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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Tuotekehitys epävarmuuden aikaan * 

BERTIL ROSLIN 

Kuvaavaa viime vuosien taloudelliselle kehitykselle on ollut epävar
muuden korostuminen.1 Taloudellisen kasvun trendi on taittunut, 
mutta miten auttamattomasti. Kilpailu kansainvälisessä kaupassa on 
kiristynyt ja uutta kilpailua on saattanut tulla odottamattomiltakin 
suunnilta. Kilpailukeinot ja kaupan esteet ovat muuttuneet: on siir-, 
rytty enemmän hyväksymismenettelyjen, teknisten normien ja viran
omaismääräysten käyttöön. Monilla taloudellisilla ennusteilla on 
uudessa tilanteessa ollut vain viihde arvoa. Trendien'jatkaminen saat
taa nyt olla vaarallista ja vaihtoehtoisia kehityssuuntia on harkittava 
'entistä tarkemmin. 

Tekninen kehitystyö yrityksissä.on tois(lalta edelleenkin pitkäjän
teistä toimintaa. Se sisältää tuotantoprosessin kehittämiseen, nykyis
ten tuotteiden ajanmukaisina pitämiseen ja uusien tuotteiden luomi
seen tarvittavan toiminnan. Kehitystyön pitäisi voida perustua mo
nenlaisille ennusteille: yleisistä teknologian muutoksista, suhteellisten 
hintojen kehityksestä, uusista tarpeista, kilpailutilanteesta markki
noilla sekä yhteiskunnallisista rakennemuutoksista. Kuluuhan usein 
3-5 vuotta ennenkuin tekninen idea kypsyy markkinakelpoiseksi 
tuotteeksi. Monet kehitystyön tulokset eivät elä tuotteina näin kauan 
ja monet kehityshankkeet epäonnistuvat. Osittainenkin epäonnistu
minen saattaa merkitä sitä, että kehitystyöhön uhrattuja varoja ei 
saada täysin takaisin. 

* Kansan:tailJoudellise1I1 Yhdi,styksen kokouksessa 2,6.1.1978 pidetty esiltellmä erälin 
täydeIl!IlYlksill1. 

1. I~s. ,edel1e'en KLaus Waris, Epävarmuuden aikaa'Tl, KaTIla,va 1977, s. 477-480. 
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Suomessa käytetään suhteellisesti vähemmän varoja tutkimus- ja 
kehitystyöhön kuin monissa muissa maissa, jotka ovat samassa teol
listumisen vaiheessa. Osittain tämä johtuu teollisuutemme rakentees
ta. Kehityskustannukset ovat meille tyypillisillä teollisuuden aloilla 
kansainvälisestikin suhteellisen vaatimattomat. Yritystemme rahoi
tusrakenne on sitäpaitsi heikohko. Tämän huomioon ottaen teollisuu
temme on tuotekehityksessään ollut melko rohkeaotteinen. 1970-
luvun alkupuolen tulorahoitusmahdollisuudet ja julkisrahoittajien 
voimavarojen nopea lisäys ovat saaneet aikaan teknisen kehityksen, 
joka hyvinkin kestää kansainvälisen vertailun. Kysymys on nyt lähin
nä siitä, miten kehitys voi häiriintymättömänä jatkua, kun olemme 
siirtyneet epävarmuuden aikaan ja peräti toisenlaiseen rahoitustilan
teeseen. 

Kehitystyö viime vuosikymmenenä 

Usein kuulee esitettävän, että meidän pitäisi muuttaa kansallista kas
vustrategiaamme. Meidän tulisi valppaasti vaania kansainvälisessä 
kaupassa ilmaantuvia uusia markkinarakoja ja suuntautua aloille, 
joilla ei ole selviä suurtuotantoetuja. Yhdistelemällä lisenssien ostoja 
ja omaa lyhytjännitteisempää kehitystyötä pysyisimme, näitten suosi
tusten mukaisesti, kilpailukykyisinä. Koska koulutustaso meillä on 
suhteellisen korkea, meillä voisi periaatteessa olla mahdollisuuksia 
näin liikkuvaan· toimintatapaan. Toisaalta se ilmeisesti vaatisi myös 
suuria rahoituspanoksia sekä nopeaan tuotekehitykseen että uuden 
tuotantokapasiteetin luomiseen. Nämä varat meiltä puuttuvat, nimen
omaan yritysten heikkojen omarahoitusmahdollisuuksien vuoksi. 

'Mukautumiskykyä tullaan varmasti vaatimaan meiltä runsain 
mitoin. Taloudellinen kehitys on lyhyelläkin aikavälillä vaikeasti 
ennakoitavissa. Teknisen kehitystyön on kuitenkin suurelta osin pe
rustuttava meillä vanhastaan vahvoihin aloihin, joiden edistyminen 
nopeammin saa vaikutuksia kansantalouden tasolla. Viime vuosikym
menenäon luotu teknisiä kehityslinjoja, joiden vakauttaminen nyt on 
tärkeätä. 

Seuraavassa tarkastelussa ovat esimerkit metsätaloudesta ja met
säteollisuudesta saaneet varsin keskeisen aseman. Monet taloudelliset 
ongelmammehan liittyvät muuttuneeseen kuitutilanteeseen maailmas-
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sa.2 Metsäteollisuuden tuotteet muodostavat edelleenkin" suurimman 
erän viennissämme ja tulemme ilmeisesti vielä pitkään perustamaan 
tärkeän osan kilpailukykyämme puuhun. Puunjalostus tarjoaa myös 
hyvän esimerkin perinteisestä teollisuuden alasta, joka edelleenkin 
poikii uusia tuotteita ja tuoteryhmiä sekä insinööritaidon vientiä. 
Trendiajattelun karttaminen ei välttämättä merkitse alan vaihtoa kas
vu politiikassa. 

Ensimmäinen esimerkki suomalaisesta pitkäj änteisestä kehitys
työstä voidaan hyvin ottaa pystymetsästä. Puunkorjuun nykyiset kus
tannukset muodostavat sahapuun tehdashinnasta 15-20 % ja kuitu
puun tehdashinnasta 30-40 0/0. Puuraaka-aineen hinta tehtaalla taa
sen edustaa sahateollisuuden tuotantokustannuksista 60-70 0/0, mas
sateollisuuden kokonaiskustannuksista 40-50 % ja levy teollisuuden 
vastaavista kustannuksista 25-30 %. Kilpailukyvyllemme on siis 
varsin tärkeätä, miten puuaines on tuotettu ja korjattu. 

Viime vuosikymmenenä kehitystyö on kohdistunut metsän keinol
liseen uudistamiseen. Taimien kasvatuksessa kehitettiin ensin erilai
sia pottimenetelmiä, joiden rinnalle vähitellen ovat jälleen tulleet pal
jasjuurisia paakkutaimia suosivat menetelmät. Metsämaan muokkaus
koneet ovat huomattavasti parantaneet istutusjälkeä, kun taasen ke
vyelnmät istutuskoneet ja -laitteet ovat kohottaneet tuottavuutta 
istutustyössä. Pitkälle automatisoidun, kustannuksiltaan kilpailu
kykyisen metsänistutuskoneen kehittäminen on toistaiseksi uhman
nut suomalaisten konstruktöörien ponnisteluja.3 

Metsätyövoiman väheneminen, tarve keventää metsät yötä , ergo
nomiset näkökohdat ja kustannustason ripeä nousu ovat meillä, sa
moin kuin muissa pohjoismaissa, johtaneet puun korjuun koneellista
miseen. Suurten metsäkoneiden osalta tekninen kehitys on ollut erit
täin nopeata, mutta metsäteollisuuden taloudellinen tilanne on johta
nut markkinoiden lamaantumiseen. Erityisesti tämä on koskenut 
monitoimikoneita, joiden käyttövarmuudessa, tukkien apteerauksessa 
ja koneiden syöttö elimissä on hyviä lisäkehityskohteita. Kehitystyö on 
toisaalta kohdistunut voimallisena myös pienpuun talteenottoon har
vennushakkuista. Arvioidaan, että noin puolet teollisuutemme puu-

2. Ks. es.im. Risto Eklund, Rakennemuutokset metsäntuotteiden maailmankaupassa, 

KOP T'a'loudellrinen katsaus 1'9'78: 1, s. 6-12. 

3. Ks. Kertomus Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahas,ton toiminnasta 

vuonna 1977, Kymmenes toimint'avuosi, Hel,siniki 1978, s. 22~24. 
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raaka-aineesta olisi saatavissa näistä hakkuista kokopuuhakemenetel
mällä. Kaato-kasauslaitteet, puitten kaukohakulaite, kokopuuhakku
rit ja puutavaranosturit ovat olleet menestyksellisen tuotekehityksen 
kohteena Suomessa.4 

Viime vuosikymmenen lopulla katsottiin metsäteollisuuden laajen
tamisen voivan uhata metsiemme tuotantokykyä ja tehtiin kapasitee
tin laajennukset luvanvaraisiksi. Tänään tiedetään, ettei huomattavaa 
osaa vuotuisista hakkuumahdollisuuksista pystytä käyttämään tehok
kaasti. Metsän käyttöä energialähteenä puuta polttamalla voidaan 
huoletta lisätä. Tämä koskee erityisesti koivua, jonka vaihtoehtoisia 
käyttömuotoja intensiivisesti tutkitaan. Metsään jäävien kantojen ja 
hakkuutähteiden, joiden koneellista korjuuta myös on kehitetty, käyt
tö on täysin suhteellisesta kustannuskehityksestä riippuvainen. 

Toisen esimerkin tuloksellisesta teknisestä kehitystyöstä saamme 
metsänjalostusketjun toisesta päästä, kemiallisen metsäteollisuuden 
rinnakkaistuotteista. Puun kemi aIli siksi tuotteiksi voidaan nimittää 
sitä tuoteryhmää, jossa puuta käytetään raaka-aineena muuhun kuin 
kuituaineksen valmistamiseen. Furfuraalin ja ksylitolin valmistus 
koivusta muodostaa hyvän esimerkin. Muita esimerkkejä ovat sulfiit
tiselluloosasta jatkojalosteena syntynyt CMC ja havupuusta saatavat 
ligniinituotteet.5 

Kemiallisessa metsänjalostuksessa puun uuteaineet, tärpätti ja 
mäntyöljy, ovat olleet kasvavan kiinnostuksen kohteena. Uuteainei
den talteenoton kiinnostavuutta on lisännyt mäntyöljyn hintakehitys 
ja sen komponenttien lisääntyvä käyttö jatkojalosteina. Sekasuovan 
erottamiseen liittyvä kemiallinen ja laitetekninen kehitystyö on suo
malaisen teollisuuden omintakeisinta tuotekehitystä. Selluloosan 
keittoprosessissa suovan erottaminen on välttämätöntä. Polton sij asta 
se voidaan ottaa yhä tarkemmin talteen. 

Ympäristösuojelulliset näkökohdat ja pyrkimykset uusiutuvienkin 
luonnonvarojen yhä taloudellisempaan käyttöön ovat johtaneet sellu
loosan keitossa syntyvän jäteliemen fraktioiden käyttöön. Säätötek
niikkaan ja keittoprosessin jälkeisiin vaiheisiin kohdistuva kehitystyö 
on antanut tuloksia keittokemikalioiden talteenotossa ja jäteliemen 

4. Vrt. Jaakko Salminen - Heikki Vesikallio, Puunkorjuutekniikan kehittäminen 
lähivuosina, SITHA Sa1rj;a B n:o 42, Helsinki 1<978, s. V-XII. 

5. Ks. edelLeen esim. Hanlkalan aineen kasvavat ma,rkkinat, Talouselämä 1978: 3, 

s. 3'6. 
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poltossa. Energian hinnan nousu on tehnyt polton yhä kannattavam
maksi. Jäteliemestä on toisaalta pystytty erottamaan uusia raaka
aineita kemian teollisuuden jatkojalostukseen. Hyvänä esimerkkinä 
mainittakoon äskettäin julkistettu projekti vaniliinin tuottamiseksi. 
Jäteliemeen sisältyviä sokerikomponentteja taasen on käytetty pro
teiinin kasvualustana. Pekilon valmistus perustuu uuteen mikrosien
tä . käyttävään prosessiin. Torulahiivan valmistus taasen pohjautuu 
käymisprosessiin, joka on ollut pitkään tunnettu.6 

1970-luvun alussa toteutui sulfaattiselluloosan tuotannon lisäys, 
jota oli pitkään pidätelty, koska raaka-ainepohjaa oli pidetty riittämät
tömänä. Lisääntyvä koivun käyttö, metsäraaka-aineen tarkempi tal
teenotto ja raakapuun tuontimahdollisuudet olivat poistaneetnämä 
epäilyt. Tuotannon lisäys perustui kansainvälisiin kysyntäennustei
siin ja odotuksiin kohoavista markkinahinnoista, jotka ovat osoittau
tuneet pettäviksi. Sulfiittiselluloosa menetti samanaikaisesti nopeasti 
maaperää: vanhentuneita tehtaita ei - muutamaa pientä kohennus
hanketta lukuunottamatta - uusittu. Kun jäteliemen käytössä nyt 
on edetty nopeasti, on sulfiittiprosessin häviäminen vaarantamassa 
eräitä kansallisia materiaali poliittisia pyrkimyksiäkin.7 Vaaravyöhyk
keessä on erityisesti teollisuusviinan ja proteiinin valmistus, Illutta 
myös CMC, lignosulfonaatit ja liukoselluloosan, josta valmistetaan 
mm. raion-kuitua, volyymikasvu on uhattuna. 

Rinnakkaistuotteiden taloudellinen merkitys on toistaiseksi pie
nehkö: niiden arvo on muutamia prosentteja metsäteollisuuden jalos
tusarvosta. Mutta vaikutus yritysten vuositulokseen on monesti suu- .. 
rempi. Rinnakkaistuotteet merkitsevät uusia, kannattavia alueval
tauksia teknisessä kehitystyössä. Eräiden rinnakkaistuotteiden tule
vaisuus riippuu paljolti siitä, miten määräykset erilaisten lisäaineiden 
käytöstä kehittyvät. Puu on raaka-aineena osoittautunut varsin lupaa
vaksi viranomaismääräysten kiristyessä petrokemiallisten tuotteiden 
osalta. 

Kolmanneksi esimerkiksi kehitystyön edistymisestä voidaan valita 
elektroniikkateollisuus, jonka voimakkain kasvuvaihe sijoittuu juuri 
1970-luvulle. Elektroniikassa voidaan erottaa komponenttien valmis
tukseen, kulutuselektroniikkaan ja ammattielektroniikkaan liittyvät 

6. Ks. Kertomus SITRAn toiminn.asta vuonna 1977, s. 30. 

7. V:rt. Komiteanmietintö 1978: 7, Sulfiittisellukomitean mietintö, Helsinki 19'77, s. 
19-26, 58-84. 
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tuotekehityshankkeet. Ensimmäisessä ryhmässä meillä on hyvin har
voja esimerkkejä Suomesta. Tyypillistä koko alalle onkin ollut riip
puvuus tuontikomponenteista. Elektroniikkayritysten on siksi pitänyt 
tuotekehitystoiminnassaan varsin aikaisin määritellä, minkä sukupol
ven komponentteihin ne tuotekehityksensä perustavat. Tuotteissa on 
mekaniikka usein ollut tärkeä kustannustekijä, kun taasen kompo
nenttien hintakehitys on ollut nopeasti laskeva. Jonkin keskeisen 
komponentin valmistuksen lopettaminen on saattanut tuoda ikäviäkin 
yllätyksiä kehitystyöhön. Toisaalta on oman komponenttiteollisuuden 
puuttuminen estänytkin sitoutumisen nopeasti vanhenevaan tekno
logiaan.8 

Kulutuselektroniikalla on pitkät perinteet Suomessa. Monien tuot
teiden kohdalla on kotimarkkinoilla saavutettu kyllästymispiste, jol
loin uhkaava tuotantosarjojen lyheneminen on vienyt markkinajakoon 
ja toimialarationalisointiin. Viennilläkin on pystytty tuotantosarjoja 
pidentämään ja siten laskemaan yksikkökustannuksia. Menestyminen 
alalla on monesti pervstunut tuotantotekniikan hyvään hallitsemiseen 
ja tuotekehitysyhteistyöhön ulkomaisten valmistajien kanssa . 

. Ammattielektroniikassa tuotekehitys on parhaiten onnistunut siel
lä, missä se on voinut liittyä jonkin muun alan asiantuntemukseen. 
Puunjalostuksen ja yleensä prosessiteollisuuden instrumentoinnissa, 
lääketieteellisessä teknologiassa, meteorologian sovellutuksissa ja pal
veluelinkeinoille tarkoitetuissa (mm. kassapäätteissä ja terminaaleis
sa) on tuotekehitys tuonut kaupallistakin menestystä. Eiektroniikalla 
on myös ollut merkitystä suomalaisen metalliteollisuuden (kilpailu
kyvyn parantamisessa.9 

Tulevaisuuden haasteet 

Tekniseen kehitystyöhön vaikuttavat teknis-Iuonnontieteellisen pe
rustutkimuksen eteneminen, innovaatiot ja tekniikan murrosvaiheet. 
Kutsukaamme näitä teknologian suo miksi mahdollisuuksiksi. Koska 

8. Vrt. Framsteg inom jorskning och teknik 1977, Ing'enjörsvetensikapsak,ademåens 
Meddelande 212, StocikhoJm 1977, s. 69-81. 

9. Ks. esdm. Matti Otala, Teollisuuselektroniikan kehitysnäkymiä v. 1975-1980, 
TeknidkJm 1>917'3: 12, 's. 47-49, ja, Digitaalitekniikan nykytilanne ja, lähitavoitteet, Teik
niilkika 1976: 7-8, s. 10-12. Vrt. Kertomus SITRAn toiminnasta vuonna 1977,s. 32-34. 
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kaupallistuminen tapahtuu suhteellisen hitaasti, tunnemme periaat
teessa pitkälti eteenpäin ns. lupaavat innovaatiot. Esimerkkeinä voi
daan mainita eräiden entsyymien käyttö biotekniikassa. 

Tuotekehitys perustuu kaupallistuvien tarpeiden ennakoimiselle. 
Kaupallistuminen taasen riippuu yleisestä taloudellisesta ja yhteis
kunnallisesta kehityksestä. Viime vuosikymmenelle oli ominaista, että 
muilla kuin puhtaasti taloudellisilla tekijöillä oli keskeinen asema 
kaupallistumisessa. Esimerkiksi ennusteet työvoiman saannin vaikeu ... 
tumisesta vaikuttivat sekä valittuun automatioasteeseen kehitettäessä 
uusia tuotantovälineitä että uusien työympäristöön liittyvien tuottei
den syntyyn. Pelko raaka-ainepulasta puolestaan siivitti materiaalien 
säästöä, jätteiden ja tähteiden talteenottoa, marginaalifraktioiden 
käyttöä ja tuontiraaka-aineiden korvaamista kotimaisilla (esim. ferro
metalleihin kohdistuva. kehitystyö ). Pelko luonnonympäristön pilaan
tumisesta johti mittalaitteiden kehittämiseen, huolellisempaan tal
teenottoon prosessissa ja, osatekijänä, uusien rinnakkaistuotteiden 
syntyyn. 10 Ympäristönsuojelutekniikan tuotekehitysprojektit osoitta
vat toisaalta miten epävarmaa on »busineksen» synty silloin, kun kau
pallistettavuus riippuu julkisen vallan toimenpiteistä.ll 

Epävarmuuden aikaan taloudelliset tekijät jälleen korostuvat tuo
tekehityksessä. Tämä ilmenee erityisesti siinä, että kehitystoiminnalta 
vaaditaan enemmän ja parempia ,tuloksia lyhyemmällä aikavälillä. 
Kehitettävien tuotteiden pitää pystyä antamaan nopeasti kassavirtaa 
ilman suuria uusinvestointeja tuotantokapasiteettiin. Myös huomat
tavia kustannussäästöjä tavoittelevat projektit tulevat etualalle, mo
nesti keksinnöllisempien hankkeiden kustannuksella. Potentiaalisiin 
asiakkaisiin on nyt helpompi kuin aikaisemmin vedota sillä, että tämä 
laite, prosessi tai järjestelmä maksaa itsensä takaisin erityisen lyhyen 
ajan kuluessa. 

Epävarmuus ei ehkä sittenkään ole niin läpitunkematon kuin ta
loudellisissa ennusteissa usein väitetään. Teknistä kehitystyötä tule
vat ilmeisesti muovaamaan ainakin sellaiset tekijät kuin varautumi
nen tuontipolttoaineiden - erityisesti öljyn - suhteelliseen hinnan
nousuun, kuitutilanteen muuttuminen maailmassa, pyrkimys kaikis
sa maissa nopeaan tuottavuuden kasvuun ja pääoman niukkuus 
Suomessa. 

10. VDt. Framsteg inom forskning och teknik 1977, s. 153-164. 
11. iKJS. Kertomus SITRAn toiminnasta vuonna 1977, s. 26-28. 
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Energiaongelmat vaikuttavat tekniseen kehitykseen kahta eri tie
tä: säästöinvestointien ja uusien energiantuotantotapojen kautta. Mo
lempien kaupallistettavuus riippuu siitä, missä muodossa ja missä tah
dissa energian suhteellinen hinta nousee. 

Energian säästöön tähtäävä kehitystyö kohdistuu ensinnäkin ra
kennusten lämpötalouden parantamiseen. Polttoaineiden kokonais
kulutuksesta v. 1976 tuli peräti 34 % kiinteistöjen lämmityksen osal
le. Jos tarkastellaan öljyn käyttöä polttoaineena, kiinteistökäytön 
osuus oli vielä korkeampi, noin 37 %.12 Kehitystyö rakennuksissa 
kohdistuu nyt ensisijaisesti eristysaineisiin, ikkunoiden lämpötek
nisiin ominaisuuksiin ja kiinteistölämmityksen mittaus- ja säätötek
niikkaan. 

Teollisuus, jonka osuus polttoaineiden kokonaiskulutuksesta oli 
v. 1976 vajaat 25 % ja öljypolttoaineista vain 21 %, on viime vuosina 
suorittanut mittavia säästöinvestointeja ja uudistanut säätötekniik
kaansa. Tällä hetkellä on käynnissä monta teollisuuslaitoskohtaista 
energiataseen tarkistusta, mutta ne tuskin antavat varsinaiselle tuote
kehitykselle uusia impulsseja. Valittaessa eri tuotantoprosessien välil
lä uus- ja uudistusinvestoinneissa on energiakysymyksillä sitävastoin 
keskeinen merkitys. Tällöin energiakustannuksia punnitaan suhtees
sa saantoon, raaka-ainekustannuksiin ja pääomakustannuksiin. Par
haan esimerkin tästä tarjoaa kuumahiertämömenetelmästä massan 
valmistuksessa käyty keskustelu. 

Mittavin kehitystyö energiantuotannossa suuntautunee kotimaisten 
energiavarojen käyttöön.13 Rakennuspuolella pientalon energiahuolto 
on ollut erityisen kiinnostuksen kohteena. Aurinkopaneelit, lämpö
pumppujen erilaiset sovellutukset, lämmönvaihtimet ja pienkattiloi
den polttotekniikka ovat tuotekehityksessä hyvin edustettuina.14 Huo
mattava osa uudisrakennuksista pyritään rakentamaan energiansääs
tötaloina, joiden ostolämmön kulutus on vain noin puolet nykyisestä. 
Pääoman niukkuus voi toisaalta olla esteenä tämän päämäärän saavut
tamiseksi. 

1'2. ~s. Energiakatsaus, Vuosi 1977, Kauppa- jla teo:1UsuUJS!mLnistemö, Energi'aosasto, 
Sarj.a A, Helsi'nki 1'978, s. 1-6 ja 35-3-6. 

13. Ks. C E Carlson - Risto Mäkinen, Lämpöhuoltomme vaihtoehdot, Hel'Sing~n 

Sanoma,t 18. 1. 1'978. 
14. Ks. esim. Teuvo Tuominen, Puun polttolaitteet, Katsaus nylkytilanteeseen, 

SITRA Sar}a A n:o '52, Helsinki. 197'8, s. 8-2!2 ja Keijo Sa,hrman, Puun polttolaitteet, 

alus,tus 8. 3. 1978. 
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Teollisuuden ja julkisten laitosten sopeutuminen kotimaisten polt
toaineiden käyttöön siellä, missä se on ylipäätänsä mahdollista ja ta
loudellista, on investointien rahoituksen kannalta suuren luokan 
ongelma. Teknisesti tämä kehitystyö lienee vain viimeistelyä vailla. 
Pulmalliseksi on kuitenkin osoittautunut kotimaisten, energialähteiden 
vaatima suuri kuljetuskapasiteetti. Näiden polttoaineiden muuntami
nen taloudellisempaan muotoon vaatii lisää teknistä tutkimustoi
mintaa. 

Puun lisääntyvän polttamisen mahdollistaa, paitsi omat metsän
hoidolliset ja korjuutekniset ponnistelumme, kuitutilanteen ratkaiseva 
muuttuminen maailmassa. Metsäteollisuuteen on viimeisen 15 vuoden 
aikana investoitu nopeasti kasvavan kysynnän toivossa. Kapasiteetin 
kasvu on tapahtunut suurelta osin vanhoissa teollisuusmaissa, 
USA:ssa, Kanadassa ja Pohjoismaissa.15 Kehitysmaista on toisaalta 
tullut uusia vakavia kilpailijoita, ensin mekaanisessa metsänjalostuk
sessa ja vähitellen myös massan valmistuksessa. Kehitysmaat tarjoa
vat mm. eukalyptuspohjaista lehtipuusellua maailmanmarkkinoilla, 
koska niillä ei itsellään vielä ole riittävästi paperintekokapasiteettia. 
Tämä kilpailee vakavasti suomalaisen koivusellun kanssa. 

Kansainvälisille kehityspankeille metsäteollisuuden kohteet ovat 
olleet houkuttelevia, koska ne perustuvat kotimaisiin uudistuviin raa
ka-aineisiin. Puun tuotanto keinollisesti on monissa kehitysmaissa 
ilmastollisesti edullista ja ensimmäiset tasalaatuiset istutusmetsiköt 
alkavat tulla korjuukypsiksi. Kehitysmaat eivät toisaalta pysty tuot
tamaan pitkälle kehitettyjä, korkean alfa-asteen massoja, koska niillä 
ei ole tarpeeksi koulutettua teknistä henkilöstöä. Poliittisten realiteet
tien huomioiminen investointien suuntautumisessa, kapasiteetin käy
tössäja henkilöstön rekrytoinnissa vaikuttaa myös niiden kilpailll
kykyyn. 

Kuitutilanteen muuttuminen heijastuu selvästi tuotekehitykseen 
metsäteollisuudessa; meidän on suuntauduttava niihin tuotteisiin, 
joissa pitkäkuituisen havupuuraaka-aineemme ominaisuudet tulevat 
parhaiten käytetyiksi. Se merkitsee uutta haastetta myös paperiteol
lisuudellemme ja paperinjalostusteollisuudellemme, joille suuntautu
minen Euroopan markkinoille tulee selvemmäksi. Tuotekehitys tulee 
tapahtumaan yhä enemmän suoraan käyttäjien toivomusten mukai-

15. K:s. Eklund, m.a., s. 8-12 jia Waris, m.a., s. 47,s-479. 
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sesti ja yhteistyössä suurkuluttajien kanssa. Tämä vähentänee hinta
vaihtelujakin.16 

Selluloosan osalta on arvioitu, että enää 10 ro maailman tuotan
nosta liikkuu myyntiselluna rajojen yli. Selluteollisuudesta on maail
malla tulossa kotimarkkinateollisuus. Laatuluokka määrää toisaalta 
käyttötarkoituksen ja mahdollisuudet viennissä karistaa kilpailijat 
kintereiltä. Teknisen kehitystyön avulla voimme vielä vaikuttaa 
myyntisellumme laatuunkin. Tilannetta helpottaa jonkin verran se, 
että sellukuitu on monessa uudessa käytössä osoittautunut lupaa
vammaksi kuin petrokemialliset kuidut. 

Tuottavuuden nostaminen on hyväksytty kansalliseksi pyrkimyk
seksi useimmissa teollisuusmaissa. Tuottavuus riippuu sekä siitä, 
mitä tehdään, että siitä, miten tämä tehdään. Tuotekehitys, joka joh
taa arvokkaampiin ja vapaammin hinnoiteltaviin tuotteisiin, on jo 
sinänsä omiaan nostamaan tuottavuutta. Toisaalta meidän pitäisi pys
tyä menestyksellisesti kilpailemaan sellaisessa laite- ja konevalmis
tuksessa, joka vastaa tuottavuutta meillekin perinteisillä aloilla.17 

KQnepajateollisuutemme metsätalouden tarpeisiin kehittämät ko
neet voivat nostaa tuottavuutta metsät yössä siellä, missä automaatio 
ja työvoiman säästö eivät vielä ole kovin pitkällä. Myös uusissa metsä
teollisuusmaissa meillä pitäisi olla markkinoita. Se edellyttää kuiten
kin t';lotekehitystä, joka mukauttaa oman korjuu- ja tuotantotekno
logiamme näiden maiden olosuhteisiin. Vaikka kehitysmaat yleensä 
pyrkivät ostamaan viimeisintä teknologiaa, voi ns. yksinkertaistava 
tuotekehitys toisinaan olla paikallaan. 

Tuottavuuskehitystä nopeuttavat myös ne laitteet, jotka palvelu
elinkeinoissa säästävät työvoimaa tai vaikuttavat työtuloksen laatuun. 
Suomi kuuluu niihin maihin, joissa sekä yksityinen että julkinen pal
velusektori on kasvanut erittäin nopeasti. Tämä on vienyt työn me
kanisoimiseen ja elektroniikan antamien apuvälineiden runsaaseen 
käyttöön. Niinpä tuotekehityksemme on korkealla tasolla lääketie
teellisessä teknologiassa, hotelli- ja matkailualan laitteissa, turvalli
suusinstrumentoinnissa ja jätehuollossa. Näillä aloilla on ollut orasta
vaa vientimenestystä. Tekninen kehitystyö 9n nyt suuntautunut voi-

16. Ks. ,esim. SeLLuteollisuuden kriisi jatkuu ensi vuosikymmeneLLe, Helsingrin Sa

nomait 6. 2. 1978. 

17. Vrt. Ralf Sjöblom, Metalliteollisuuden näkymät, KOP Taloude[,lilIlen katsaus 

1977: 4, s. 24-27. 
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mallisesti myös tietoliikenteen laitteisiin ja järjestelmiin. Tietoliiken
teessä kysynnän kasvu on ollut nopeata ja tasaista. Yhteistyöhank
keet tarjoavat ilmeisesti vientimahdollisuuksiakin. 

Tuotantorakenne ja tuotekehitys 

Tekninen kehitystyö on se keino, jolla kaikki maat pyrkivät hyviin 
kilpailuasemiin. Puolustautuessaankin ne yhä enemmän turvautuvat 
teknisiin standardeihin ja viranomaismääräyksiin. 

Suomen teoLLisuuden rakenne ja kasvu 

Teollisuuden ala 

Elintarvikkeet, juomat, tupakka 
Tekstiilit, vaatteet, nahka 
Puutavara 
Massa, paperi, graafiset tuotteet 
Kemian teollisuus 
Savi, lasi, kivituotteet 
Metallien valmistus 
Metallituotteet, sähkötekniikka 
Muu tehdasteoilisuus 

Lähde: Teollisuustilasto 

Osuus jalos-
Lusarvosta 

v. 1976*, olo 
14.3 

8.9 
7.1 

17.4 
10.2 

4.2 
4.7 

32.5, 
0.7 

Kasvu, °lo 
v. 1967-'-76 

28 
52 
26 
37 
89 
80 
97 

108 
121 

Meillä on hyviä esimerkkejä yritystaloudellisesti hohdokkaista 
projekteista aloilla, jotka ovat Suomessa heikosti edustettuina. Hyvin
vointimme yleinen kehitys riippuu kuitenkin tekniikan edistymisestä 
suurilla ja nopeasti kasvavilla aloilla. 

Suurista aloista elintarviketeollisuus on perinteisesti ollut koti
markkinateollisuutta ja hitaasti kehittyvä. Viime vuosina sen kehitys
panos on selvästi kasvanut. Fruktoo~in ja ksylitolin valmistus, entsy
maattinen hydrolyysi viinanteossa ja vehnätärkkelyksen' valmistus 
Raisio-prosessissa osoittaa, etteivät rahat ole menneet hukkaan. 18 

Elintarviketeollisuus Qon kuitenkin ollut hintasäännöstelyn ja maa
talouspolitiikan puristuksessa. Tämä on saattanut aiheuttaa senkin, 
että lupaavia innovaatioita ei ole voitu käyttää tai että niiden sovellu-

18. Ks. es'im. Vehnätärkkelystä Raisiost,a metsäteoLLisuudeLLe, Suomen Puuiralous 
197'8: 1, s. 16-17. 
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tusalaa - ja kannattavuutta - on määrätietoisesti kavennettu (esim. 
gluteenin käyttöä). 

Metalliteollisuudesta on vaikeata sanoa mitään yleispätevää. Ras
kas metalli potee kustannuskriisiä ja kysynnän puutetta, johon ei nor
maali tuotekehitys pysty vaikuttamaan.19 Kevyempi konepajateolli
suus on juuri tuotekehityksellä varmistanut asemiansa. Sähkötekni
nen teollisuus on kasvanut hyvin nopeasti, mutta on nyt siirtymässä 
kohti huomattavasti pääomavaltaisempaa tuotantorakennetta. Tällä 
alalla laitteiden ja komponenttien hinnat ovat laskussa samalla kun 
sovellutusten ja ohjelmatavaran osuus kauppojen arvosta on nousus
sa.Hinnasta on, sovellutusmahdollisuuksien rinnalla, tulossa yhä tär
keämpi kilpailutekijä. Vain puolet omista markkinoistamme katetaan 
toistaiseksi kotimaisella tuotannolla. 

Kemian teollisuus on menneenä vuosikymmenenä osoittanut ripeä
tä kasvua, mutta on vielä suurelta osin kotimarkkinateollisuutta.2o 

Eräistä tuotteista, mm. yleisistä muoviraaka-aineista, on syntynyt yli
tuotantoa maailmassa.21 Puusta saatavat kemian teollisuuden tuotteet 
antavat eräitä jatkokehityskohteita. Kemian teollisuus on myös val
mis kone- ja laitevientiin ja prosessi-know-how'n myyntiin. 

Teollisuutemme kehitys perustuu edelleen varsin keskeisesti met
säteollisuuden kehitystyöhön. Innovaatiot ja investoinnit tuotanto
koneiston pitämiseksi kehityksen kärjessä saavat helposti kansan
taloudellista kantavuutta. Uutta teknologiaa viedään tuotantoon eri
tyisesti uudistus- ja täydennysinvestointeja toteutettaessa. Pääoma
pula ja heikko rahoitustilanne jarruttavat nyt tehokkaasti kehitys
työtä. Saatamme· helposti menettää sen teknisen etumatkan, jonka 
1970-luvun alkupuolen investoinnit meille antoivat. 

Pääomapula pakottaa yritykset tarkastelemaan tuotekehitystäkin 
lyhytjänteisesti. Mitä tutkimus- ja kehitystyö pystyy tuomaan 1-2 
vuoden sisällä? Mikä on ehdotettujen hankkeiden onnistumistoden
näköisyys? Mikä on niiden vaikutus ao. tuotteen katteeseen, kun 
onnistumistodennäköisyyskin on huomioitu? Mitä suuruusluokkaa 

19. Vi:l't. Sjöblom, m.a., IS. 2:7---'29. 
2.0. ,Ks,. Pertti Lehtiö - Kari Jalas - Veijo Heikkilä, Fi11lnish ChemicalIndustries 

and the Building Materia.ls Industry: An Overview, Hanlk of F,i'lli'and MOiIlltih[y Bulicli'll 
1977: 12, IS. 20-22, Ja Jouni Luotonen, PetrOlkemian investoinneilla yhä pitempiä jalos'

tusketjuja, Talous,elämä 1977: ·35, S'. 20-28 ja 32. 
21. Vrt. lesl~m. Europe: Why Petrochemicals Face Slower Growth, Business Week, 

Nov. 28, 1977, s. 48 ja 52. 
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tuote edustaa eli mikä on sen osuus kokonaistuotannösta? Vastaukset 
näihin kysymyksiin osoittavat tuotekehityshankkeen vaikutuksen 
yrityksen tuotannon kokonaiskatteeseen. 

Epävarmuuden aikaankaan ,näkyvyys ei ole olematon. Tunnemme 
teollisuutemme »raskaiden osien» kehitysmahdollisuuksien pääpiir
teet ja kilpailutilanteen. Tunnemme myös eri kehitysvaihtoehtojen 
vaikutusnopeuden. Epävarmuus liittyy lähinnä valmiuteemme tehdä 
johtopäätöksiä ja mukautumiskykyymme. Mukautumiskykyyn puo
lestaan vaikuttaa keskeisesti rahoitusmahdollisuuksien kehittyminen. 
Luotonkysynnän vähetessä pääomapula näennäisesti lieventyy, mutta 
epävarmuuden vallitessa kaivattaisiin parempia omarahoitusmahdol
lisuuksia. 



Työvoimapolitiikan vaihtoehdot* 

LAURI KORPELAINEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Kun työvoima-asioiden hoito valtionhallinnossa kahdeksan vuotta 
sitten annettiin tuolloin perustetulle uudelle ministeriölle, työvoima
ministeriölle, pidettiin sitä eräänlaisena lähtölaukauksena ns. aktiivi
sen työvoimapolitiikan systemaattiselle kehittämi'Selle maassamme. 
Liikkeelle lahdettiin innostuneen mieHalan vallitessa ei ainoastaan 
työvoimahallinnossa, vaan myös sille tärkeissä sidO'sryhmissä, joiden 
myötävaikutus uudistusten aikaansaamisessa onkin ollut merkittävä. 

Tärkeimmistä alkuvuosien uudistuksista mainittakoon uusi työlli
syyslaki, joka tuli voimaan vuoden 1972 alussa, sekä työvoimahallin
non alueorganisaation kokonaisuudistus, joka toteutettiin vuonna 
1973. Näinä vuosina voirtiin myös työvoimahallinnon palvelukapasi
teettia merkittävästi lisätä ja sen käyttöä tehostaa aloittamalla järjes
telmällinen henkilöstäkoulutus. Nämä sekä muut kehittämistyön tu
lokset voitiin kirjata ja vastaisen kehittämistyön suuntaviivat hah
motella vuonna 1974 valmistuneessa, laajapohjaisen yhteistyön tulok
sena aik,aansaadussa työvoimapoliittis€ssa dhjelmassa. Eräät keskeiset 
ohjelmaan sisältyneet kehittämistavoitteet on sittemmin voitu myös 
saavuttaa. Erikseen on näistä syytä mainita työIlisyyskoul utusj ärj es
telmän uudistaminen ja yritysten sijainninohjaustoiminnan aloitta
minen. 

Silmäys taaksepäin osoittaa vuosikymmenemme alkupuoliskolla 
eletyn hyviä aikoja. Vuosien 1966-68 taantumasta selvittyään koko
naistuotanto kasvoi hyvää vauhtia ja lähes rkeskeytyksettä aina vuo
teen 1975 saakka. Keskimääräinen työttömyysaste vuosina 1970-75 
oli 2.1 prosenttia, eikä 'Se suurimmillaan oHessaankaan (1972) ylittä-

* Kans,antal1oudelUsen Yhdistyiksen V'Uosillmkouksessa 27. 2. li9'78 pidetty esd:teJmä. 
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nyt 2.5 prosenttia. Työvoimapulan mahdollisuudesta puhuttiin ylei
sesti jo vuosikymmenen alussa. Henkinen varautuminen tähän -
sittemmin pian toteutuneeseen mahdollisuuteen - kävi ilmi myös 
uuden työHisyyslain 2 §:n 2 mom'entin saamasta sanamuodosta: »Val
tion on erityisesti työvoimapoliittisin toimenpitein pyrittävä edistä
mään työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeutumista työmarkki
noilla ilmenevän työttömyyden ja työvoiman puutteen torjumiseksi.» 

Jos vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina menikin suhteelLisen 
hyvin, ei sitä ,työvoimahallinnossa ole missään vaiheessa haluttu las
kea omaksi erityiseksi ansioksi. Päinvastoin työvoimapolitiikan keino
varannon suurta rajallisuutta rajuhkojen häiriöiden sattuessa 'On py
ritty toistuvasti korostamaan. Niinpä työvoimapoliittisessa ohjelmassa 
lähdettiin realistisesti siitä, että täystyöllisyyttä ja työmarkkinoiden 
tasapainoa ei voida saavuttaa ja ylläpitää pelkästään työvoimapoliitti
sin keinoin. Näin ollen myös muiden yhteiskuntapolitiikan lohkojen, 
elinkeinoelämän ja työmarkkinakentän tulee toimenpiteillään tukea 
yhteisesti hyväksyttyjen työvoimapolitiikan tavoitt'eiden saavutta
mista. 

Tammikuussa 1978 työttömien työnhakijoiden määrä hipoi 
200 000 hengen rajaa, lukua, josta muutama vuosi sitten ei olisi toh
dittu nähdä edes painajaisunta. Työnvälitystilastoon perustuva yksi
tyiskohtainen analyysi viirttaa edelleen siihen, että työllisyystilanteen 
suhdanneluonteinen heikkeneminen jatkuu ainakin lähikuukausina. 
Arvaukset kokonaistuotannon kehityksestä vahvistavat tätä käsitystä 
myös pitemmälle tulevaisuuteen. 

Jos viime vuosina harjoiJtettu talouspolitiikka pidetään annettuna, 
yleisesti lienee hyväksytty se käsitys, että vuonna 1975 taantumana 
alkaneen suhdannelaman siemenet kylvettiin edeltäneen korkeasuh
danteen aikana, jonoin syntynyt inflaatiokierre johti maan kansain
välisen kilpailukyvyn romuttumiseen. Vaikka mittavalle hinta- ja 
kustannuskierteelle alkusysäyksen lieneekin antanut teollisuuden 
vientitulojen kasvu ja väljä rahoitustilanne, merkittävä käyttövoima 
tälle prosessille oli varmasti strategisilla lohkoilla syntynyt työvoima
pula. Se johti kustannustason kannalta tuhoisaan kilpailuun samoista 
työntekijöistä ei ainoastaan eri yritysten vaan myös eri toimialojen 
kesken. 

2 



144 

Voimme sanoa, että tärkeällä hetkellä työvoimapolitiikka epä'On
nistui tehitävänsä hoidossa, työvoimapulan torjunnassa. VaJi annet
tiinko sille ylivoimainen tehJtävä ilman riittävää taustatukea? Ennen 
kuin siirryn tarkas1telemaan työllisyydenhoidon mahdollisuuksia ny
kyhetken tilanteessa ja 'tästä eteenpäin, on mielenkiintoista - ehkäpä 
vastaisen varalle hyödyllistäkin - silmätä työvoimapolitiikan näkö
kulmasta, miten korkeasuhdanteessa kävi ja miten edelleen nyky tilan
teeseen 'On tultu. Kun tässä lähihistorian tarkastelussa joudun yksi
löimääneräitä niistä yhiteiskuntamme lohkoista, joiden tukeen työ
voimapoliittisessa 'Ohjelmassa vedottiin, en tee sitä syyttävää sormea 
osoil1Jtaen, vaan pelkästään toivossa, että tapahtumista jäisi jotain opet
tavaista mieleen. Tapahtumilla 'Oli kenties liian totaalinen luonne, jot
ta ketään, yhdessä tai yksinään, voitaisiin niistä tIlille panna ja ran
gaistavaksi vaatia. 

Työvoimapulan synty ja tuho 

Työvoiman kysynnän rajuutta osoittaa, että työllisten määrä kasvoi 
vuoden 1972 111 neljänneksestä vuoden 1974 II neljännekseen eli noin 
1 1/2 vuodessa peräti 5.6 % ja työnvälitykseen ilmoitettuJen avointen 
paikkoj!en määrä 71 %. Työvoiman tarj'Onta jousti - työhönosallis
tumisaste kohosi noin 1.5 prosenttiyks:ikköä - mutta ei tarpeeksi. 
Useilla aloilla läh'es kaikkia henkilöstöryhmiä koskeva työvoimapula 
oli tosiasia. - Tarkastelen seuraavassa tähän johtaneita ilmiöitä ly
hyesti sekä kysynnän että tarjonnan puolelta. 

Vuoden 1973 alkupuolella törmättiin maamme työmarkkinoilla 
ilmiöön, josta voi käyttää nimitystä työvoiman hamstraus (labour 
hoarding). OECD:n 'tutkijat 'Ovat konstruoineet mallin, jolla työllisen 
työvoiman kehitystä Suomessa on selitetty kansantuotteen ja reaali
palkkoj'en avulla aikatekijä huomioon 'Ottaen. Mallin tulokset viittaa
vat siihen, että työllis1Jettyjen luku vuoden 1973 jälkipuoliskolla ylitti 
todellisen tarpeen määrällä, joka vastaa runsaslta prosenttia työvoi
masta. (Jos otäksumm'e, että Itämä ylimääräinen työvoima hankittiin 
lähinnä teoilisuuteen ja talonrakennustoimintaan, oli näissä elinkei
noissa sidottuna väkeä noin 4 % enemmän kuin todellinen tarve edel
lytti.) Tilanne jatkui samansuuntaisena joskin hieman lievempänä yli 
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koroo korkeasuhdanteen. Joissakin yri'tyks\issä oli siten kiinni run
saasti liikaa työvoimaa toist'en potiessa samaan aikaan työvoimapulaa. 

Yhtenä syynä hamstrausilmiöön lienee ollut kohonnut henkilös
tön vaihtuvuus, joka yleensä tosin koski vain pientä osaa yritysten 
koko työvoimasta, mutta prosenteissa laskettuna näytti hyvinkin hä
lyttävältä. Rekrytointipuo'lella tämä saattoi johtaa ylikompensaatioon. 
Perussyynä hamstrausilmiöön lienee kuitenkin ollut liioiteltu ennalta 
varautuminen työvoimapulaan ja pelko sen jäämisestä pysyväksi. 
Osaltaan tätä pelkoa ruokkivat työvoimaviranomaisetkin. Heidän hy
vänä tausta-ajatuksenaan oli kuitenkin 'ennusteilIaan ja puheilIaan 
vaikuttaa yrityksiin niiden henkilöstöP'Olitiikan ja henkilöstösuun
nittelun vauhdittamiseksi. Hyvään pyrkimykseen liittyi siten vahva 
negatiivinen sivuefekti, jota varmaankaan tuolloin ei arvattu ottaa 
huomioon. 

Työvoimapula korostui erityisesti nopeasti paisuneessa talonra
kennustoiminna'ssa, joka varsinkin teollisuusrakentamisessa kilpaili 
ammattityövoimasta eräiden teollisuuden toimialojen kanssa. Raken
nusalan Ityövoimapulaa lisäsi 'Omalta osaltaan julkinen valta asunto
poliittisin 'toimenpitein. Asuntotuotantoviranomaiselt olivat jo pitkään 
turhautuneet niukrooihin m.äärärahoihinsa, mistä oli syntynyt henki, 
että kaikki täytyy ot'taa, minkä kulloinkin irti saa. Suhdannesäärtely 
asuntotuotannossa sen 'sosiaalisen luonteen vuoksi katsottiin täysin 
sopimattomaksi. Korkeasuhdanteessa oli valtiolla rahaa, ja niin val
tion asuntolainamäärärahai kohosivat vuodesta 1971 vuoteen 1974 
yli kaksinkertaisiksi. Kun myös vapaarahoitteisella asuntotuotannolla 
oli korkeasuhdannevuosina tavallista paremmat markkinat, saatiin 
valmistuneiden asuntojen luroemaksi vuonna 1974 yli 73 000 eli 45 % 
päälle vuoden 1971 tason (50 400 asuntoa). Vauhti näkyi myös ra
kennuskustannusten nousussa. 

Samaan aikaan, kun Ityövoiman ylikysyntä löi päälle, esiintyi 
ilmiöitä, jotka vaikutuksiltaan olivat työvoiman tarj'Ontaa raj oittavia 
tai jähmettäviä. Näihin vuosiin sattui eläkepolirttinen ref'Ormi, jonka 
seurauksena työkyvyttömyyseläkkeeIl saajien luku k~hosi nopeasti ja 
saavutti 240 000 hengen rajan vuonna 1974. Lisäys vuodesta 1970 oli 
68 000 henkeä ja vastasi vaikutukseltaan työvoiman tarjonnan supis
tamista 3 prosentilla. 
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~orkeasuhdaITteen aattona ja sen edistyessä kypsyi myös uusi 
aluepoliittinen henki, j'Oka suhtautui täysin torjuvasti työvoiman 
alueelliseen liikkuvuuteen ja j'Oka asenteena levisi kulovalkean tavoin 
niin teollisuus-Suomessa kuin alityöllisyysalueilla. Liikkuvuutta t'O
sin näinäkin vuosina esiintyi, mutta työvoimaviranomaisten ote sen 
ohjaamisessa oli varsin 'Ontuva. Sitä vastoin muutto rajan yli Ruot
siin 'eteni esteettä. Alustavat analyysit muuttovirtoJen riippuvuuk
sista viittaavatkin siihen, että maan sisäisen muuttoliikkeen jähmet
tyessä siirtolaisuus ainakin eräiden koulutusryhmien osalta pyrkii voi
mistumaan. 

Työpanokseen vaikuttavat myös työntekijöiden terveys ja viihty
minen työpaikoillaan. Epätarkoiksi myönnettyJen tilastojen mukaan 
sairausP'Oissaolot iteoHisuudessa kasvoivat vuodesta 1970 vu'Oteen 1974 
lähes 50 prosentilla. Ilmiölle löytynevät pätevät ja hyväksyttävät 
lääketieteelliset, psykologiset ja sosiologiset perustelunsa. Siltä osin 
kuin työtunteja lisääntyneen sairastavuuden ja muiden poissaolO'Jen 
johdosta todella menetettiin, se kuitenkin on korkeasuhdanneol'Osuh
teissa merkinnyt yrityksissä painetta lisätyövoim'an rekryt'Oimiseen ja 
sitä kautta työvoiman ylikysynnän kärjistymiseen. 

Tarkkaa numeerista 1askelmaa edellä mainittujen erityisten ky
syntä- ja tarjontatekijöiden yhteenlasketusta vaikutuksesta ei ole 
mahdollista tehdä. Sen verran yoitaneen kuitenkin sanoa, että niiden 
työmarkkinoita ~iristävä vaikutus oli merkii;täväsiti suurempi kuin 
se liev.i!tys, joka syntyi työnönosallistumisasteen nousun ja työttö
myyden alenemisen seurauksena. 

Yhtä lailla kuin korkeasuhdannevuodet toivat esiin uusia ja vai
keasti halHttavia i'lmiöitä työmarkkinoilla, on työllisyystilanteen ke
hitys seuranneina lamavuosina ollut aikaisemmin koetusta poikkeava. 

Huolimatta tuotannon kasvun pysähtymisestä jO' kolme vuotta 
sitten työttömyys 'On vain asteittain tai portaittain kasvanut nykyisiin 
mittoihinsa. Vuonna 1975 keskimääräinen työttömyysaste jäi vielä 
2.2 prosenttiin. Saman vuoden loppukuukausina alkanut työttömyy
den kasvu tasaantui pian ja työ'ttömyy,saste pysytteli vuoden 1976 
ajan noin 4 prosentin tasolla. Uudestaan työttömyyden kasvu alkoi 
kiihtyä vasta vuosien 1976/77 taitteessa. Osaksi avoimen työttömyy
den kasvua 'On vaimentanut työhönosal~istumisaSlteen aleneminen 
noin 2 prosenttiyksiköllä vuodesta 1974. Suuremmalta osin havaittu 
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kehitys näyttää kuitenkin johtuneen yritysten uudesta käyttäytymis
mallista, josta OECD:n tutkijat käyttävät laa!tusanaa epätyypillinen. 
Niinpä heidän käYlttämänsäedeHä mainitun selitysmallin mukaan 
työlHs1ten määrä vielä vuoden 1976 ensimmäisellä puoliskolla oli 
70 000 henkeä (vastaten 3 % työvoimasta) mallilla estimoitua tasoa 
korkeammalla. Se, että yritykset eivät lyhytkestoiseksi otaksutun 
'taantuman alkaessa ja vieläpä sen jatkuessa pyrkineet supistamaan 
työvoimaansa, on vastannut työvoimaviranomailsten hartaimpia toi
veita ja pyrkimyksiä. Laman pitkittyessä tämä rintama ei kuitenkaan 
enää ole pitänyt. Tapahtumain kulusta OECD:n tutkijat ovat pääty
neet seuraavanlaiseen realistisen tuntuiseen analyysiin. 

Yritysten halukkuus säilyttää työvoimansa tarvetta korkeammal
la tasolla vielä vuoden 1976 puolivälin paikkeille asti selittynee vii
västyneistä reaktioista työvoimapulaan, jota varsinkin ammattitaitoi
sen Ityövoiman saannin osalta koettiin vuonna 1974, ensimmäisen ker
ran sodan jälkeisenä aikana. Työnantajat epäröivät lähteä sopeutta
maan työvoimaansa alentunutta tuotantoa va'staavalle tasoNe niin 
kauan kuin kysynnän elpyminen lähitulevaisuudessa näytti todennä
köiseltä. Tällainen käyttäytyminen on tbodennä!köisesti rajoittunut lä
hinnä teollisuuteen ja rakennustoimintaan. Työvoiman säilyttämisen 
mahdollistivat tai sitä helpotttivat edellisessä korkeasuhdanrteessa ker
tyneet voitot. Kuitenkin kun odotukset huononivat ja hallituksen po
litiikka kiristyi, työvoiman supistuksiin lähdettiin vuoden 1976 lo
pulla. Käyntiin päästyään tämä prosessi kiihtyi nopeasti, ja siihen lie
nee vaikuttanut tunne, että laaja avoin työttömyys vähentäisi työvoi
man hankintaan lirttyviä vaikeuksia vastaisuudeslsa. Vuoden 1977 
puoliväliin mennessä näyttää työllisyyden taso alentuneen likimain 
vastaam'aan silloista tuotannon tasoa. 

Näin OECD:n tutkijat. Olemme siis jälleen - tosin ennen k:oke
mattomalla tyo1Jtömyyden tasolla - siinä vanhan kaavan mukaisessa 
suhdannelamassa, jossa tuotannon välittömiä tarpeita vas'taama
ton osa työnt,ekijöistä on valtaosaltaan avoimesti työttömänä. 

Eräitä johtopäätöksiä 

Olen edellä tarkastel[ut tämän hetken tilanteeseen johtanutta työlli
syyskehrtystä pyrkimättä analysoimaan taloudellisia taustatekijöitä, 
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kansainvälisen suhdannekehityksen oikullisuuiia, suhdanne-ennus
teiden odoittamatiomia 'epäonnistumisia ja edeUeen talouspoliitiikan 
mitoituksessa j1a ajoituksessa ilmenneitä vaikeuksia. Näitä seikkoja on 
meillä selvitelty jo melko paljon eikä niiden enempi ruotiminen sovi 
tämän esityksen puitteisiin. 

Si~ä vastoin on, 'edellä esitetyn pohjalta, ehkä' aihetta tiivistäen 
koota ne keskeiset johtopäätökset, jotka työvoimapolitiikan näkökul
masta näyttävät kaikkein ilmeisimmiltä. 

1. Yhteiskuntapolitiikan suunnittelu. Huolimatta pyrkimyksistä 
yhteiskuntapolitiikan suunnittelun tehostamiseen ja sen eri lohkojen 
yhteensovi'ttamiseen eivät tulokset kuluvalta vuosikymmenehä ole 
kovin rohkaisevia. Uudistuspaineet ovat purkauiuneet voimalla ja 
hyvinkin partiaalisina, koordinoiva ja raamien rajat tunteva ote ei 
ole pitänyt. Liekö hurskas toivomus, jos vastaisuudessa odottaisi 
ainakin sosiaalipolitiikan, asuntopolitiikan ja koulutuspolitiikan tii
viimpää niveltämistä aineellisten voimavarojemme tarjoamiin kehyk
siin, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Taloudelliset lainalaisuu
det, nuo rautaiset yhtälöt, ovat edelleen muuttumattomina voimassa. 

2. Työllistämisen tavoitetaso. Jälkikäteen tarkastellen on todet
tava, että työllistämisen ambitiotaso asetettiin vuosikymmenen alku
vuosina kenties liian korkealle. Selvimmin tämä ehkä näkyi aluepo
liitHsesti perusiteIluissa :toimissa. Kun vertailukohdiksi otettiin työvoi
man ylikysyntäalueet, oli helppo alueellisen tasa-arvon nimissä perus
tella entistä laajamittaisempien työvoiman kysyntää lisäävien toimen
piteiden samanaikaista tarv'etta myös muualla maassa. Valitettavasti 
tarjonnan jousto ei edes perinteisillä alityölJisyysalueilla riittänyt suu
reen harppauks'een. Työmarkkinoilla aikaansaatu lievä työhönosallis
tumisasteen nousu ja vähäinen työttömyysasteen 'lasku jouduttiin lu
nastamaan hintatasapainon kannalta kohtuuittomin suurin kustan
nuksin. Olisikohan tämän pohjalta harkinnanarvoinen se ajatus, että 
kehitysalueiden tuotantotuki ajoitettaisiin suhteellisesti voimakkaim~ 
pana taantumakausiin ja korkeasuhdanteessa tarkkailitaisiin entistä 
tarkemmin sen niveltymistä yleiseen suhdannepolitiikkaan. Nykyinen 
lainsäädäntö antanee tähän mahdollisuudet. 

3. Työvoiman liikkuvuus. Ettei sitä, mitä edellä sanoin työvoiman 
liikkuvuudesta, tulkittaisi virheellisesti ja tarkoitettua pitemmälle, 
haluan vielä korostaa aluepoliittisen suunnittelun ja aluepolitiikan 
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hoidon tärkeyttä maassamme. Käytetyt tuotannon tukimuodot ovat 
yleisesti ottaen 'Osoittautuneet myös tarkoituksenmukaisiksi ja tehok
kaiksi. Myös yritysten sijainninohjauksessa on päästy hyvään alkuun. 
Mikä meiltä edelleen kokonaan puuttuu, en jonkinlainen yhteisym
märrys 'siitä, että tuotannon rakennemuutos, jonka on pakko jatkua, 
väistäm'ättä edellyttää myös työvoiman alueellista liikkuvuutta, ei 
varmastikaan enftisessä laajuudessa eikä pääosin entisensuuntaisena. 
Jos tästä 'ei päästä yhteisymmärrykseen, ei myöskään päästä kehittä
mään niitä 'toim!enpiteitä? joilla mm. muuttajien sosiaalinen ja taleu
dellinen turvallisuus voitaisiin parhaiten taata. 

4. Maastamuutto. Siirtolaisuuden paisumisen aiheellisestikin pe
lästyttäminä kiinnirtettiin kuluvan vuosikymmenen alussa huomidta 
vahvan 'taloudellisen kasvun tarpeeseen, jotta työttömyys saataisiin 
minimiinsä ja muuttoa 'Osaltaan ruokkivia työn'töpaineita vähenne
tyksi. Siinä määrin kuin siirtolaisuuspoliittiset näkökohdat olivat vai
kuttaneet talouspoliittisiin ratkaisui!hin ja edelleen suhdannekehityk
sen ylikuumaksi ryöstäytymiseen, tu10s oli jokseenkin 'täydellinen 
pettymys. Vuosina 1973-75, jolloin työttömyysaste Suomessa oli 
keskimäärin ~.1 910 ja Ruotsissa vaUitsi taloudellinen taantuma, 
muutti Suomesta Rudtsiin yhteensä 32 000 henkeä. Myöhempien vuo
sien kehitys on myös osoittanut, että vuosina 1972-73 syntynyt 
muuttovoitto oli illusorinen ja johtui pääosin edeltäneen suuren 
muuttoaallon aiheuttamasta tilapäisesti kohonneesta paluumuutosta. 
Ruotsin veto näyttää siten olevan siinä määrin ratkaiseva, ettei oman 
suhdannepoHtiikkamme mitoituksessa maastamuuton torjuntaa näyt
täisi kannattavan ottaa ainakaan muita tavoitteita rajeittavaksi lisä
ehdoksi. Toinen asia on, että meillä on edelleen runsaasti tehtävää 
varsinaise~ siirtolaisuuspolitiikan saralla. 

5. Yritysten käyttäytyminen. Se, että vielä pitkälle laman jat
kuessa yritykset pyrkivät säilyttämään rekrytoimansa työvoiman, oH 
aikaisemmasta käyttäytymisestä niin paljon poikkeava, että sitä osa
sivat roent'ies vain työvoimaviranomaiset arvostaa. Sitä vastoin sano
ma 'todellisesta tilanteesta 'ei ilmeisesti ajoissa tunk'eutunut poliitti
seen ja talouspoliittiseen tietoisuuteen. Nyt tämä yritysten positiivi
nen käyttäytymismalli näyttää purkautuneen. Pessimismin syvetessä 
on kuitenkin pelättävissä, että malli toimii myös vastakkaismerkkise
nä johtaen aihe'ettomankin suuriin työvoiman supistuksiin. Virikettä 
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tämän tulisi antaa jos ei enempään niin ainakin sellaisen tiedon han
kintaan, jolla kysynnän ja tarjonnan tasapainoa tai tasapainotto
muutta työmarkkinoiden eri osasektoreissa voitaisiin aikaisempaa 
luotettavammin seurata ja mahdollisuuksien mukaan ennustaa. 

Vaihtoehdot - onko niitä? 

Olen suhteellis!en pitkään viipynyt lähihistorian tapahtumissa. Olen 
sen tehnyt kuitenkin vakain tuumin ja harkiten. Käsitykseni mukaan 
on näet välttämätöntä analysoida, eikä vain analysoida vaan mahdol
lisimman pian päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä karrkkoja mei
dän on todennäköisesti myös vastaisuudessa tarvetta pyrkiä väistä
mään. Tämän käsitykseni pohjana on edelleen näkemys, että kansan
taloutemme pitkän ajan kehitysnäkymät eivät Olle niin synkät kuin 
ne viime aikoina 'On haluttu esittää. Jopa pelkään, että synkillä pu
heilla on saatu aikaan huomattavasti masenltuneempi mieliala kuin 
todellinen tarkoitus ,on 'Ollut. Otaksuisin myös, että viimeksi kulunei
den kolmen vuoden aikana kaikki asianosaiset - varsinkin syyttö
mät - ovat jo 'saaneet rangaistuks;ensa. Olisi aika vaihtaa virallinen 
pessimismi kansalliseksi optimismiksi. 

Nämä näkemykset mielessä ja vallitsevasta tilanteesta lähtien py
rin seuraavassa tarkastelemaan työllisyyden ja tyällisyydenhoidon 
näkymiä sekä niitä mahdollisuuksia, joita meillä, ensin työttömyyden 
alentamiseksi ja sitten kohtuullisen hyvän työllisyyden säilyttämisek
si, saattaisi olla käytettävissämme. Tarkastelen ensin täystyöllisyyskä
sit1een operatiivista sisältöä ja sen jälkeen niitä vaihtoehtoisia sltrate
gioita, joilla tarpeen mukaan voidaan pyrkiä joko supistamaan työ
voiman tarjontaa tai lisäämään sen kysyntää tavoitetilan saavuttami
seksi. 

Täystyöllisyys käytännön tavoitteena 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työllisyyspolitiikkaa koskevassa 
yleissopimuksessa edellytetään sopimusmaiden harj oittavan aktiivis
ta politiikkaa, j'Onka tarkoituksena on edistää tuottavaa ja työpaikan 
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vapaaseen valintaan perustuvaa täystyöllisyyttä. Missään ei kuiten
kaan ole käytännön tarpeita varten määritelty täystyöllisyyden sisäl
töä - mrtä se 'esim'erkiksi 'eri työntekij äryhmien työhönosallistumis
asteena tai työttömyysp~osenttina ilmaistuna voisi olla tahi mitkä oli
sivat sen laadulHset kriteerit. Käytännössä ambitiotaso vaihtel'eekin 
maasta toiseen heijastaen kunkin maan saavuttamaa kehitystasoa ja 
yhteiskunnan rakennetta. Eräältä osin täystyöllisyystavoitetta on eri 
maissa rberävöi'tetty 'Siten, että yhteiskunnan työllistämisvastuu ul'Ot
tuisi kaikkiin niihin, jotka haluavat työtä eikä vain niihin, jotka tar
vitsevat työtä. 

Kaiken kaikkiaan 'On siis myönnettävä, tehtävä selväksi ja hyväk
syttävä se, että täystyöllisyys 'On hämärä ja subjektiivinen käsite. 
Konkreettinen sisältö on meidän itsemme sille annettava, arvostus
temme mukaisesti ja reaalisten mahdollisuuksiemme puitteissa. Esi
merkkimaita ei ole. 

Joukkotyöttömyyden vallitessa emme tarvitse kovin hienojakoi
sia mittareita. Työlttömyysaste on toistaiseksi riittävän ilmaiseva. Toi
saalta on 'selviö, että nolla-asteen työttömyyteen päästään vain tilas
tollisella taika:tempulla. Olisil~o kenties aika käydä ennakkoluulotto
masti selvittämään, mikä oloissamme voisi oHa esimerkiksi se käytän
nöllinen täystyöllisyyden taso, joka kansantalouden tasapainoa pa
hemmin vaarantamatta voitaisiin slekä saavuttaa että ylläpi'tää. Tätä 
koskevia laskelmia on taloudellisten mallien avulla maassamme kyllä 
j'O tehtykin. Tuloks~t ovat kuitenkin 'Olleet ehkä liian karkeita eivätkä 
tarpeeksi vakuuttavia käytännön politiikan tarpeisiin. Tarvetta olisi 
työmarkkinoiden osasektoreita (elinkeinot, ammattiryhmät, alueet) 
koskevaan eriteltyyn analyysiin. 

Jos tällaiS'en analyysin perusteella tasapainoehtoisen täystyölli
syystason havaittai,siin jäävän liian matalaksi, tulisi sen käynnistää 
keskustelu siitä, mistä muista talouspolitiikan tavoitteista tingitään 
ja kuinka paljon ja missä määrin työmarkkinoiden toimintamekanis
mia oli~i tarvetta pyrkiä työvoimapoliittisin toimenpitein tehosta
maan. Näin menetellen vältyttäisiin ainakin sellaisilta tavoitteilta ja 
pyrkimyksHtä, jotka toteutumatta jäädessään voivat turhauttaa niin 
tavoitteiden asettajat kuin kohderyhmätkin. 

Tärkeätä nyky tilanteesta edettäessä O'lisi, ettei tyydyttäisi jonne
kin keskipitkän aikavälin päähän asetettuun kauniinnäköiseen ta-
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voitteeseen, jonka uskottavuus vallitsevasta tilanteesta käsin tarkas
teltuna ei voi 'Olla kovin suuri. Järkevät tavoitteet työttömyyden 
alentamiseksi lähivuosina tulisi voida asettaa kullekin edessä olevalle 
vuodeUe eriks1een. Tämä tarjoaisi konkreettista pohjaa myös niiden 
toimenpiteiden suunnittelulle, jotka esimerkiksi sosiaalipolitiikan 
alalla saattaisivat ylimenovaiheessa käydä tarpeellisiksi. 

Supistettaisiinko tarjontaa? 

Työttömyyden kasvu ja mieliin iskostettu kohtalonomainen usko ala
kierteen jatkumiseen silmään siintämättömiin on synnyttänyt suurta 
painetta ja jopa valmiutta sellaisiin 'Optisiin hätätoimiin, joina tilas
toissa esiintyvät työttömyysluvut saataisiin nopeasti alenemaan siir
tämällä joukko ihmisiä työvoiman ulkopuolelle. Tä1löin näiden hen
kilöiden Itoimeentulo voitaisiin kustantaa muilta kuin kassa- ja kor
vausmomenteilta. - Kommentoin lyhyesti tarjonnan supistamiseksi 
tehtyjä ehdotuksia. 

1. Työajan yleinen lyhentäminen. Laskennallisesti työajan lyhen
täminen voisi 'OUa todella tehokas keino. Esimerkiksi siirtyminen seit
semän tunnin työpäivään vähentäisi työpanosta runsaat 10 prosent
tia. Tätä korvaamaan tarvittaisiin tällöin kaikki nykyiset työttömät. 
Käytännössä asia on mutkikkaampi. Yhtenä rajoituksena on työttö
mien ammatti- ja koulutusrakenteen yhteensopimattomuus lasken
nalliseen kysynnän lisäykseen. Toisaalta ehdotus tuskin saa yleistä 
kannatusta, ,ellei ansiotason säilymisestä samalla saataisi takeita. Tä
hän tuskin lähiaikoina 'On mahdollisuuksia. Käytännössä työajan ly-

-hennys 'ei myöskään johtaisi vastaavaan työv'Oiman kysynnän lisäyk
seen. Ensinnä varmasti tutkittaisiin rationalisointimahdoHisuudet ja 
mahdollisuudet entisen henkilöstön täystehoiseen käyttöön. Eräissä 
maissa tehdyt selvitykset osoittavatkin, että 10 prosentin työajan ly
hennys saattaisi aikaa myöten johtaa työvoiman kysynnän kasvuun 
vain 3-4 pr'Osentin verran. 

2. Eläkeikärajan yleinen alentaminen. Työvoimaan kuuluu maas
samme vain runsaat 60 000 iältään 60-64-vuotias'ta henkilöä. Tä
män ikäryhmän työhönosaUistumisasteet ovat viime vuosina alentu
neet nopeasti. Työvoimaosuudet ovat korkeimmat Etelä-Suomessa ja 
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alhaisimmat kehitysalueilla. Kehitysalueiden 60-64-vuotiaista mie
histä yIi 70 % saa j'O 'eläkettä. Yrittäjiä ja avustavia perheenjäseniä 
on tämän ikäryhmän työHisistä likimain puolet. Eläkkeen myöntämi
nen heille ei ilmeisesti juuri pienentäisi työttömyyttä, koska heidän 
työlleen eimonessakaan tapauksessa löytyne jatkajaa. Siten elä~iän 
alentaminen 60 vudteen voisi las'kennallisestikin supistaa työttömyyt
tä 'enintään 20 000 hengellä. 

3. Koulutusajan pidentäminen. Keskimääräisen koulutusajan pi
dentäminen vuodella lykkäisi vastaavasti yhden nuorten ikäluokan 
työmarkkinoille tuloa ja vähentäisi työvoiman tarjontaa arvi'Olta 
60 000-65 000 hengellä. Sinänsä tämä toimenpide lisäisi väestön kou
lutusvarantoa ja v'Oisi myöhemmin näkyä tuottavuuden lisäyksenä. 
Koulutusaikojen yleinen pidentäminen näyttää kuitenkin huonosti 
sopivan keskiasteen koulutuksen uudistamissuunnitelmiin. Kun kou
lutuksen nyt ja vastaisuudessa tulisi tähdätä helpottamaan nu'Orten 
työelämään siirtymistä,· ei myöskään yleissivistävän koulutuksen eli 
peruskoulun jatkaminen vuodella ole ainakaan työvoimapO'litirkan 
näkökulmasta juuri perusteltavissa. 

4. Vanhempainloman pidentäminen. Vanhempainloman pidentä
minen nykyisestä seitsemästä kuukaudesta esimerkiksi 13 kuukau
teen merkitsisi laskennallisesti runsasta 20 000 vapautuvaa työpaik
kaa nykyisen syntyvyyden vallitessa. Käytännössä vapautuvien pai'k
koj1en määrä jäisi ilm'eisesti pienemmäksi, koska jo nyt melko yleisesti 
käytetään hyväksi vuoden palkatonta äitiyslomaa. Kysymysitä tulisi
kin harkita 'ennen muuta väestö- ja perhepoliittisin perustein. 

5. Työn ositus. Useilta palv1elualoilta on myönteisiä esimerkkej ä 
siitä, 'että yhtä tointa hoitaa kaksi tai kolme henkilöä, työskennellen 
vuoropäivin tai vuoroviikoin tai osapäivätyönä. On esitetty aj a'tus, 
että työtä tulisi nyt pyrkiä tasaamaan miehittämällä vaikkapa vain 
vapautuvia vakansseja 'Osrtusperiaatteella. Työnantajien otaksuisi ole
van tällaisesta järjestelystä 'kiinnostuneita, koska heillä tilanteen pa
rantuessa 'Olisi valmiina kouliin'tunutta reserviä k'Okopäivätyöhön. 
Viime tiedot ainakaan palvelualoHta 'eivät kuitenkaan anna rohkai
sua tämäntyyppisen ajatuksen lä~iviemisel1e. Osapäivätyö on supis
tumassa ja työntekijät pyrkivät mahdollisuuksien mukaan varmista
maan itseUeen kokopäiväisen työn. 
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Työvoiman tarjontaa supistavat toimenpiteet lisäisivät julkisia 
menoja suhteellisen runsaasti, koska toimenpiteet olisi k'Ohdistettava 
muihinkin väestöryhmiin kuin pelkästään työvoimaan kuuluviin. Tu
loksiin nähden varsinkin 'eläkeiän alentaminen olisi huomattavan kal
lis. 

J os ~läkeikä alennettaisiin 60 vuoteen, vanhempainloma piden
nettäisiin 13 kuukauteen ja peruskoulua jatkettaisiin vuodella mui
den kuin lukioon siirtyvien osalta, saattaisi työttömyys. näiden yhteis
vaikutuksen tuloksena supistua arviolta 60 000 hengellä. Supistus vas
taisi runsasta neljännestä työttömien nykyisestä määrästä. 

Kun nämä edellä tarkastellut työvoiman tarjontaa rajoittavat t'Oi
met (pl. työn ositus) toteutetuiksi tultuaan aivan ilmeisesti jäisivät 
pysyviksi ja peruuttamattomiksi, on kysyttävä, olisivatko ne tarkoi
tuksenmukaisia ja hyvin perusteltavissa myös pitemmän aikavälin 
kehitysnäkymillä. Olisiko työvoiman tarjonnan luonnollinen kasvu 
vielä 1980-1uvulla niin suuri, että sen ennalta supistamiseen olisi pa
kottavaa tarvetta? 

Työvoimaministeriössä on parhaillaan tekeillä uusi pitkän aika
väHn tarjonta-arvio. Kun sen tulokset 'Ovat käytettävissä vasta kulu
van vuoden lopu'lla, 'On tarkastelun pohjaksi tässä otettava valtioneu
voston kanslian (VNK) vuonna 1975 julkaisema ennuste vuosille 
1975-1990. Sen mukaan työvoiman tarjonta voisi mainittuna ajan
jaksona kasvaa 151 000 hengellä. Tarjonnan lisäys 'Olisi alussa voima
kasta, mutta 'esimerkiksi viimeisellä viisivuotisjaks'Olla enää 16 000 
henkeä. Ennuste nojaa hyvin vahvasti otaksumaan naisten työhön
osallistumisasteen tuntuvasta noususta. Miesten O'suus ennustetusta 
tarjonnan kasvusta 'On vain kuudes'Osa. 

Jo aikoinaan todettiin, että VNK:n arvio on vahvasti työv'Oiman 
tarjonnan ylärajoja kartoittava. Se laadittiin paljoiti siinä hengessä, 
mitä mahdollisuuksia on välttää työvoimapulaa ja vaimentaa vaati
muksia vierastyövoiman tuonnista. Arvion lähtökohtana olivat vuo
den 1974 korkealle kohonneet työvoimaosuudet. Olettamuksena oli 
edelleen, että muuttotappiota ei esiinny ja että työvoiman kysyntä on 
korkealla tasolla, millä seikalla oli vaikutusta arvi'Oon keskimääräisen 
työhönosallistumisasteen kohoamisesta. 

Viime vuosien kehitys pakottaa tarkistamaan VNK:n ennustetta 
mainittuj en 'Olettamusten osalta. Keskimääräinen työhönosallistumis-
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aste oli jo vuonna 1977 alentunut hieman alle korkeasuhdannetta 
edeltäneen tason, eikä työvoiman voimakasta kysyntää ole näköpii
rissä. Ennusteen laatimisen jälkeen on myös nettosiirtolaisuus vuosi
na 1975-77 kohonnut jo 25 000 henkeen, vastaten noin 18 000 työ
voimaan kuuluvaa. 

Jos karkeistaen - mielestäni kuitenkin täysin realistisesti - ole
tamme että keskimääräinen työhönosallistumisaste säilyy vuoden 
1977 tasolla ja että varovaisesti arvioiden varaudumme myös tulevina 
vuosina keskimäärin 5 000 työntekijän muuttotappioon, joudutaan 
VNK:n ennuS'tetta korjaamaan niin paljon alaspäin, että tuloksena on 
kasvun sijasta työvoiman tarjonnan supistuminen noin 50000 hen
gellä vuosina 1975-1990. Jos Hsäksi otamme huomioon taloudelli
sen suunnittelukeskuksen arvion työajan supistumisesta keskimäärin 
0.5 prosentilla vuodessa, mitä arviota työnantajata!holla tiettävästi pi
detään täysin realistisena, päädymme siihen, että työpanoksen vähe
neminen vuosina 1975-1990 vastaisi noin 200 000 henkilötyövuotta. 
Tämän lisäksi on syytä kiinnittää huomiota hidastuvaan rakenne
muutokseen elinkeinoryhmien kesken. Niinpä vuosina 1975-1990 
alkutuotannosta arvioidaan vapautuvan jalostus- ja palveluelinkeino
jen työllisteUäviksi enää 135 000 henkeä 'eli vain noin 30 % edellisen 
15-vuotisjakson määrästä. 

Jos meillä on 'edes hieman uskoa kansantaloutemme tulevaisuu
den mahdollisuuksiin, ei näiden näkymien valossa voi hevin yhtyä 
kannattamaan sellaisten toimenpiteiden käyttöä nykyhetken ongel
mien ratkaisuun, jotka merkitsisivät työvoiman tarjonnan laajamit
taista ja pysyvää supistamista. Saattaa nimittäin käydä niin, että 
ilman näitäkin toimia I980-luvulla yhdeksi talouspolitiikan päänvai
vaksi kohoaa tuotannon kasvuvauhdin säätely uhkaavan työvoima
pulan välttämiseksi. 

Kun näkymät aktiiviväestön osuuden alenemisesta ensi vuosikym
menen lopulla ja edelleen I990-luvulla ovat varsin uhkaavat, tulisi 
nyt ponnistella lujasti, jotta olemassa olevat työvoimavarat voitaisiin 
ylläpitää vaurioitumattomina ja turvata niiden täystehoinen käyttö
mahdollisuus myös tulevalla vuosikymmenellä. On syytä muistaa, että 
työvoimaa ei voida säilöä vastaisen varalle ja että pitkäaikaisen työt
tömyyden osakseen saaneita ei enää helposti työllistetä parempien 
aikojen koittaessa. 
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Y ritettäisiinkö työllistää? 

Tammikuun lopulla antamassaan haastattelussa (SK 27. 1. 78) paa
ministeri Kalevi Sorsa totesi: »On selvää, ettei yhteiskunta voi pysy
västi sietää näin korkeaa työttömyyttä.» Otaksun, ett.ä tällä käsityk
sellä 'On laajapohjaista kannatusta. Mitä mahdollisuuksia meillä sitten 
voisi olla alentaa työttömyys työv'Oiman kysyntää lisäävin keinoin 
kohtuullisen nopeasti, siedettäväHe tasolle? Riittävätkö julkisen val
lan työllisyydenhoitokeinot tavoitteen saavuttamiseen? 

Työv'Oimaministeriössä valmistui viime vuoden lopulla perusteelli -
nen selvitys valtion toimenpiteiden työllistävyysvaikutuksista. Tutki
mus kohdistui vuoteen 1976, jolta tuoreimmat tiedot olivat täydelli
sinä saatavissa, sekä ,ennakkotietojen ja arvioiden perusteella myös 
vuoteen 1977. Rahoitustiedot 'Oli mahdollista k!oota myös muutamilta 
edelltäviltä vuosilta. Selvityksen piiriin luettiin kaikki ne valtion ko
konaan tai osaksi rah'Oittamat toimenpiteet, j'Oita on perusteltu työlli
syyspoliittisin näkökohdin tai j'Oiden säätelyyn työvoimaviranomaiset 
v'Oivat vaikuttaa. Pääosa näiden toimenpiteiden rahoituksesta tulee 
muilta kuin ,työvoimahaHinnon momenteilta. 

Selvityksen kohteena olleiden toimenpiteiden markkamääräinen 
volyymi 'Oli vuonna 1976 noin 8.9 miljardia. Tähän summaan sisälty
vät virastojen työmäärärahat, investointeja varten myönnetyt valtion 
avustukset, lainat ja korkotuet, tärkeimpien rahastojen lu'Otonanto, 
työnisyyt~ä edistävän koulutuksen kustannukset sekä joukko muita 
työllisyyttä 'edistäviä 'toimenpiteitä. Niiden välitön työllisyysvaikutus 
oH 115 000 henkilötyövuotta. Ennakkotiet'Oj'en mukaan niiden työlli
syysvaikutus vuonna 1977 ~oh'Osi 119 000 henkilötyövuoteen. Määrä 
ei ole suinkaan vähäinen, se vastaa runsasta viittä prosenttia työvoi
masta. Kokonaisvaikutustakin tärkeämpi on se, että useat näistä toi
menpiteistä 'Ovat nopeasti käynnistettävissä ja tehokkaasti suunnatta
vissa sinne, missä suurimpiin vaikeuksiin on jouduttu. Erikseen on 
syytä mainita ne toimenpiteet, joita aivan viime vuosina on kehitetty 
akuutin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja yritysten tukemiseksi 
niiden työllistämisponnisteluissa. 

Edellä mainitut työllistävyysluvut ovat kuitenkin vain työHistä
mist'Oimien vuosien mi'ttaan saavutettua nykyfasoa osoittavia. Enti
sillä ja uusilla keinoilla aikaansaatu työllisyyden 'lisäys korkeasuhdan-
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nevuosiin verrattuna 'On jäänyt melko vaatimattomaksi. Vuodesta 
1974 vuoteen 1977 lisäys oli vain noin 15 000 he:n!k:ilötyövuotta vas
taten 0.7 prosent'tia työv'Oimasta. 

Ottaen huomioon mm. valtiontalouden rahoitusvaikeudet on 
ilmeistä, että pelkin työllisyysperusteisin keinoin 'ei joukkotyöttömyy
destä selvitä. Sen vuoksi meillä 'Olisi nyt tarvetta sellaisiin laajavai
kutteisiin suhdannepoliittisiin toimiin, joilla tuotantoelämä saataisiin 
irrotetuksi lamakierteestä ja autetuksi uudelle kasvu-uralle. Päämi
nisterin lausumaan yhtyen tähän meillä 'On ny~ myös ainakin henki
nen pakko. Mutta 'Onko siihen reaalisia edellytyksiä? Onko tuotteil
lamme menekkiä, pärjäämmekö kilpailussa? Myönteisen käsitykseni 
tueksi esitän vain muutaman lyhyen perustelun. 

Lähiajan kansainvälisistä näkymistä saanen siteerata OECD:n 
pääsihteerin Emile van Lennepin tammikuun lopulla Lontoossa pi
tämää puhetta. Viitattuaan vuoden vaihteessa julkaistuun OECD:n 
taloudellise,en ennusteeseen (Ec'Onomic Outlook) hän totesi: »On 
eräs tärkeä näkökohta, joka OECD:n ennusteita käytettäessä on 
aika aj'Oin jäänyt huomioUa. Ne näet perustuvat sille keinotekoisel
le olettamukselle, että ha:llitusten politiikassa ei tapahtuisi mitään 
muutosta. Näin 'On tehty, jotta jäsenmaita voitaisiin auttaa arvioi
maan mahdo.llista tarvetta politiikkansa tarkistamiseen. Niinpä tä
mänkertaisessa tapauksessa näkymät jatkuvaan elpymiseen tänä 
vuonna ja vielä seuraavanakin ovat ennusteen laatimisen jälkeen 
jonkin verran parantuneet niiden finanssipoliittisten lisäelvytys'toi
mien johdosta, j'Oista esitykset on annettu sekä Japanissa että Yh
dysvalloissa.» Myös Suomi on OECD:n jäsenmaa. 

Näkymät pitemmällä aikavälillä ovat tietenkin monien epävar
muustekijöiden peitossa. Mahdollisuuksiamme lienee kuitenkin tar
peettomasti mustamaa:lattu. Tuoreimmatkaan kansainvälisissä jär
Jestöissä laaditut pitkän ajan kehi'tysarviot eivät tue näin pessimis
tisiä käsityksiä. Niinpä Euroopan Talouskomission, toistaiseksi ra
joitetussa jakelussa 'Olevassa, kuluvan vuoden tammikuussa päivä
tyssä raportissa tiivistäen todetaan, että vaikka taloudelliset olosuh
teet ja näkymät ovat erilaiset kussakin markkinatalousmaassa, ylei
simmin hyväksytyksi pitkän tähtäimen tavoitteeksi voidaan kuva
ta vakaa taloudellinen kasvu, mahdollisesti hitaampi kuin aikaisem-
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pina vuosina, sopeutettuna uusiin ekologisiin ja jakautumista koske
viin vaatimuksiin. 

Kuinka suureen kasvuun meillä sitten tulisi päästä, jos vaati
mattomaksi Itavoitteeksi otettaisiin työttömyyden alentaminen esi
merkiksi kolmeen prosenttiin vuoteen 1985 mennessä? Ottamalla 
lähtökohdaksi työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanne vuonna 1977, 
tekemällä, VNK:n tarjontaennusteen suhteen 'edellä esitetyn mukai
set tarkistukset sekä hyväksymällä taloudellisen suunnittelukeskuk
sen arviot tuottavuuden kasvun jatkumisesta entisellä nopeudella 
eli 4 % vuodessa ja työajan lyhenemisestä 0.'5 % vuodessa tuotan
non kasvuksi riittäisi, suoraviivaista kasvu-uraa edeten, niinkin pie
ni nopeus kuin 4.1 % vuodessa, jotta tavoite voitaisiin saavuttaa. 
Vertailun vuoksi manitiakoon, että vuosina 1965-1974 bruttokan
santuotteen volyymi kasvoi keskimäärin 5.2 % vuodessa. Vertailu 
osoittaa, ettei ainakaan keskipitkällä aikavälillä oltaisi mahdotto
malta tuntuvan tehtävän edessä. Kun tämän hetken lähtötilantees,.. 
sa työttömyys on viime vuotista pahempi, tulisi kasvustrategiassa 
nyt kuitenkin painottaa suoraviivaista kasvu-uraa tuntuvasti no
peampaa vauhtia lähivuosien aikana. 

Kompastuskivenä Suomen mahdollisuuksille on kotimaisessa 
keskustelussa esitetty kykenemättömyytemme kilpaHukyvyn edel
lyttämään rakennemuutokseen. Tähän on todettava, että tarve elin
keinoryhmien väliseen rakennemuutokseen on tulevalla vuosikym
menellä olennaisesti pienempi kuin parin viime vuosikymmenen ai
kana, jolloin se oli maailmanennätysluokkaa ja toteutui nopean kas
vun 'Olosuhteissa. Tarve rakennemuutoksiin keskittyy meillä vastai
suudessa ennen muuta ja'lostuselinkeinojen piiriin. Rakennemuutos 
ei kuitenkaan tapahdu yhdellä harppauksella, se on jatkuva proses
si, joka toteutuakseen vaatii innovointeja, investointeja ja yritteliäi
syyttä. Pitkän ajan kasvuedellytykset turvaavasti ja pi1enimmin yh
teiskunnallisin kustannuksin se voi tapahtua vain myönt'eisten kas
vuodotusten vallitessa. Rakennemuutos on mahdollista tietenkin 
lamankin olosuhteissa, mutta vain negatiiviseen suuntaan - monet 
kehittämiskelpoisetkin yritykset ja tuotantO'linjat kaatuvat, eikä 
uusia kyetä luomaan tilalle. 

Kilpailukyvyn kannalta meillä on myös käsillä viimeiset het~et 
pyrkiä vahvistamaan teollista pohjaamme. Suomessa on liian nopeas-
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ti, onnellisten suhdanteiden aallonharjalla, siirryttyalkutuotannosta 
laajaan palvelutuotantoon. On muistettava, että kansantaloutemme 
ulkoinen tasapaino lepää vaihdannassa olevien teollisuustuotteiden 
varassa. Tähän eräille muillekin pienille maine yhteiseen ongelmaan 
on kiinnItetty vakavaa huomiota mm. EFTA:n konsultatiivisen ko
mitean piirissä. 

Teollisuusmaiksi nousevien kehitysmaiden kilpailussa on myös 
haluttu nähdä ylivoimainen haaste maamme talouselämälle. Haaste 
se todella avoimen maan teollisuudelle onkin, mutta ehkä tässäkin: 
olisi syytä välttää ylisanoja. Ei yrittävää saisi ainakaan etukäteen 
laittaa. Jos saamme rakennemuutoksen myönteisellä tavalla käyn
tiin ja voimme lujittaa teollista pohjaamme, meillä on varmasti 
kaikki mahdollisuudet selvitä myös uusissa kilpailutilanteissa. Mer
kitseehän kehitysmaiden markkinoille tulo myös uutta maailman
kaupan laajenemiskierrosta ja lisääntyvää menekkiä suomalaisille
kin vientituotteille. Markkinointitaidollemme se kyllä asettaa erin
omaisen vaativan haasteen. 

Päätän esitykseni näihin tulevaisuudenuskoisiin kehitysnäky
miin. Näihin näkymiin voi perustua myös se ainoa työvoimapolitii
kan vaihtoehto, jonka tähtäimessä on korkean ja tasaisen työllisyy
den saavuttaminen. 

3 



Puheenvuoro edellisen johdosta 

REINO HJERPPE 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Tri Korpelaisen esitys valaisee varsin mielenkiintoisella ja monipuoli
sella tavalla suomalaista työvoimapoliittista ajattelua sekä viime vuo
sien työvoimapolitiikan historiaa. 

Pyrin seuraavassa kommentoimaan esitystä lähinnä suhdannepoli
tiikan näkökulmasta. Viime aikoina on korostettu työllisyystilanteen 
rakenteellista luonnetta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jako suh
danne- ja rakennepolitiikkaan on käytännössä mielivaltainen, sillä 
kansantalouden suhdannekehitys tulee aina olemaan osa kansanta
louden rakennekehitystä. Ilman suhdannepolitiikkaa ei voida muo
dostaa rakennepolitiikkaa. Joku voi olla puhdas rakennepoliitikko 
paitsi teoreettisissa analyyseissa vain sillä ehdolla, että hänellä ei ole 
näkemystä aj ankohtaisesta suhdannetilanteesta. 

Kehitystä ei voida selittää - kuten Korpelainen itsekin toteaa -
pelkästään työvoimapolitiikan näkökulmasta eikä työmarkkinoiden 
tasapainoa saavuttaa pelkästään työvoimapolitiikan keinoin. Riittävän 
kokonaisselityksen antaminen' edellyttää, että tarkastellaan samanai
kaisesti kaikkia talouspolitiikan lohkoja, yleistä raha- ja finanssi
politiikkaa, työmarkkina- ja valuuttapolitiikkaa jne. Työvoimapoli
tiikka ei yksin pysty hoitamaan tyydytt~västi työllisyystilanteen ke
hitystä, jos yleinen talouspolitiikka ei luo tähän edellytyksiä. 

Kun kansantalouden tuottavuus - kansainvälisen talouden kil
pailuehtojen pakottamana - kasvaa myös pitkäaikaisen tuotannon 
kasvun pysähtymisen aikana, johtaa se ilman muuta työvoiman jat
kuvasti kasvavaan liikatarjontaan. Vuoden 1975 alusta lähtien tämä 
liikatarjonta on meillä Suomessa tasaisesti kasvanut tähän päivään 
mennessä. Trendi ei tule myöskään muuttumaan ellei taloutta saada 
takaisin vakaan kasvun uralle. 
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Tuottavuuden kasvua voidaan suhdannepoliittisista syistä nimen
omaan työvoimapolitiikalla »alentaa» tilapäisesti. Tästä näemme esi
merkkeinä mm. ruotsalaiset toimenpiteet koulutukseen, subventoin
teihin jne. Näin käy kun työvoimaan luetaan sekä koulutuksessa ole
vat että subventoinneilla työskentelevät. 

Työvoiman kysyntään vaikuttaa tällä hetkellä se, että yksityiset 
kulutusmenot ja kokonaisinvestoinnit ovat vähenemässä. 

Kokonaiskysyntään vaikuttavista tekijöistä mm. kilpailukykyä ja 
rahapolitiikkaa on käsitelty julkisuudessakin verraten laajasti. Sen 
sijaan esim. finanssipolitiikan rooli on käsitykseni mukaan usein 
jäänyt vähemmälle huomiolle. 

Nyt ollaan tavallaan olosuhteiden pakottamina ajautumassa mei
käläisissä olosuhteissa huomattavaan budjettivajaukseen. Tästä ei 
kuitenkaan ilman muuta' voida tehdä sitä johtopäätöstä, että budjetti 
olisi samalla myös voimakkaasti elvyttävä. 

Huomattava osa julkisuudessa esitetystä arvioidusta budjetti
vajauksesta johtuu kansantalouden aktiviteetin laimeudesta. Julkisen 
talouden tulojen kertymän kasvu on hidastunut. On jopa arvioitu 
(Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa) , että bruttokansantuotteen 
täystyöllisyyskuilu olisi ollut noin 10 % vuonna 1977. Toisaalta bud
jettivajauksen kasvuun vaikuttavat suoranaisesti työttömyyden 
aiheuttamat lisämenot. 

Pääosa budjettivajauksesta heijastaa siten budjetin passiivista so
peutumista taloudelliseen tilanteeseen - se ei niinkään heijasta aktii
visten finanssipoliittisten toimien suuruutta. Tosin on havaittavissa, 
että myös finanssipolitiikan muutokset ovat sekä viime vuonna että 
budjettiesityksen mukaan myös kuluvana vuonna varovasti elvyt
täviä. 

Kun kysymys on kuitenkin n. 10 mrd markan aktiviteettikuilun 
kuromisesta,' tulisi valtiontalouden kerrannaisvaikutuksen. olla aivan 
epärealistisen suuri - ottaen huomioon vienninkin lisäyksen - jotta 
nykyinen finanssipolitiikka voisi vaikuttaa nopeasti kuilun kiinni
kuromiseen. Näin ollen on liioiteltua myös pelätä budjettivajauksen 
inflaatiovaikutusta. 

Keskeiseksi talouspoliittiseksi kysymykseksi näyttää nyt muodos
tuvan kysymys budjettijäämän rahoituksesta. Ei voida toki kieltää 
sitä, etteikö vajauksen rahoitustavalla olisi huomattavaa merkitystä 
elvytyksen vauhdille. On kuitenkin vaarana, että ekspansion kannalta 
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keskeisin asia eli se miten suureksi ja mistä komponenteista (menojen 
lisäyksistä vai tulojen vähennyksistä) vajaus muodostuu, jää toisar
voiseksi kysymykseksi. 

Työvoiman tarjonnasta puhuttaessa on helppo yhtyä Korpelaisen 
näkemykseen siitä, että työvoiman tarjonnan rajoittaminen ei mer
kittävässä määrin ole mahdollista. Toisaalta työvoiman tarjonnan 
säännöstelyllä ei ratkaista työttömyysongelmaa. Säännöstelyn avulla 
niukkuutta voidaan ehkä jakaa uudella tavalla mutta ei poistaa sitä. 
Eläkejärjestelyistä ehkä tarkastelematta on jäänyt kokonaan ns. va
paaehtoisen eläkkeellej äämismahdollisuuden laventaminen, joka mie
lestäni olisi hyvinvointiteoreettisesti perusteltua. 

Yleisen talouspolitiikan osalta tri Korpelainen korostaa mielestäni 
oikein, että erityisen tärkeätä on, että nyky tilanteesta edettäessä ei 
tulisi tyytyä jonnekin keskipitkän aikavälin päähän asetettuun kau
niinnäköiseen tavoitteeseen, jonka uskottavuus vallitsevasta tilan
teesta käsin tarkasteltuna ei voi olla kovin suuri. 

Mikäli työllisyyden hoito asetetaan talouspolitiikan keskeisimmäk
si tavoitteeksi, on huolehdittava siitä, että yleinen talouspolitiikka 
muotoillaan tavoitetta silmällä pitäen. Jos yleisillä keinoilla ei tavoit
teeseen voida päästä, tarvitaan työvoimapolitiikan erityistoimenpitei
tä, joita meillä varmaankin voidaan tehostaa. 

Tarvitaan myös selkeää kasvupoliittista otetta, joka johtaisi talou
den mahdollisimman nopeasti takaisin työvoiman tarj onnan täysin 
hyödyntävälIe kansantalouden kasvu-uralle. 

Kasvu-uran luonne tulee paljolti määräytymään sen mukaan, 
kuinka paljon kykenemme sijoittamaan resursseja kansantalouden 
avoimeen sektoriin. Pääosa työllisyyden kasvusta on ohjautunut 
palvelusektoriin ja voi olla niin, että avoimen sektorin tuottavuus kas
vaa niin nopeasti, että sen työllisyyttä lisäävä vaikutus tulevaisuudes
sa jää sangen pieneksi. Loput resursseista on sitten käytettävä sulje
tulla sektorilla, jossa tuottavuuden kasvua joko ei ole tai se on selvästi 
avoimen sektorin tuottavuuden kasvua hitaamp'aa. Mikä tämä resurs
sien jako tulee olemaan, on erittäin vaikeasti ennustettavissa. Suun
nitelmallisella kasvustrategia-ajattelulla siihen voidaan pyrkiä vaikut
tamaan. 



Alkoholijuomien ekonometrinen 
kulutustutkimus 

MARKKU HEINONEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Ekonometrian asema Suomen alkoholi poliittisessa päätöksenteossa 
on verraten keskeinen (esim. Bruun 1972, 264). Usko ekonometrian 
mahdollisuuksiin hyvinkin yksinkertaisten mallien puitteissa on laa
jasti tunnustettu (esim. Somervuori 1976, 229). Mutta myös kritiik
kiä on esitetty. Seuraavassa tarkastelen verraten yleisellä tasoHa 
ekonometrisen analyysin soveltuvuutta alkoholikulutuksen tutkimi
seen. 

Malli ja todellisuus 

Kritiikin aluksi tarkastelen kysymystä, onko inhimillistä toimintaa 
mahdollista kahlita matemaattiseen malliin. Voidaanko niinkin mo
nivivahteista ilmiötä kuin alkoholikulutusta kuvata muutaman ta
loudellisen muuttujan avulla ilman että syyllistytään karkeisiin yk
sinkertaistuksiin? Voidaanko ongelmaa tarkastella irrallisena, kun 
ti'edämme, että »alkohoIijuomien käyttö on inhimillisen kokonais
käyttäytymisen osana yhteydessä mitä moninaisimpiin ihmisen käyt
täytymistä ohjaileviin tekijöihin» (Kuusi 1956, 332)? 

Ekonometrisen mallin konstruoinnin lähtökohtana on usko, että 
ihmiskäyttäytyminen voidaan pukea matemaattiseen lausekkeeseen. 
Tarvitaan vain rii1ttävästi mitattavissa olevaa tilastoaineistoa. Kui
tenkin ekonometrisen tutkimuksen ankkurointi äärelliseen ja usein 
varsin suppeaan havaintojoukkoon aiheuttaa sen, että yleisiä saan
nönmukaisuuksia on yksinkertaisilla malleilla vaikea jäljittää (Pul-
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liainen 1967, 14). Tilastosarjoja on saatavissa vain tietyistä talou
dellisista muuttujista, joten tutkijan ongelmaksi jää valita nimen
omaan sellaiset muuttujat, joista on saatavissa edes jotakuinkin tark
kaa tilastoaineistoa. 

Useissa yhteyksissä on todettu, että periaatteessa millä tahansa 
aikasarjalla voidaan tilastollisesti selittää lähes mitä tahansa ilmiötä. 
Eri ilmiöitä kuvaavat tilastosarjat kehittyvät hämmästyttävän yh
denmukaisella tavalla. Eräässä tutkimuksessa analysoitiin 86 Sak
san lii~totasavaltaa kuvaavaa aikasarjaa. Tällöin aikasarjojen ja ajan 
korrelaatiokertoimista oli 74 % itseisarvoltaan yli 0.95 ja 81 <Jo it
seisarvoltaan yli 0.90 (Menges 1963, 17-33). Yhtä hämmentäviä 
tuloksia on saatu myös suomalaisilla tilastosarjoilla (esim. Seppänen 
1965) . Näin ollen kenenkään ei ole syytä väittää, ettei ekonomet
risen mallin avulla voitaisi tilastollisesti selittää atkoholijuomien ky
synnän vaihtelua 'esimerkiksi palkansaajien tuloilla tai alkoholijuo
mien hinnoilla. On vain korostettava, 'että sama operaatio voidaan 
suorittaa kenties yhtä hyvin esimerkiksi Itämeren saastumista ku
vaavalla aikasarjalla. 

Selityskyky 

Kritiikin ehkä terävin kärki on kohdistunut ekonometristen mallien 
näennäisesti valtavaan selitysky'kyyn, tuohon usein sataa prosenttia 
hipovaan !lukuarvoon, jonka avulla ilmaistaan selitettävän muuttu
jan vaihtelusta mallin avulla kartoitettu alue. Useimmissa tutkimuk
sissa on kolmen selittävän muuttujan (alkdholijuoman hinta, ylei
nen hinta- ja tulotaso) avulla onnistuttu selittämään yli 90 % alko
holijuomien kysynnän kokonaisvaihtelusta. Tuoreimpana esimerkki
nä olkoon Lau, jonka eräiden yhtälöiden avulla selitetään väkevien 
juomien vaihtelusta Kanadassa yli 99 % (Lau 1975, 227). 

Nämä korkeat selitysasteet ovat jotenkin vielä ymmärrettävissä 
analyyseissa, Joissa aikaperiodi on lyhyt. Historia puhuu kuitenkin 
jo toista kieltä. Jos tarkastellaan alkoholikulutusta Suomessa vii
meisen sadan vuoden aikana, huomataan, että kuluttajien tulojen ja 
alkoholikulutuksen välinen yhteys ei ole läheskään näin yksiselittei
nen. Miten voitaisiinekonometrisen analyysin avulla selittää esi-



165 

merkiksi se tosiasia, että 1870-luvulla alkoholi!kulutus asukasta koh
den 'Oli moninkertainen verrattuna kieltolakia edeltävään aikaan? 

Mäkelä ja Österberg ovat Suomea ja Ruotsia vertailevassa tutki
muksessaan pyrkineet löytämään syitä siihen, miksi -alkoholijuomien 
kulutuksen kasvu Suomessa on ollut 19'60-luvun lopulta lähtien sel
västi nopeampaa. Lähtökohtana heillä on Ruotsin ja Suomenekono
metriset tutkimukset, joissa on kyetty selittämään yli 90 ro kum
mankin maan alkoholikulutuksen vaihteluista pelkästään tulojen ja 
hintojen avulla. Yritykset selittää maiden kulutusten kehityseroja 
näillä samoilla tekijöillä eivät kuitenkaan onnistu (Mäkelä-Österberg 
1975, 99-107); syitä on haettava muualta. 

Ennusteet 

Arvioitaessa ekonometrian kehitystilaa ilmeisesti sen empiiristen saa
vutusten kriteerinä pitäisi olla ekonometrisilla malleilla suoritettu
jen 'ennustusten tarkkuus (Marja-aho 1966, 17). Mallit toimivat teo
riassa verraten hyvin, muta niiden tehokas hyväksikäyttö on käy
tännössä harvinaista. Ennakoitaessa tulevaa kehitystä voidaan ky
syä, noudattaako yhteiskunnallinen kehitys jatkuvasti samoja lake
ja? Toisin sanoen kykeneekö menneisyyden tilastosarjoilla kehitetty 
malli ennustamaan myös tulevaisuuden kehitystä? Jälkikäteen suo-

C ritettuja ennustusten ja todellisten kehityskulkujen välisiä vertailu
ja on ekonometrisessa kirjallisuudessa kuitenkin niukalti. Ekonomet
risen tutkimuksen suhteellisen vaatimattomat välittömät empiiriset 
saavutukset voitaneen osittain selittää sillä, että suurin osa ekono
metrikoista on kiinnostunut enemmän menetelmistä sinänsä kuin nii
den soveltamisesta käytännön ongelmiin ( .. , 18). 

Huitfeldt ja J orner analysoivat tutkimuksessaan Ruotsin alkoho
lioloja vuosilta 1956-68. Tämän jälkeen he suorittivat ennusteen 
tulevasta kehityksestä. Vuosien 1969, 1970 ja 1971 avulla he sitten 
pyrkivät verifioimaan saamiaan tuloksia. Juomaryhmät viinat ja vä
kevät viinit käyttäytyvät jokseenkin ennustetulla tavalla. Näiden ku
lutuskehitys 'On ollut selvästi vakaampaa kuin muiden ja täten: nii
den .. 'ennustettavuus on helpompaa. Sen sijaan muiden väkevien 
juomien, mietojen viinien ja vahvan oluen ennusteet menevät sel-
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västi harhaan (Huitfeldt-Jorner 1972, 172-177). Eräänä selityk
senä miet'Ojen viinien k'Ohdalla tutkijat t'Oteavat, 'että niiden kulutus 
riippuu palj'On tal'Oudellisten ja ei-tal'Oudellisten tekijöiden yhteisvai
kutuksesta. Pisteenä iin päälle nämäek'On'Ometriket tarj'Oavat nyrk
kisäännön: Tällaisessa tapauksessa saavutettaneen paras ennustetu-
100s siten, että 'Oletetaan kulutuksen kasvu yhtä suureksi kuin edelli
senä vu'Onna! 

Ennusteiden tekemisen vaikeus ek'On'Ometrisissa Ht:lalyyseissa il
m'enee havainn'Ollisesti vertailtaessa tutkimuksien graafisia esityksiä 
havaitusta ja mallin avulla lasketusta kehityksestä. Kuvi'Oissa nämä 
m'Olemmat käyrät kulkevat kek'O lailla yhdenmukaisesti tarkastelu
peri'Odin aikana, mutta j'OS tutkitaan käyriä lähemmin, havaitaan, 
että ne P'Oikkeavat t'Oisistaan eniten aika-akselin sekä alku- että I'OP
pupäässä. Kun viimeisten vu'Osien k'Ohdalla käyrät näyttävät selväs
ti erkanevan,ei liene mitään syytä 'Olettaa, että ne yhtyisivät tule
vaisuudessa. Täten ennustaminen mallin avulla tu'Ottanee vaikeuk
sia. J'OS näin 'On, niin ek'On'Ometristen tutkimusten tul'Okset jäävät 
help'Osti »empiiristen kuri'Ositeettien esittelyksi, elegantilla tavalla re
kisteröidyksi tal'Oushist'Oriaksi» (Pulliainen 1967, 14). 

Teoriasta funktioon 

Ekon'Ometrinen tutkimuspr'Osessi etenee erilaisten kysyntäte'Orieiden 
ja havaint'Ojen kautta kysyntämaIliin, j'Ota tilast'Ollisilla menetelmillä 
analys'Oitaessa päästään tul'Oksiin. Kysyntämalli 'On täten empiirisen 
työn tul'Os. Tästä hu'Olimatta te'Orian ja empirian suhde 'On 'Ongelmal
linen;empiiristaek'On'Om,etriaaei jestain syystä pidetä erityisen aka
teemisena 'Oppiaineena (esim. Cramer 1969, 1). 

Eteneminen kulutuste'Ori'Oista funkti'O'On ei tapahdu käytännössä 
preferenssifunkti'On empiirisen k'Onstru'Oinnin kautta, vaan niiden 'Ole
tukset muunnetaan kysyntäfunktieiksi. Näiden funktioiden mu'Od'OI
la lienee harv'Oin te'Oreettista perustelua takanaan. Samein 'On laita 

malliin sisällytettävien muuttujien k'Ohdalla. Muuttujien valinta pe
rustuu usein enemmänkin talenp'Oikaisjärkeen kuin teeriaan (Marja
ah'O 1966, 57) ja viime kädessä saatavissa oleviin tilastosarjeihin. 
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Suomessa on tilastoitu tarkasti alkoholijuomien myyntihinnat ja 
-määrät vuodesta 1932 lähtien. Näin ollen tutkijan ongelmaksi jää 
ainoastaan aikavälin valinta analyysiin. Aarni Nyberg päätyi väitös
kirjassaan vuosiin 1949-62. Erilaisten poikkeusvuosien poisjättö 
analyysista johtaa kuitenkin toiseen ongelmaan. Mikäli tutkimuspe
riodin havainnot muuttuvat vain vähän ja kehitys on vakaata, para
metrien ratkaistut arvot tulevat erittäin herkiksi mahdollisille mit
tausvirheille ( .. , 52). 

Alkoholijuomia koskevlissa analyyseissa on todettu kuluttajien tu
lojen olevan tärkein kulutusta selittävä muuttuja. Nyberg toteaa 
tutkimuksessaan, että kuluttajien tulojen kehitystä kuvaavan käyttö
kelpoisen aikasarjan löytäminen osoittautui vaikeaksi; kysymykseen 
tuli neljä eri sarjaa (Nyberg 1967, 49-50). Jatkossa hän kirjoittaa: 
»Koskaei ole näyttänyt mahdolliselta ennakolta ratkaista, mikä tulo
sarjoista parhaiten kuvaa alkoholijuomien kuluttajien kokonaistulo
jen kehitystä, on kaikkia tulosarj'oja käytetty valmistavissa regres
sioanalyyseissa ja vertailtu saatuja tuloksia». Toisin sanoen tulosar
jan lopullisen kelpoisuuden ratkaisi sen tutkimusprosessissa ilmennyt 
käyttäytyminen. 

Useimmat tilastolliset tulosarjat koostuvat palkkatuloista, mutta 
on syytä tähdentää, että ne ovat kuitenkin vain eräs tulojen muoto. 
Tilastot omaisuuksista ja erilaisista omaisuustuloista ovat erittäin 
puutteelliset. Virallisista tilastoistamme puuttuu yhtenäinen koko
naiskehik'ko tulonjaosta (Valtion tilastotoimen ... 1974, 11), joten to
dellista ostovoimaa ei kyetä käyttämään ekonometrisissa analyyseis
sa. 

Inde'ksikaavojen valinta kysyntäfunktioihin vaikuttaa myös ana
lyyseissa saatuihin tuloksiin. Ensinnäkin hintaindeksin arvo vaihte
lee luonnollisesti sen perusteella käytetäänkö nimellishinta- vai reaa
lihintaindeksiä. Huitfeldt ja Jorneresittävät tapauksen, jossa hinta
joustoksi saatiin ep = + 1.0 käyttämällä nimellishintaindeksiä ja 
ep = - 3.6 käyttämällä reaalihintaindeksiä (Huitfeldt-Jorner 1972, 
47). Toisaalta hintaindeksin konstruoiminen erilaisilla hintamuuttu
jilla vaikuttaa tuloksiin. Em. tutkimu;ksessa vertailtiin indeksin ar
voj'en kehitystä vuodesta 1956 vuoteen 1968, kun käytettiin viittä eri
laista hintasarjaa. 12 vuoden aikana erään muuttujasarjan avulla 
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konstruoitu indeksi kohosi sadasta pisteestä 155 pisteeseen, kun taas 
eräs toinen peräti 240 pisteeseen ( .. , 66). 

Dummyt 

Eräs ekonometl'likoiden käyttämä muuttujaryhmä on ns. dummy
muuttujat. Ne ovat tietyllä tavalla konstruoituja muuttujia, joita 
käytetään edustamaan erilaisia faktoreita. Tällaisia ovat esimerkiksi 
trendi ja sesonkimuuttuja. 

Ruotsin uusimmassa ekonometrisessa alkoholi tutkimuksessa tren
din avulla selittäminen on keskeisellä sijalla mm. viinien kohdalla. 
Koko maan tasolla mietojen viinien trendi on 7,3 % eli vuosittai
sesta kulutuksen kasvusta selitetään pelkästään trendin avulla 7,3 % 
( .. , 16). Näin ollen ei tarvitse tietää tarkemmin mikä tai mitkä syy
muuttujat aiheuttavat kulutuksen kasvun, vaan ongelmasta selvitään 
puhumaIla pelkästään trendistä. 

Tilanne saa kuitenkin epäilyttävän piirteen, kun tarkastellaan 
mietojen viinien alueellista kulutusmallia samassa tutkimuksessa. 
Mietoj'en viinien kulutus osoittaa erittäin suuria alueellisia vaihtelu
ja ja läänitasolla niiden vaihtelu selitetään käytännöllisesti katsoen 
kokonaan tulojen avulla ( .. , 227). Tut~ijat toteavat, että kaupun
kim~isuus sinänsä ei selitä korkeaa kulutustasoa kaupungeissa, vaan 
korkea tulotaso kaupungeissa. 

Huitfeldt ja Jorner määrittelivät sesonkimuuttujat seuraavasti: 
Vuosiperiodi jaettiin viiteen osaan siten, että kolmeen ensimmäiseen 
osaan tuli kaksi kalenterikuukautta ja kahteen jälkimmäiseen osaan 
kolme kuukautta. Sesonkimuuttujia . määriteltiin viisi kappaletta 
Sl ••. S5 siten, että Sl sai kussakin viidesosassa arvoiksi 1, 0, 0, 0, 0, S2 

0, 1, 0, 0, ° ... S5 0, 0, 0, 0, 1.. Näin saatiin karkki vaihtoehdotmu
kaan testaukseen. 

Alkdholijuomien kulutuksen sesonkiluonne, kulutuksen ajallinen 
jakauma vuositasolla ei ainakaan Ruotsissa eikä Suomessa noudata 
kausivaihtelua, jota olisi mielekästä analysoida edellä olleella aika
jaottelulla, joten tämänkaltaiset yritykset kuvata todellisuutta tun
tuvat perin omituisilta. Kyseinen tilastollinen menettely (arvojen 0 
ja 1 antaminen ilmiöille, joka ei ole ja joka on havaittavissa) on 
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viime aikoina saanut tuomion myös tilastotieteilijöiden 'Omassa pii
rissä (esim. DST 1971, 46). 

Matemaattista näpertelyä 

Ekonometrian tila on vakuuttava, mikäli tarkastellaan vain sen käy
tettävissä olevia menetelmiä. Vilkaisu ekonometrian uusimpiin tut
kimussaavutuksiin vahvistaa todella tätä näkemystä. Tässä piilee 
kuitenkin vakava vaara; edetään kohti uutta ilman että menneisyyt
tä, lä!htökohtaa asetettaisiin kritiikin kohteeksi. »Lisääntyvä moni
mutkaisuus luo mielikuvan lisääntyvästä täsmällisyydestä ja tark
kuudesta, ja monimutkaisuuden selittäminen luo mielikuvan ymmär
tämisestä» (Galbraith 1974, 51). 

Useat j'Oh tavat talousmiehetkin ovat alkaneet menettää uskoaan 
yhä mitättömimpien yksityiskohtien parissa työskenteleviä teoree
tikkoja kohtaan. Esimerkiksi F. H. Hahn totesi VUOllna 1970 olevan 
»pahennusta herättävää, että niin monet ihmiset luovat teorioita sel
laisista taloudellisista tiloista, joita ei ole syytä uskoa koskaan olleen 
olemassakaan». Kun uskottavuuden jousta venytetään liiaksi, se 
katkeaa; alkuperäiset teoriat hylätään. Sama pätee loputtomaan ja 
merkityksettömään teoreettiseen hiontaan, joka ennemmin tai myö
hemmin näyttää pelkältä leikiltä (Galbraith 1974, 51). 

Erilaisista selitysyrityksistä huolimatta (esim. Huitfeldt-Jorner 
1972, 48-49) kritiikki on paljolti kohdistunut tähän trial and error 
-menetelmään: »Pyritään sovittamaan tilastolliseen historialliseen 
havainto aineistoon yksinkertainen malli siten, että mallin selityskyky 
joidenkin tilastollisten kriteerien mukaan on hyvä tai jopa paras 
mahdollinen. Näin sovitetun mallin perusteella testataan tai muo
dostetaan teoriaa ja tehdään päätöksiä» (Pulliainen 1967, 14). 

J oustoarvojen tulkinta 

Ekonometrisissa analyyseissaestimoitujen hinta-, tulo- ja ristijous
tojen tulkinta on 'Osoittautunut ongelmalliseksi. Siihen miksi eri tut
kimuksissa eri juomaryhmille saadut joustoarvot poikkeavat toisis-
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taan, on olemassa useita syitä. Ensinnäkin eri maissa vallitsevat eri
laiset sosiaaliset, sivistykselliset ja taloudelliset olosuhteet. Toiseksi 
tutkimuksissa käytetyt aikaperiodit vaihtelevat. Kolmanneksi ana
lyysimenetelmät vaihtelevat ja neljänneksi tukimuksissa käytetty 
perusmateriaali (tilastosarjat, kysely tutkimukset jne.) vaihtelee ja 
se on usein verraten epäluotettavaa (Lau 1975, 211 ja Österberg 
1975, 2). Näin ollen alkohO'lijuomienerilaiset numeeriset j'Oustoar
vot tuskin kuvastavat niiden ominaisuuksia (Bruun et al. 1975, 77). 

Mallit ja niiden avulla saadut joustot ovat aina todellisuuden yk
sinkertaistamista; useimmissa tutkimuksissa alk'Oholijuomien ominai
suudet, jakeluverkosto ja kuluttajien preferenssit oletetaan vakioik
si. Tästä kaikesta seuraa, että joustoarvot eivät ole eksakteja arvo
ja, eivätkä aina edes »todellisia» arvoja (Österberg 1975, 8-9). 

Symmetrisyys 

Joustoarvon symmetrisyydellä tarkoitetaan sitä, että muutokset huo
mioidaan yhtälailla kasvu- kuin laskusuuntaan. Esimerkiksi hinta
jouston yhteydessä tietyn suuruisen hinnankorotuksen ja hinnan
alennuksen 'Oletetaan vaikuttavan yhtä »tehokkaasti» kulutukseen. 
Tätä joustokäsitteen symmetrisyyttä on kritisoitu voimakkaasti alko
holijuomien kohdalla, sillä alkoholin tiedetään ainakin jossain mää
rin aiheuttavan addiktiota. Tietystä riippuvuudesta on seurauksena, 
että kysyntä on jäykkä alaspäin ja että kulutuksella on täten taipu
m us ainoastaan kasvaa. 

Hintajoustokäsite mittaa miten markkinat reagoivat hinnan muu
tokseen. Jos hinnat nousevat jatkuvasti, on vaikea ennustaa, mitä 
tapahtuu, jos hinnat laskevat. Malli, jonka konstruoiminen perus
tuu aikaan, jolloi tapahtui korkeintaan muutaman kymmenen pro
senttiyksikön hinnankorotuksia, on huono kertomaan, mitä tapahtuu 
muutosten ollessa selvästi suurempia (Huitfeldt-Jorner 1972, 34). 
Konkreettinen esimerkki ekonometrisen mallin kyvyttömyydestä oli
si tilanne, jossa alkoholijuomien hintoja korotettaisiin Suomessa 
100 %. Tällöin esimerkiksi viinien hintajouston (ep = 1.7) mukaan 
tulisi viinien kysyntä laskemaan 170 ro. 
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V älttämättömyys/ ylellisyys 

Joustoarvojren tulkinta kytketään useimmiten käsitepariin välttä
mättömyys- ja ylellisyyshyödyke. Nämä termit ovat kuitenkin ver
raten epämääräisiä ja suhteellisia. Mikä toiselle on välttämättömyyt
tä, se voi toiselle olla ylellisyyttä. Mikä tänään on ylellisyyttä, se 
voi huomenna olla välttämätöntä tai tarpeetonta. Tätä asetelmaa 
sotkee pahasti se, että analyysissa estimoitu yksittäinen joustoarvo 
on useimmiten eräänlainen keskiarvo kaikkien kuluttajien kesken. 
Näin ollen voi olla vaikea löytää tiettyä kuluttajaa tai kuluttajaryh
mää, jota saatu joustoarvo luonnehtisi edes tyydyttävästi. 

Kun ekonometrisessa analyysissa on estimoitu eri juomaryhmille 
sekä niiden hinta- että tulojousto, tuntuu luontevalta suorittaa ver
tailuja. Voitaisiin olettaa, että jos jokin hyödyke luokitellaan ylelli
syydeksi resim. hintajouston avulla,_ pitäisi sen tulla luokitelluksi sa
malla lailla myös tulojouston avulla. Näin ei kuitenkaan aina tapah
du. Viinien joustoarvot näyttävät tuottavan suurimmat ongelmat: 
esim. Bryding-Rosenin (1969), Malmqvistin (1948) ja Stonen 
(1954) tutkimuksissa päädytään tällaisiin ristiriitaisiin tuloksiin ja 
niiden tulkinnat tuottavat luonnollisesti ongelmia. 

»Unohdetut,» muuttujat 

Klassiseen kysyntäteoriaan nojautuen alkoholikulutuksen selittämi
nen hinta- ja tulotermein tuntuu käytännössä-luontevalta. Kuiten
kin voidaan väittää, että raha ei ole se tekijä, mikä panee kuluttajan 
viime kädessä ostamaan alkoholijuomia. Seuraavaksi tarkastelen 
viittauksenomaisesti alkoholikulutukseen liittyviä normeja, tarpeita, 
mainontaa sekä alkoholin saatavuutta. Kunkin näistä tekijöistä tie
detään vaikuttavan alkoholikulutukseen, mutta niitä ei ole kyetty 
mittaamaan riittävän hyvin eikä täten hyödyntämään ekonometrisis
sa analyyseissa. 

Normit ovat sosiaalisen käyttäytymisen tärkeimpiä ja aidoimmin 
sosiologisia selittäviä tekijöitä. Jotta normreja voitaisiin empiirisesti 
tutkia, ne olisi kyettävä määrittelemään käsitteellisesti. Tämä on 
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kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi ( esim. Huitfeldt-J orner 
1972, 216-218 ja Mäkelä 1963). 

Tarpeet. Alkoholijuomien asema erilaisissa yhteiskunnissa eri ai
koina on oHut mitä .moninaisin; alkoholijuomilla on ollut mitä mer
killisempiä funktioita. Karkeasti luokitellen saadaan dikotomia, j'OS
sa alkoholi palvelee toisaalta ravintotarpeita, toisaalta päihtymystar
peita: Esim. Italiassa 70 910 miehistä ja 94 910 naisista juo alk'Oholia 
yksinomaan aterioiden yhteydessä säännöllisinä ruoka-aikoina (Lolli 
et al. 1958, 72), kun taas Suomessa esim. miesten alk'Oholin kulutuk
s.esta aj'Oittuu yhden ainoan viikonpäivän - lauantain - 'Osalle pe
räti 38 910 (Makelä 1970, 130). 

Mainonta. Alk'Oholijuomien mainontaa on vaikea empiirisesti 
tutkia käytettävissä olevien tietoj'en niukkuuden takia. Suomessa 
toiminut alkoholimainontatoimikunta joutui keskittymään pelkäs
tään sanoma- ja aikakauslehdissä tapahtuvaan alkoholi-ilmoitteluun. 
Vuoden 1973 aikana käytettiin tähän tarkoitukseen rahaa hieman 
yli 6 milj mk, mistä summasta olutmainonnalla oli leijonan osuus, 
4,2 milj. mk (Alkoholimainontatoimikunta 1974, 42). 

Österberg on tarkastellut lähemmin oluen mainonnan vaikutusta 
sen kulutukseen. Hän lähtee liikkeelle alkoholimainontatoimikun
nan käsityksestä, ettei mainonta nykyisessä laajuudessaan ja muo
doissaan kuulu keskeisiin alk'Oholijuomien kysyntää selittäviin teki
jöihin. Tätä väitettä tukemaan toimikunta esittää yli 90 910 selitys
asteen 'Omaavia ekonometrisia tutkimustuloksia. Tästä on vedetty 
johtopäätös, että muille syymuuttujille jää jäljelle yhteensä vain va
jaat 10 % selityspotentiaalia . 

. Österberg esittää toisen tulkintavaihtoehdon: »Mainonta voi vai
kuttaa kuluttajien asenteisiin, arv'Ostuksiin ja käyttäytymismalleihin 
- tapoihin, j'Oilla kuluttajat reagoivat hintojen ja tulojen muutok-. 
siin, eli hinta- ja tulojoustojen arvoihin» (Österberg 1974, 228). Mai
nonta voi muuttaa siis norm'eja ja tarpeita, jotka säätelevät alkoholi
kulutusta. 

Jälkiviisaus 

Kun alkoholikulutuksen kasvu Suomessa 1960-luvun lopulla kiihtyi 
ja estimoidut hintajoustot eivät tarjonneet riittävää informaatiota ku-
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lutuksen hillitsemiseksi, täytyi selityksiä hakea muualta. Pääj'Ohtaja 
Pekka Kuusi näki Su'Om,en tilanteessa mm. seuraavat k'Olme v'Oima
kasta, ulk'Oista (= maassamme harjoitettavasta alk'Oh'Olip'Olitiikasta 
riippumat'Onta) tekijää, j'Otka 'Ovat 'Olleet vaikuttamassa siihen, että 
alk'Oh'Olikulutuksen . kasvu 'On viime vu'Osina ollut p'Oikkeuksellisen 
v'Oimakas. Ensinnäkin maamme te'Ollistumis- ja kaupungistumiskehi
tys 'On 'Ollut kiihkeä. S'Opeutuminen vaatii mukautumisapua, j'Ota 'On 
etsitty alk'Oh'Olista. T'Oiseksi tal'Oudellinen kasvu ja kulutusmahd'Olli
suuksien n'Opea lisääntyminen 'Ovat lu'Oneet edellytyksiä myös alk'O
h'Olin kulutuksen kasvulle. Ja k'Olmanneksi alk'OhO'likulttuurin suuri 
yhdenmukaistumiskehitys maailmassa. Kansainvälisissä vertailuissa 
'On havaittavissa sekä yleinen kasvusuuntaus että yleinen tas'Oittumis
kehitys (Kuusi 1974, 41-42). Näin' siis jälkiviisaasti, mutta eräs 
keskeinen alk'OhoHkulutusta säätelevä tekijä, saatavuus, 'On vielä 
käsittelemättä. 

Vuoden 1969 opetukset 

Vu'Oden 1969 alussa astui Su'Omessa v'Oimaan uusi alk'Oh'Olilaki, j'Oka 
lisäsi alk'Oh'Olin saantimahd'Ollisuuksia. Vu'Onna 1968 maassamme 'Oli 
132 Alk'On myymälää ja 968 anniskeluravint'Olaa eli yhteensä 1100 
alk'Oh'Olin myyntipistettä. Vu'Onna 196"9 Alk'On myymälöitä 'Oli 161 ja 
anniskeluravint'Ol'Oita 1101, mutta näiden lisäksi pelkästään keski
'Oluen vähittäismyyntiparkk'Oja 17 431 ja keskioluen anniskelupaik
k'Oja 2 716 eli yhteensä k'Ok'Onaista 21 409 alk'Oh'Olin myyntipistettä. 
On selvää, että tämänkaltainen alkoholin saatavuuden muutos vaikut
taa ratkaisevasti kulutustas'O'On: Vu'Onna 1969 keski'Oluen kulutus kas
v'Oi peräti 240 ljo :lla edellisvu'Oteen verrattuna, kaikkien alkoh'Oliju'O
mien kulutus 47 % :lla. 

Ek'On'Ometrisen analyysin perustana 'Olevan klassisen kysyntäte'O
rian mukaan kunkin hyödykkeen kysyntä riippuu sen 'Omasta hin
nasta, kaikkien muiden hyödykkeiden hinn'Oista sekä kuluttajan pre
ferensseistä ja hänen käytettävissä 'Olevista tul'Oistaan. Täten alkoh'O
lin saatavuus ei kuulu sen keskeisiin selittäviin muuttujiin. Su'Omen 
kaltaisessa maassa, missä alk'Oh'Olin tarj'Onta 'ei tapahdu vapaan mark-
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kinamekanismin kautta, alkoholiku!lutuksen selittäminen perintei
siä selittäviä muuttujia käyttävän ekonometrisen mallin avulla tuot
taa näin ollen luonnollisesti vaikeuksia. 
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Keynesiläinen suhdanneajattelu ja 
suomalainen suhdannekuva * 

JUKKA PEKKARINEN 

1. Johdanto 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Viimeaikaisessa talouspoliittisessa keskustelussamme on tullut joskus 
ehkä turhankin karostetusti esille toisaalta »akateemisten kansanta
loustieteilijöiden», toisaalta »käytännön talouspalitiikkaa lähellä 'Ole
vien tahQj'en» vastakkainasettelu. Nämä osapuolet eivät ole suostu
neet tai eivät ole kyenneet ymmärtämään taistensa kantoja. Akate
mista väkeä on saatettu pitää haihattelijoina. Heitä 'On taas ihme
tyttänyt se raju deflaatiopolitiikan tie, jolle Suamessa lappuvuodesta 
1975 astuttiin. Tavanamaisessa kansantalaustieteellisessä ajattelussa 
tämä vasta laman täällä puhjettua alkanut kysynnän jarrutus ei ole 
helpasti perusteltavissa. 

Onnetanta on ollut, että vaikka vastakkainasettelu on tiedostettu, 
ei osapuolten välistä dialagia ale syntynyt. Eräs syy tähän on ollut 
se, että 'Osapuolet eivät ilmeisesti ole saaneet välitetyiksi toisilleen 
'Oman ajattelunsa lähtökohtia. 

Niinpä meillä tapahtuneen talouspaliittisen linjanvedan lähtäkoh
ta-asettamukset ovat osittain jääneet hämärän peittaon. Heipasti saa 
vaikutelman, että ne ovat olleet hajanaisia, kenties keskenään ristirii
taisiakin. Joko talouspoliittisen linjan perustelut ovat nojanneet eri
laisille lähtökahdille tai sitten itse ajattelumallit ovat olleet sisäisesti 
ristiriitaisia. 

Tieteellisen keskustelun edellytys kuitenkin 'On, että ajattelun läh
tökahtia, premissejä, 'ei suljeta keskustelun ulkopualelle ja että kan
nanataissa ja perusteluissa on systemaattisuutta. Kansantaloustie
teen teariat ja koulukunnat ovat tällaisen systemaattisuuden ilmaus. 

* TämänK'al'ta,isen tutkrimustoiminlnan käynndstämLs,eettll minua on r.ohlkai,ssut Yrjö 
Jahnssonin säätiön myöntämä apuraha, mistä kiitän. 

4 
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Tämän kirjoituksen tavoitteena on yrittää ensiksikin käsitteeHis
tää sellainen tavanomainen suomalainen talouspoliittinen ajattelu, 
johon julkisessa keskustelussa törmää ja jonka ilmaus viime aikojen 
talouspo1itiil&amme on. Lähtökohtana ja vertailuparina tässä on 
keynesiläinen ajattelu. Siinähän aktiviteetin tasoa pidetään kysyn
nän määräämänä niin, että kokonaiskysynnän säätely muodostaa ly
hyen ajan talouspolitiikan perustan. 

Jatkossa meikäläinen ajattelu kontrastoidaan tahallisen kärjiste
tysti keynesIläisen ajattelun kanssa. Tämän jälkeen eritellään - pie
nenä askeleena kohti synteesia - niitä tekijöitä, jotka sulkevat mei
käläisestä ajattelusta pois keynesiläiset elementit. Tässä keskustelu 
on korostetun kriittistä: tarkoituksena on ravistella usein kysymättä 
hyväksyttyj ä uskomuksia keynesiläisyyden soveltumattomuudesta 
meidän oloihimme. 

Tällaisessa yleisessä esittelyssä on suuri vaikeus se, ettei meikä
läistä ajattelua ole systematisoitu. Tulkitsija joutuu ottamaan itsel
leen suuren vapauden konkretisoidessaan ja systematisoidessaa'n il
massa liikkuvia ajatuksia. Syntyvääajattelumallia ei ehkä kukaan 
tunnusta sellaisenaan 'Omakseen. Sitä ei myöskään ole syytä lukea 
kenenkään tiliin - edes mallin osasten 'lähteiden· dokumentointi ei 
liene tässä paikallaan. Ajattelun juurien osoittaminen edellyttäisi 
paljon perusteellisempaa tutkimusta kuin mihin tässä on mahdolli
suuksia. Mutta toisaalta sekään ei olisi mahdollista ilman edelläkäy
pää yleistä käsitteistöä. 

2. Ajankohtaista kansainvälistä taustaa 

Aluksi on kuitenkin syytä sanoa muutama sana ajankdhtaisten talou
dellisten -ongelmien analyysin yleismaailmallisesta taustasta. Keyne
siläisyyden kritiikki 'On voimistunut kaikkialla 1970-luvulla. Eräs 
sen yhteinen nimittäjä on ollut hitaan ekspansion ajatus. Totunnai
nen keynesiläinen ajattelu on näet sikäli staattista, ettei se pidä ky
synnän lisääntymisen nopeutta merkittävänä kysymyksenä ennen si
tä vaihetta, jolloin saavutetaan resurssien täyskäyttöisyys ja jolloin 
kysynnän kasvun on sopeuduttava tarjonnan kasvuun. 
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Viimeaikaisessa keskustelussa on kuitenkin inflaation uutta kiih
tymistä pidetty esteenä kysynnän nopealle lisäämisel1e.1 

Inflaation pelossa on vedottu mm. seuraaviin näkökohtiin: 

(1) Esimerkiksi Yhdysvalloissa on esitetty käsityksiä, joiden mu
kaan työvoimamarkkinoilla on 1970-luvun myötä tapahtunut raken
teellisia muutoksia. Näiden seurauksena nk. »luonnollisen työttö
myyden aste», joka on pysyvästi sopusoinnussa vakaan hintatason 
kanssa, on noussut; ra~enteellisen työttömyyden 'Ongelma 'On siten 
kärjistynyt. Tämän käsityksen perusteluiksi 'On viitattu esimerkiksi 
työvoiman tarjonnan rakenteessa tapahtuneisiin demograafisiin muu
toksiin. 

Tällainen näkök'Ohta selittää kuitenkin parhaimmillaankin suh
danteista riippumatonta työttömyyden tasoa. Se ei sellaisenaan sulje 
pois n'Opeaa suhdanneluonteisen työttömyyden elimin'Oimista. 

(2) Toisaalta 'On väitetty, että viimeaikaisten inflaatiok'Okemusten 
hermostuttamilla hyödyke- ja miksei myös finanssimarkkinoilla no
peat kysynnän lisäykset voivat aikaansaada shokinomaisia hintareak
ti'Oita. Herkkien inflaatio-odotusten välittäminä nämä sitten leviäisi
vät koko talouteen ja kiihdyttäisivät inflgatiota uudelleen. 

Tässä voi viitata esim,erkiksi raaka-aineiden ja muiden »tapulita
varoiden» markkinoihin. Pitkään jatkuneen laman aikana raaka-ai
nevarastot ovat pienentyneet, kun laskevat hinnat ovat vähentäneet 
spekulatiivisia varastoja ja kun »transaktiovarast'Ot» 'Ovat sopeutu
neet alhaiselle aktiviteetin tasolle. Toisaalta näiden tavaroiden tar
jonnan jousto on lyhyellä ajalla tyypillisesti alhainen mm. tuotanto
teknologisista tekijöistä johtuen. Näin laman vakiinnuttamaan tilan
teeseen nähden nopea kysynnän lisäys aikaansaa ainakin· tilapäisen 
ylikysyntätilanteen. Tämä taas johtaa kysynnän ja tarjonnan mää
räämien hintojen nousuun. 

Tämä argum'entti ei sovellu erikseen esimerkiksi Suomen kaltai
seen pieneen avoimeen kansantalouteen, j'Oka 'On vähäinen tekijä 
maailmanmarkkinoilla. Parhaimmillaankin se pätee motivoimaan 
OECD-maiden yhteistä, koordinoitua politiikkaa. Se 'On myös pidettä
vä erillään raaka-aineiden saatavuuteen pitkällä ajaHa liittyvistä nä-

1. Edus!tava esitys näis:tä Ikätsi1tyks1Sltä on asd,an.tuntijoiden. OECD:U.e va,lmisltama 
raportti. (Ks. OECD, Towa,rds FuH Employment and Price Stability; SummaTY of a 
report by a gl10lUP of independent 'experts, Pariisd 19'77.) 
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kökohdista, joilla voidaan perustella painetta raaka-aineiden ja teol
lisuustavaroiden suhteellisten hintojen muutoksiin. 

(3) Usein laman ja nopean elpymisen ongelma on palautettu myös 
investointien kannattamattomuuteen ja kestämättömän korkeisiin 
reaalipalkkoihin. Tähän on väitetty useissa maissa johtaneen työvoi~ 
ma- ja muiden tuotantokustannusten suhteellisen nopean nousun mah
dollisen valuutan yliarvostuksen ohella. Investointien alhainen tuotto 
puolestaan on 'Ollut omiaan vähentämään investointiastetta. Se on 
myös ollut johtamassa tuotantotekniikan valintaa työtä säästäviin ra
tionalisointi-investointeihin. Tämä on puolestaan aiheuttanut raken
teellista työttömyyttä.2 

Tällainen investointiong:elma murentaa ekspansion edellytyksiä 
monella tavalla. Kapasiteetin kehitys on voinut olla heikon kannat
tavuuden takia kivulloista jo pitkään. Näin kysynnän lisäys voi no
peasti johtaa »tuotantokapeikkoihin» ja tätä kautta inflaatioon. Yri
tykset voivat lisäksi pyrkiä käyttämään kysynnän lisäystä hyväkseen 
lisätäkseen korkeampien hintojen avulla voittomarginaalejaan. Tuo
tannontekijöiden kestämättömien hintasuhteiden vallitessa tapahtuva 
ekspansio voi lisäksi olla omiaan pahentamaan rakenteellisen työttö
myyden ongelmaa entisestään. 

Investointiongelma liittyy kuitenkin pitkän ajan talouspoliittiseen 
strategiaan. Siksi on kysyttävä, edellyttääkö sen olemassa olo alistu
mista lamaan. Rakennevääristymäthän ovat korjattavissa vain inves
toinnein. Eräs yhteys laman ja investointiongelman välillä kuitenkin 
on: lama on tulkittavissa keinoksi aikaansaada tuotannontekijöiden 
hintasuhteiden muutos. Tähän näkökohtaan palataan jatkossa. 

3. Karkea vientijohteinen suhdannekuva 

Ajankohtaiseen kansainväliseen keskusteluun on vedottu meilläkin. 
Etenkin investointiongelman (3) kaltaisista asioista on puhuttu. Mei
käläisessä ajattelussa on kuitenkin lisäksi erityisiä pysyviä piirteitä, 
joihin myös edelliset teemat ovat kietoutuneet. Keskustelua onkin pe
rustellumpaa käydä näiden kautta. 

2. Tä!ffiänkaliais,e1; keskusteluteemat ovat ,olleet paljon esillä - Suomen oheUa -
moniss.a ~eski-Euroopan maislsa. Niistä saa hyvän yl,eiskäs:ityk'slen tutustulffialla esimer
kiksi hollantilaItsen ,aikakauskirjan De 'Economist teemanumeroon 1976: 1. 
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Keynesiläisestä näkökulmasta voidaan tällaisina suomalaisen ajat
telun pysyvinä, outoina piirteinä ottaa esille (1) Suomen kansanta
louden avoimmuus ja siihen liitetty vientijohteinen suhdannekuva, 
(2) julkisen talouden suhdannereaktioita säätelevät rajoitukset sekä 
vihdoin (3) Suomen kansantalouden kasvu- ja rakenneongelmiin liit
tyvät näkökohdat. 

Keynesiläisen ajattelun keskeinen elementti on tehokkaan kysyn
nän periaate. Siinä pidetään aktiviteetin ja työllisyyden tasoa 
hintojen asemesta kokonaiskysynnän ja -tarjonnan tasapainottavana 
tekijänä. Näin keynesiläinen ajattelu suhtautuu epäilevästi hintajär
jestelmän tarkoituksenmukaisuuteen talouden vakauttajana ainakin 
lyhyellä aikavälillä. Sen mukaan hinnat eivät reagoi ainakaan välit
tömästi kysyntä- ja tarjontatekijöissä tapahtuviin muutoksiin, eivät 
vallankaan liikatarjontaan. Näin työttömyyttä esiintyy. Lisäksi key
nesiläinen ajattelu epäilee myös välittömästi reagoivien hintojen ky
kyä stabiloida talous erityisesti kun yrittäjien odotukset ovat epästa
biileja. Näiden hintajärjestelmän tehokkuutta koskevien epäilyjen ta
kia kysynnän määrällinen säätely saa etusijan. Näillä perustein 
keynesiläisyys myös aikanaan asettui vastustamaan vanhaa, markki
navoimiin luottavaa ortodoKsiaa. 

Keynesi'läisyys on kuitenkin tottunut perustelemaan näitä väittä
miään suljetussa taloudessa. Oikopäätä voidaankin väittää, että pie
nessä avoimessa taloudessa, jonka tuottamat tavarat ovat kaikki täy
dellisiä substituutteja ulkomaisten tavaroiden kanssa ja jonka omalla 
tarjonnalla ja kysynnällä ei ole vaikutusta maailmanmarkkinahintoi
hin, kotimaisen työllisyyden tason määrää reaalipalkka, kun maail
manmarkkinoiUa on täydellinen kilpailu. Näin esimerkiksi valuutta
kurssein säädeltävä kotimaisen työn suhteellinen hinta olisi keino vai
kuttaa työllisyyteen; työttömyys on kuin onkin palkkakysymys niin 
kuin vanha ortodoksia väittikin. 

Tällaisessa pelkistetyimmässä pienen avoimen talouden abstrak
tiossa on toki monta piirrettä, joiden realistisuutta voi kysyä. Kaikki 
kotimaiset ja ulkomaiset tavarat sekä palvelukset eivät ole keske
nään täydellisiä substituutteja - onhan olemassa ns. suljettu sekto
ri. Myöskään avoin sektori ei toimine kaikilta osin täydellisen kilpai
lun oloissa. Vihdoin voi reaalipalkka olla alaspäin jäykkä vallitsevis
sa institutionaalisissa oloissa. Yritys alentaa sitä esimerkiksi deval-
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vaation avulla aikaansaisi inflaatiopaineen. Vaikka siis hintameka
nismi erinäisistä kilpailun epätäydellisyyksistä huolimatta 'Olisikin ly
hytaikaisesti tehokas, se voi heikentää talouden stabiliteettia pitem
män päälle. 

Talouden avoimmuus sellaisenaan ei siten kum'Oa keynesiläistä 
kor'Ostusta. Toisaalta 'On myönnettävä, että avoimessa taloudessa ovat 
keynesiläisen ajattelun perusteet selkiintymättömiä. Lähtökohdissaan 
näet keynesiläinen teoria jättää huomiotta talouden avoimmuuden 
stabiIisaatiopoliittisen pelinvaran rajoituksena. Tässä on sille 'Ominai
nen suljetun talouden häivähdys. 

Meikäläisen ajattelun voikin kontrastoida keynesiläiseen juuri 
tämän avoimen talouden suhdannepoliittisen pelinvaran avulla. Edel
lisestä voidaan näet sanoa, että se jyrkimmässä muodossaan pitää ul
koisen tasapainon suhdannepolitiikalle asettamaa rajoitusta ehdotto
mana. 

Tällainen jyrkkä kanta voidaan myös esittää vaikkapa yksinker
taisimman keynesiläisen kerroinmaHin analogiana. »Autonomisena» 
kysynnän eränä on siinä investointien sijasta vienti. Kaikkia koti
mai~en kysynnän eriä käsitellään johdettuina eli »indus'Oituina», tu
lon mä~rääminä. Investointien ja säästämisen tasapainoehdon ase
mesta tasapainotulon määrää näin talouden ulkoinen tasapaino, vaih
totaseen tasapaino. Oletetaan vaikka, iettä vaihtotaseen menot, M, 
riippuvat yksinkertaisesti kansantulosta Y : M = mY. Kun vaih
totaseen tulot, X, on annettu, määräytyy tasapainotulo y* vaihtota
seen tasapainoehdosta X = m Y*, joten y* = X/m. 

Myös tässä mallissa voidaan olettaa, että vaihtotaseen tulot, lä
hinnä, vienti, riippuvat suhteellisista, yhteisessä valuutassa ilmoite
tuista tuotantokustannuksista. Näiden säätely, ja siten esimerkiksi va
luuttakurssipolitiikka, 'On keino säädellä aktiviteettia, kun taas koti
maista kysyntää säädellen pidetään vaihtotase tasapainossa. 

Tämä ulkomaankauppakertoimeen perustuva malli ei edellytä 
täydellistä substituoitavuutta koti- ja ulkomaisten hyödykkeiden vä
lille. Näin vaihtotaseen tasapainon kanssa sopusointuiseen kotimai
sen aktiviteetin tasoon voidaan lyhyellä aikavälillä vaikuttaa myös 
rajatuontialttiuden kautta vaikuttamalla kotimaisen kysynnän raken
teeseen. Pitkällä ajalla kasvu- ja rakennepolitiikka puolestaan vai
kuttaa aktiviteetin tasapainotasoon vientisektorin kapasiteetin ja te-
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hokkuuden, ja siten sekä viennin että tuontia korvaavan tuotannon 
ja tuontialttiuden kautta. 

Malli on siinä mielessä »klassinen», keynesiläisestä korostuksesta 
poikkeava,etta se liittää yhteen aktiviteetin tason ja tuotantokustan
nukset ja sivuuttaa näin tehokkaan kysynnän ongelman. Meikäläistä 
ajattelua myötäillen tuotantokustannukset määräävät siinä lisäksi 
aktiviteetin talouden avoimmuuden kautta: malli on omiaan koros
tamaan kilpailukykyä talouspolitiikan silmätikkuna. 

Tämän mallin mukaan toimivan kansantalouden on myötäiltävä 
passiivisesti ulkomaisia suhdannevaihteluja, ellei se pysty eliminoi
maan näitä kotimaisia kustannuksia säätelemällä. Näin sen voidaan 
sanoC). esittävän karkeaa vientijohteista suhdannekuvaa. Tällaisena 
se kokoaa yhteen eräitä meikäläisen ajattelun keskeisiä piirteitä: sii
nä kotimaisen kysynnän säätelyn on mukauduttava vaihtotaserajoi
tukseen'. 

Keynesiläisestä suhdanneajattelusta käsin voidaan tällainen kar
kea vientijohteinen suhdannekuva alistaa kritiikille kysymällä: (1) 
ovatko aktiivinen suhdannepolitiikka ja vientijohteinen suhdanne
kuva välttämättä toistensa kanssa ristiriidassa, ja (2) vaikka jänni
tystä vaihtotaseen tasapainon ja kokonaiskysynnän säätelyn välillä 
esiintyisikin, onko jälkimmäisestä perusteltua luopua edellisen hyväk
si? 

(1) Suhdanteiden tasaamisen ja vientijohteisen suhdannekuvan 
välistä suhdetta voidaan valottaa tuonnin ja viennin suhdanneraken
teen avulla tarkastelemalla tuonnin ja viennin keskinäistä synkronoi
tumista suhdannevaiheittain. Edellä esitetty kerroinmalli voidaan 
muokata tähän tarkoitukseen. 

Olkoon siten kokonaistulo Y = C + S + T, kun C on kulutus
menot, S säästäminen ja T verot. I(okonaiskysyntä E = C + 1 + G 
+ X - M, kun C on kulutus, 1 investoinnit, G julkinen kysyntä, X 
vienti ja M tuonti. E = Y, kun (S - 1) + (T - G) = (X - M) 
= vaihtotaseen y lij äämä. 

Jos yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että koko kansantalou
den rajasäästämis- ja -menoalttiuksien erotus on s ja rajatuontialt
tius on m, on kansantulon lisäys dY = (1/ (s + m» dX ja tuonnin 
lisäys dM = (m/ (s + m» dX, kun viennin lisäys on dX. 
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Kuvio 1. Markkinahintaisen BKT:n vuosimuutokset (1) ja vaihtotaseen ylijäämän 

(2) osuus markkinahintaisesta BKT:sta 1948-76. 

Siis mitä pienempi on s, rajasäästämis- ja -menoalttiuksien ero
tus, ja mitä paremmin siten yksityisen ja julkisen sektorin yli- tai 
alijäämät kompensoivat toisensa, sitä paremmin vaihtotaseen tasa
paino säilyy. Jos nyt esimerkiksi yksityisen sektorin kasvanut inves
tointihalukkuus pyrkii pienentämään s:ää viennin kasvun käynnistä
män korkeasuhdanteen aikana, muodostuu vaihtotaseen kehitys täl
löin suhteellisen heikoksi, kun ulkomaankauppakerroin kasvaa. Sitä 
voi lisäksi kasvattaa kysynnän rakenteen siirtyminen investointien 
suuntaan, mikä meillä lisää rajatuontialttiutta m. 

Kun vaihtotaseen suhteellinen heikkeneminen ajoittuu tällä ta- / 
valla yksiin korkeasuhdanteen kanssa, eivät aktiivinen suhdannepoli-
tiikka ja vaihtotaseen tasapainottamispyrkimys ole ristiriidassa kes-
kenään: s:n kasvattaminen ratha- ja finanssipolitiikan keinoin on 
omiaan sekä tasoittamaan suhdannenousua että tasapainottamaan 
vaihtotasetta. >Vastaavasti jos vaihtotase on suhteellisen ylijäämäinen 
laskukauden aikana, elvyttävä politiikka sekä tasoittaa suhdannetta 
että tasapainottaa vaihtotasetta, kun s sen vaikutuksesta pienenee. 
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Suomessa näyttää BKT:n kehityksen ja vaihtotaseen ylijäämän 
välillä vallinneen selvästi negatiivinen riippuvuus (vrt. kuvio 1) . 
Tämä havainto siis viittaisi siihen suuntaan, 'että puhtaasti suhdan
nepoliittisesta näkökulmasta ei vaihtotasekehityksen välittämä ulkoi
nen rajoitus itse asiassa 'Olekaan ollut Suomessa harjoitetun suhdan
nepolitiikan rajoitus. Aktiivisempi suhdannepolitiikka 'Olisi ollut 
omiaan pienentämään myös vaihtotaseen heilahteluja. 

Näkökulma 'On kuitenkin ylimalkainen. Niinpä vaihtotaseen muu
tos esimerkiksi näyttää seuraavan BKT:n heilahteluja viivästyneenä. 
Tyypillisesti vaiht'Otase on heikoimmillaan suhdanteiden jo taituttua 
laskuksi ja on taas suhteellisen hyvä nousukauden alussa. 

Näin pelkästään vaihtotasekehitykseen reag'Oiva kysynnän säätely 
pyrkii ensiksikin myöhästymään suhdannenousun hillinnässä. Toi
saalta tällainen politiikka on 'Omiaan johtamaan suhdannepolitiikassa. 
voimakkaaseen kontraktioon vasta nousukauden jo taituttua, kun 
vaihtotase vasta tällöin heikkenee jyrkästi. Tällainen myöhäs'televä 
politiikka on omiaan kärjistämään suhdannevaihteluita. 

Tällainen noususuhdanteen taittumiseen liittyvä, erinäisten reser
vien ehtymisestä johtuva »paniikkivaihe» näyttää olevan eräs suoma
laisen suhdannekierr'On erityispiirre. Siihen liittyy muitakin myöhäs
tyneitä ja nurinkuriseen kontraktioon j'Ohtavia hälytyssignaaleja. 
Näistä tulee vielä puhe finanssipolitiikan yhteydessä. 

(2) Paniikkivaihe 'Osoittaa suhdannepoliittista lyhytnäköisyyttä. 
Tämä taas antaa aiheen periaatteellisluonteisempaan kannanott'O'On 
suhdannepolitiikan rajoituksista. Tätä kautta on mahdollista tuoda 
keynesiläisyyden häivähdys avoimen talouden stabilisaati'O-ongel
rnaan. 

Voidaan näet kysyä, millä aikavälillä vaihtotaseen tasapainottamis
ehto on talouspolitiikkaa sitova rajoitus, ts. mikä 'On edellä esitetyn ul
komaankaupan kerroinmallin horisontti. Karkeassa vientijohteisessa 
suhdannekuvassa tämä horisontti asetettiin suhdannejaksoa lyhyem
mäksi. 

Mutta nyt voidaan väittää, että vaihtotasetta on perusteltua tar
kastella suhdannejaksoa pit1emmällä aikavälillä. Sitä voi pitää sinä 
reservinä, j'Ohon turvautuen kansantalous tasoittaa suhdannekehitys
tään. Vientilaman aikana aktiviteettia pidetään yllä velkaantumalla 
ulkomaille normaalia enemmän. Vastaavasti ulkomaista velkaa supis-
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tetaan sill'Oin kun vienti k'Okee n'Ousukautta. Tällainen ulkoisen pelin
varan käyttö lu'Onn'Ollisesti edellyttää paitsi sitä, että k'Otimaiset pää
töksentekijät suhtautuvat vaiht'Otaseeseen j'Oustavasti, myös sitä, että 
kansainväliset pää'Omamarkkinat eivät aseta esteitä vaiht'Otasealijää
mien rah'Oittamiselle. 

Vai!ht'Otaseen käyttö suhdannep'Olitiikan reservinä s'Oveltuu luon
tevasti yleiseen keynesiläiseen lähestymistapaan. Sen mukaanhan 
hinnat ja palkat reag'Oivat hitaasti, j'Oten tämä sopeutumistie edellyt
tää suuria ja pitkäaikaisia työllisyyden vaihteluja. Lisäksi ei keyne
siläinen lähestymistapa lu'Ota edes välittömästi sopeutuvien hint'Ojen 
mekanismiin, k'Oska nämä v'Oivat destabil'Oida taloutta. Määrällinen 
kysynnän säätely saa etusijan. Av'Oimessa tal'Oudessa tämä taas edel
lyttää j'Oustavuutta vaiht'Otaseessa. 

Av'Oimessa tal'Oudessa mahd'Ollisuus turvautua aktiiviseen valuut
takurssip'Olitiikkaan kuitenkin lisää suhteellisten hint'Ojen mekanismin 
käyttöalaa. T'Oisaalta v'Oivat suhteelliset hinnat, Kuten reaalipalkat, 
'Olla jäykkiä alaspäin niin, että yritykset muuttaa niitä valuuttakurs
sien kautta johtavat inflat'Orisiin vastareakti'Oihin. 

Vai!kuttaakin siltä, että viimeaikaisessa su'Omalaisessa keskuste
lussa on oltu laajasti yksimielisiä devalvaati'On inflat'Orisista kerran
naisvaikutuksista. Suhteellisten hint'Ojen käyttö 'On kats'Ottu lyhyellä 
aikavälillä P'Oissulj:etuksi. Tästä ei ole kuitenkaan vedetty sitä j'Oht'O
päätöstä, j'Ota edellä lu'Onnehdittiin keynesiläiseksi: merkittävän va
jaukselliseen vaiht'Otaseeseen ei 'Ole turvauduttu työllisyyden ylläpitä
miseksi. VaIht'Otaseen tasapain'Oa 'On pidetty suhdannep'Olitiikan raj'Oi
tuksena ja näin 'On alistuttu joukk'Otyöttömyyteen. Tämä v'Oidaan ehkä 
tulkita pitkäjänteisen t'Oimintalinjan 'Osana, välttämättömäksi nähty
nä »läksytyksenä» reaalipalkk'Ojen alentamiseksi.s, Mutta j'OS näin 'On, 
'On meikäläisen ajattelun 'ero keynesiläisyyteen nähden t'Odella jyrkkä. 

Niinpä myös kansantal'Oustieteen valtasuuntaus, uusklassinen ajat'
telu, on löytänyt kysyntätekijöitä k'Orostavan keynesiläisen ja suhteel
lisia hint'Oja k'Orostavan uusklassisen te'Orian synteesin siten, että se 
'On asettanut nämä eri aikaväleille. Edellinen liittyy lyhyeen, jälkim
mäinen pitkään aikaväliin. Eikä tämä uusklassinen synteesi suinkaan 
ole pitänyt keynesiläisen te'Orian mukaista lyhyen ajan P'Olitiikkaa 

3. Vrt. kirjoitustani DefLa,atiosta ja devaLvaatiosta, Taloustieteellisen Seuran vuosi
kirja 1976, ss. 75-81. 
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esteenä pitkällä ajalla tehokkaaksi uskomalleen suhteellisten hintojen 
mekanismille. Näiden kahden teorian kysy.myksenasettelut on tulkit
tu toisistaan riippumattomiksi. 

Vaikka tällainen aika-akselilta löydetty drkotomia ei yleisesti 
pätisikään, ei toisaalta voida illman muuta 'Olettaa, että jotkut pitkän 
ajan perustekijät sulkevat tyystin pois keynesiläisen lyhyen 'tähtäi
men. Näin meillä. kuitenkin usein ajatellaan: tähtäin asettuu yli 
keynesiläisen horisontin niin, että lyhyellä aikavälillä ei valinnan
varaa ole. Talous noudattaa joitakin oppimiaan pitkän päälle 
väistämättömiä välttämättömyyksiä joka käänteessä niin usk'Ollisesti, 
että se unohtaa tykkänään sen, että näiden välttämättömyyksien puit
teissa se voisi kohtalaisen vapaasti suunnitella yksittäiset askeleensa. 
Muistettakoon Suomi uskollisena velkansa maksajana: kun täällä kai
ken kärsimyksen lisäksi pidettiin 1930-luvun laman aikaan vielä kiin
ni ulkomaisten velkojen lyhentämisaikatauluista, muut saattoivat 
näistä tinkimällä lieventää taloudellista ahdink'Oaan. 

4. Finanssipolitiikasta 

Alkuperäisimmillään ja sikäli tyypillisimmillään keynesiläisyydelle 
ominainen lyhyen tähtäimen toimintavapauden turvaaminen jousta
vien reservien avulla, näkyy sen suhtautumisessa finanssipolitiikkaan, 
ja valtiontalouden tasapainoasteen käyttöön suhdannepolitiikan väli
neenä. Finanssipo.litiikkaa suosivan »fiskalismin» sävyttymisen ja op
pihistorian kannalta on kuitenkin muistettava, että sekä Keynesin 
omassa !että ennen kaikkea hänen amerikkalaisten seuraajiensa ajat
telussa finanssipolitiikan suosiminen seurasi 'Omaksutusta stagnaati'O
ja alikulutusteesistä. Myös kiista julkisen sektorin pysyvästä koosta 
on ollut om.iaan hämärtämään finanssip'Olitiikkaan liittyvää reservi
näkökulmaa. Tämä toki oli skandinaavisessa keskustelussa alun al
kaen etualalla. Valtiontalouden yli- tai alijäämään suhtauduttiin siinä 
periaatteessa samanlaisena, suhdanteiden tasaamisen mahdolliseksi 
tekevänä reservinä kuin edellä pyrittiin tekemään vaihtotaseen suh
teen. 

Suomessa ei edes tämä alkuperäinen »lyhyen ajan reserviajatte
lun» aluevaltaus näytä toteutuneen. Suomalaisen talouspoliittisen 
ajattelun esikeynesiläisyys näkyneekin selvimmin siinä, että vielä ny-
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kytilanteessakin väitetään valtiontalouden kassarajoitusta vakavin 
naamoin suhdannep'Olitiikan rajoitukseksi! Näin on tehty entistä ko
vemmin äänenpainoin sen jälkeen, kun vaihtotaS'erajoitukseen vet'Oa
minen on laman edetessä käynyt yhä selvemmin perusteettomaksi. 

Suomalaisen ajattelun mukaan rajoittaa finanssipolitiikan mahdol
lisuuksia kysynnän elvyttämiseen 'lyhyellä tähtäimellä julkiselle sek
torille kertynyt likvidien varojen varanto. (Edes siihen seikkaan, että 
keskuspankkiin sijoitettujen varojen käytöllä on erilaiset välittömät 
rahamarkkinavaikutukset kuin muualle pankkijärjestelmään sijoitet
tujen likvidien varojen käytöllä, ei aina välitetä kiinnittää huomiota.) 
Yleensä tämä varanto 'On huvennut jo laskukauden ensi vaiheissa. 
Tämä valtion likviditeetin heikkeneminen aj'Oittuu melko hyvin yh
teen edellä puheena olleen vaihtotasekehityksen paniikkivaiheen 
kanssa. Alkaa valtiontalouden »saneeraus», likviditeetin palauttami
nen tuloylijäämän kartuttamisen avulla. Myös tässä on kysymyksessä 
lyhytnäköinen paniikki, joka on omiaan kärjistämään suhdannevaih
teluita. 

Tyypillinen esimerkki tästä paniikista on vuosien 1975-76 finans
sipolitiikka. Sekä vaihtotase että valtiontalous heikkenivät jyrkästi 
vuonna 1975. KummaHakin taholla alkoi kontraktiota edellyttävä sa
neeraus. Vuodesta 1975 vuoteen 1976 esimerkiksi valtiontalouden tu
loylijäämä kasvoi - 0.1 miljardista 2.8 miljardiin markkaan. Kan
sainvälisen suhdannenousun yllättävä vaimeus 'On nyt tuonut tämän 
panilkkireaktion tulokset alastomina näkyviin. Tällainen valtiontalou
den saneeraus laman aikana näyttää kuitenkin olevan suomalaiseHe 
suhdannehistorialle enemmän tai vähemmän tyypillistä (vrt. kuvio 
2). Siinä hengessä, että vast' edes valti'Ontalouden »riittävä toimintaky
ky» on palautettava myös laskukausia silmällä pitäen, on valtiontalou
den tervehdyttäminen aloitettu keskeHä lamaa, vaikka parast' aikaa 
vallitseva laskukausi edellyttäisi toisensuuntaisia toimia. Normaalissa 
suhdannekierrossa on vain kohta alkanut, viennin kautta vaikuttava 
elpyminen peittänyt alleen tervehdyttämisen kontraktiiviset vaiku
tukset. 

Kassarajoitus on ollut omiaan johtamaan lyhytnäköiseen, suhdan
teille alistettuun finanssipolitiikkaan muulloinkin kuin edellä puhee
na olleen »paniikkivaiheen» aikana. Kuviosta 2 ilmenee esimer
kiksi se, että finanssisäästö on julkisessa sektorissa vaihdellut suh-
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Kuvio 2. Julkisen sektorin verot ja muut tulot (1) sekä firn,an,ssiylijääJmä 
(2) prosentteina markkinCbhirvtais'esta BKT:slta 1948-76. Lähde: ETLAn 
Suhdanne 1977: 1. K = »valtiontalouden kriisi». 
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danteittain melko vähän. »Tasapainotetun budjetin doktriini» on 
meillä säilynyt finanssipolitiikan kulmakivenä. Myös bruttoveroaste 
näyttää myötäilleen suhdannekehitystä siten, lettä se on yleensä nous
sut nopeimmin laskusuhdanteen aikana ja hitaimmin nousukausina, 
jolloin se on usein jopa laskenut (vrt. esim. vuosien 1959-61 kehi
tystä kuviosta 2). 

Kassarajoituksen ahdistaman valtiontalouden suhdanteiden tasaa
miselle asettamaa estettä ei pidä vähätellä. Tällaista rajoitusta voi 
ihmetellä sitäkin suuremmalla syyllä, kun kansantalouden muilla sek
toreilla pidetään täysin luonnollisena »overdraft-ajattelua»: sekä pank
kisektorissa että yrityksissä katsotaan, että velkaantumisvara, edelli-
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sessä tapauksessa suhteessa keskuspankkiin, jälkimmäisessä suhtees
sa pankkisektoriin, muodostaa »likviditeettivarannon». Siirtyminen 
»vihreältä» varojen alueelta »punaiselle» velkojen alueelle tulojen ja 
menojen ajoittumisen niin vaatiessa ei tässä suhteessa muodosta mi
tään »maagista pistettä». On vaikea nähdä, miksi asiantilan tuli
si olla toinen valtiotaloudessa. 

5. Rakenteen rajoitukset 

Jaksoissa 3 ja ~4 on puhuttu suhdanneja:kson sisäisistä rajoituksista, 
vaihtotaseesta tai valtiontaloudesta. Vallitsevan ajattelun mukaan ne 
eivät anna kansantaloudelle »varaa» yli suhdanteiden ulottuvaan täh
täimeen talouspolitiikan suunnittelussa. Ne alistavat kansantalouden 
passiivisena myötäheilujana ulkoa tuleville suhdanneimpulsseille. 

Mutta tässä ei ole koko tarina aktiiviselle suhdannepolitiikalle 
Suomessa esitetyistä esteistä. Meillä on ollut voimakkaasti esillä myös 
aja~us, että lyhyen tähtäimen elvytyksen, tai ylipäänsä aktiivisen suh
dannepolitiikan, vaikutukset eivät rajoitukaan lyhyeen tähtäimeen, 
vaan sillä on pysyviä vaikutuksia, jotka ovat siinä määrin haitallisia, 
ettei kunnianhimoiseen suhdannepolitiikan tavoitteenasetteluun ole 
syytä. 

Inflaatio on tietysti eräs mahdollinen lyhyen ajan elvytyksen epä
hedelmä. Suoranaisesti sitä ei kuitenkaan ole vallitsevassa tilanteessa 
pidetty kysynnän lisäämisen välittömänä 'esteenä; niin suureksi on 
talouden yleinen vaj aakäynti jo tunnustettu. 

On kuitenkin eräs toinen meillä usein mainittu, mutta vähän kes
kusteltu pitkän ajan rajoitus, josta käsin on suhtauduttu kriittisesti 
nimenomaan aktiiviseen finanssipolitiikkaan. Tämä on suhdanne-, eri
tyisesti finanssipolitiikan pitemmän päälle haitallinen vaikutus talou
den kasvuun ja rakenteeseen. 

Tässä ei ole mahdollisuuksia eritellä yksityiskohtaisesti tätä laajaa 
ja systematisoimatonta kenttää, joka koskee suhdanteen ja rakenteen 
välisiä yhteyksiä. Pääasiallisesti yritykseni rajoittuukin ehdotukseen 
siitä, miten tämän ongelma-alueen voisi keskustelun edistämiseksi 
j äsenneHä: (1) talouden rakenne sinänsä voi vaikeuttaa suhdanne
politiikkaa; (2) harjoitettu suhdannepolitiikka taas voi vaikuttaa hai
tallisesti talouden kasvuun ja rakenteeseen, ja vihdoin (3) on aja-
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teltu, että nykyisissä taloudellisissa vaikeuksissa ei olekaan kysymys 
suhdanneluonteisesta ongelmasta vaan maailmantalouden rakenteel
lisista muutoksista. 

(1) Kun on puhuttu suhdannepolitiikan vaikeuksista Suomen 
kaltaisessa avoimessa kansantaloudessa, on usein. mainittu viennin 
yksipuolinen rakenne. Lisäksi Suomen vientitavarat koostuvat suu
r,eksi osaksi raaka-aineluontoisista tavaroista ja prosessiteollisuuden 
tuotteista, joiden hinnanmuodostusta säätelevät suuressa määrin ky .. 
syntä ja tarjonta ja joiden kysyntä ja monessa tapauksessa myös hin
nat vaihtelevat eri suhdannevaiheissa melko voimakkaasti. Näin ta
louteen viennin kautta tulevat »suhdanneshokit» ovat voimakkaita. 
Toisaalta mahdollisuuksia näiden tasoittamiseen rajoittaa se, että vien
tisektori on suur,eksi osaksi eriytynyt ja »ulospäin suuntautunut». Sen 
vientikysynnän vaihteluja on näin vaikea kompensoida kotimaista 
kysyntää kontrasyklisesti säätelemällä. 

Talouden jäykkään ja yksipuoliseen rakenteeseen sekä heikkoon 
transformaatiokykyyn on viitattu myös sillä havainnolla, että inves
tointitavarat, joiden kysyntä ajoittuu korkeasuhdanteeseen ja sen vä
littömään jälkijaksoon, ovat tyypillisesti tuontitavaroita. Tämä voi 
osaltaan selittää edellä puheena oHeet vaihtotaseen voimakkaat suh
dannevaihtelut ja siitä aiheutuvat ongelmat, jotka kärjistyvät, kun 
toimitaan Ilyhyen tähtäimen vaihtotaserajoituksen alaisina. 

Viennin suuret suhdannevaihtelut eivät tiet;enkään ole perustelu 
suhdanteiden tasaamisesta luopumiseen; vaan ne päinvastoin koros
tavat suhdannepolitiikan tarvetta. Esim'erkiksi valuuttakurssipolitiik
kaa ja suoria, vientisektoriin kohdistuvia, mahdollisesti valikoivia, toi
menpiteitä tulisi vertailla tässä yhteydessä. Eri vientisektoreiden, sa
moin 'kuin tuonnin kanssa kilpailevan sektorin, erilainen kysyntä- ja 
hintakehitys asettaa nämä politiikkavaihtoehdot eri asemaan. Olisi 
myös analysoitava eri toimenpiteiden kasvu- ja rakennevaikutuksia. 
Asettaahan esimerkiksi valuuttakurssipolitiikka viennin ja tuonnin 
kanssa kilpailevan tuotannon eri asemaan, kun vaikkapa vaihtosuh
teen paranemiseen reagoidaan revalvoinnilla. 

Tuotantorakenteen yksipuolisuuteen liittyvä vientisektorin eriy
tyneisyys on myös näkökohta, joka on sekä teoreettisten että empii
risten lisätarkastelujen tarpeessa. Ajateltakoon vain kysymystä, mi
ten eriytyneisyys tulee ilmi toisaalta työn, toisaalta pääoman käytös-
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sä, ts. ovatko eriytynyttä sektoria pelkästään muutaman koneenkäyt
täjän valvomat paperimyllyt, jotka toimittavat koko tuotantonsa vien
tiin, vai kuinka paljon monitahoisempi ilmiö on kysymyksessä. 

Vientisektorin eriytyneisyys sinänsä ei edellytä vientijohteisen 
suhdanneilmiön päästämistä kotimaiseen sektoriin. Huomattavampaa 
valmiutta vaihtotaseen käyttöön suhdannepolitifkan reservinä se kui
tenkin edellyttää. Mahdollinen on myös sellainen rakenneseuraamus, 
että »vientishokkien» eliminointimahdollisuuksien puuttuessa epäva
kaa vienti sektorin kehitys yhdistettynä vakautettuun kotimaisen sek
tor.in kehitykseen vaikuttaa ajan mittaan talouden tuotantorakentee
seen. Esimerkiksi pitkäaikainen lama, jolta kotimainen sektori suoja
taan, voi asettaa vientisektorin elinkyvyn koetukselle ja siirtää inves
tointeja sieltä pois. 'Tällaisiin kehitystendensseihin voidaan kuitenkin 
vaikuttaa. 

Se seikka, että investointitavarat ovat tuontitavaroita, ei muuta pe
riaatteellista kantaa, jonka mukaan vaihtotasetta tulisi tarkastella 
suhdannepolitiikan reservinä. Tärkeää olisikin pyrkiä eri järjestelyin 
tasoittamaan investointien ajoittumista yli suhdanteen. Siltä osin kuin 
investointien ruuhkautumista korkeasuhdanteeseen taas pidetään hy
väksyttävänä, tulee julkisten investointien ajoittaminen laskusuhdan
teeseen entistä tärkeämmäksi. Tämä taas lisää finanssipo'litiikan vas
tuuta suhdanteiden tasaamisessa. 

(2) Edellä kohdassa 1 on jo viitattu suhdannekehityksen sekä 
kasvun ja rakenteen joihinkin yhtymäkohtiin. Tällaisia voidaan osoit
taa lukemattomia kunkin mielenkiinnon ja harrastuksen mukaan. Ta
lousteoria tekee tällä alueella mahdolliseksi melkoisen mielivallan sen 
takia, että lyhyt ja pitkä tähtäin on pidetty kansantaloustieteessä, eikä 
vähiten keynesiläisyydessä, perinteisesti jyrkästi erossa' toisistaan. 
Näissä kahdessa eri yhteydessä on operoitu eri käsittein, joiden kes
kinäiset yhtymäkohdat ovat selkiintymättömiä. 

Kuitenkin juuri meikäläisessä keskustelussa on kasvun ja suhdan
teen yhtymäkohtia korostettu. Rakenteellisia näkökohtia on pidetty 
suhdannepolitiika,n ehdollistajana. On katsottu, että suhdannepolitii
kan haitalliset rakennevaikutukset estävät sen käyttöä. Sopii kuiten
kin kysyä, perustuvatko päättely ja suhdannepolitiikasta luopuminen 
juuri tällä alueena sittenkin enemmän hajahuomioihin ja »ceteris 
paribus-resonointiin» kuin keynesiläisyyden omalla maaperällä tapah-
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tuvaan vertailuun.4 Toisin sanoen ovatko luulot ja epämääräiset pelot 
'Olleet estämässä puuttumista 'epävakaan suhdannekehityksen ilmei
siin epäkohtiin. 

Saattaa olla, että meillä en vielä vireä tyypillisesti esikeynesiläinen 
katsantokanta, joka pitää ajoittain toistuvia pulia ja buumeja luon
nonlain kaltaisena asiantilana, joka kuuluu taloudellisen kierron nor
maaliin rytmiin. Lamat ovat talouselämän välttämättömiä »puhdistus
kausia», jotka leikkaavat irti sen mikä on jo juurestaan lahoa ja elin
kelvotonta. N'e luovat mahdollisuuden saneeraukselle, jonka kautta 
uusi nousu saa terveen perustan. Lamalla on näin hyödyllinen funk
tio, jonka häiritseminen voi olla haitallista. Ehkä tätä käsitystä lisäksi 
ruokkii vielä pikkuporvarillinen vakaumus »kärsimisen» välttämättö
myydestä ja hyveestä. 

Tällaista maailmankatsomuksellista asennoitumista ei tässä sovi 
ruotia. Voidaan kuitenkin kysyä, unohtaake tämä käsityskanta sen 
ilmeisen mahdollisuuden, että talouselämän tehekkaalle toiminnalle 
jossakin mielessä välttämätön kireys voi toteutua myös vakaan kehi
tyksen oloissa - Jopa paremmin, kun suhdanteilla spekulointi elimi
noituu. Resurssien yleisen liikkuvuuden edistäminen, jonka eteen 
suhdannevaihtelut eivät välttämättä toimi, en 'Omiaan lisäksi vähen
tämään »saneerauksen» haittavaikutuksia. Ja vihdoin, myös tässä yh
teydessä on otettava huomioon sellaisen identifiointivirheen mahdol
lisuus, että kysynnän tilapäisestä puutteesta aiheutuva suhdannelama 
tulkitaan rakenteel1isen epäkelpoisuuden osoitukseksi. 

Outoa myös on ilman muuta otaksua, 'että juuri hillitsemätön lama 
»puhdistaisi» talouden raivaamalla pois elinkelvottomat yksiköt. On": 
han monia tekijöitä, joiden vaikutuksesta juuri uudet, idullaan olevat 
ja pitemmän päälle ehkä hyvinkin kannattavat yritykset ajautuvat 
laman kourissa ensimmäisinä rahoitusvaikeuksiin. Vanhat ja vakiin
tuneet yritykset taas kestävät lamaa suhteellisen pitkään riippumatta 
siitä, millainen niiden kannattavuus pitemmän ajanjakson valossa on. 

Silti myös se käsitys, että kokonaiskysynnän säätely suhdanteiden 
tasaamiseksi kohdistuu haitallisimmin pitkällä tähtäimellä tehokkai
siin yrityksiin, on meillä yleinen. Tämän on katsottu rajoittavan esi
merkiksi kontraktiivisen rahapolitiikan harjoittamismahdollisuuksia. 

4. Vnt. Jcirj.oi,tustani Keynesiläisen teorian kayttöala, KaIlisania,loudelUnen aika
kauskirJa 1978: 1, 35-38. 

5 
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Tämän käsityksen ilmeinen kääntöpuoli, jolla on vastustettu erityi
sesti finanssipolitiikkaa, on, että kysynnän elvyttäminen matalasuh
danteessa ei koidu inv'estointien kautta tulevan tuotannon hyväksi. 
Eräs ajatuskulku taas on, että" laman aikana mahdollisesti suoritetta
vat investoinnit ovat yritysten liikamiehitystä ul'OS rationalisoivia sa
neerausinvestointeja. Tällaisin näkökohdin on perusteltu suhdanne
poliittista passiivisuutta. 

Tällaisten analyysien lähtökohdat ovat huolellista, kriittistä tar
kastelua vailla. Ja vaikka analyysi nykyisenkaltaisen suhdannepoli .. 
tiikan rakennevaikutuksista olisikin oikea, ei tästä suinkaan seuraa se, 
etteikö asianmukaisin institutionaalisin järjestelyin, jotka luovat pe
rustan yli suhdanteen vakaalIe investointitoiminnalle, suhdanteiden 
tasaaminen kävisi mahdolliseksi ilman tällaisia haittavaikutuksia. 

(3) Ehkä juuri Suomessa 'On poikkeuksellisen voimakkaasti edus
tettuna se käsityskanta, että 1970-luvun maailmanpula on vain pin
nan heijastuma niistä maailmantalouden rakenteellisista muutoksista, 
jotka ovat meneillään. Yleisesti meillä myös katsottaneen, että nykyi
nen lama vain ennakoi vielä ankeampaa aikaa, joka on tulossa. 

Tämän käsityksen paikkansa pitävyyteen ei tässä puututa. Kysy
tään sensijaan, mitä siitä seuraa ja ennen kaikkea sulkeeko se pois 
toiminnan laman ja työttömyyden torjumiseksi. 

Yleisellä tasolla vastaus 'On ilmeinen: uusiin oloihin sopeutuminen 
vaatii työtä ja investointeja. Lama sellaisenaan on pysähtymistä van
haan rakenteeseen ja sopeutumisen lykkäämistä. 

Sopeutumistapa riippuu luonnollisesti siitä, millaisiksi muutos ja 
sen edellyttämä uusi rakenne katsotaan. Tällä hetkellä meillä ei ole 
tästä tietoa. Erään käsityskannan mukaan raaka-aineiden hinnannou
su ja kehitysmaiden valpastuminen merkitsevät teollistuneiden mai
den, myös Suomen, kannalta sopeutumista vaihtosuhteen alenemiseen: 
entisen tuontimäärän maksamiseksi on vietävä entistä enemmän. 
Tämä edellyttää resurssien siirtämistä kotimaisesta käytöstä vientiin 
ja viennin tehostamista investoimalla. Nämä yhdessä heikentävät ny
kyisiä kulutusmahdollisuuksia. On mahdollista, että käyttämällä ole
massa olevaa pääomakantaa tehokkaammin ja pitempään ja vähentä
mällä näin uusien investointien tarvetta, nykyinen säästämisaste riit
tää. Ainoastaan investointien kohdentamista tulisi muuttaa. 
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Jos taas huomattava ja pitkäaikainen normaalin säästämisasteen 
lisääminen osoittautuu tarpeelliseksi, 'On syytä kysyä, millaisin talou
deHis-institutionaalisin, varallisuuden ja tulon jakautumiseen sekä 
päätäntävaltaan liittyvin puittein tähän pyritään. Ei ole selvää, että 
nykyiset instituutiot ovat perusteltuja. Onko esimerkiksi mahdollista 
ja perusteltua siirtää resursseja yksityisten yritysten investointipää
töksin sidottaviksi, jos niiden omistuspohja ja päätösvalta rakentuvat 
nykyisille periaatteille? Ja ovatko yksityiset yritykset edes halukkaita 
ja kykeneviä sellaisiin uusiin, epävarmoihin investointeihin, joita tuo
tantorakenteen uusiminen edellyttää, vallankaan silloin, jos pessi
mismi ja epätietoisuus jatkuvat? Valtion toimesta on meillä teollista 
perustaa ennenkin laajennettu. 

Myös toisenkaltaisia rakenteellisia ratkaisuehdotuksia on ehdotet
tu. Eräs sisältää vapaakauppavaihtoehdon hylkäämisen ja vapautumi
sen talouden »länsisuuntauksesta», mitä termiä TANDEM on käyttä
nyt. Sijaan esitetään tehokkaampaa osallistumista SEV-maiden vä
lillä tav'Oiteltavaan työnjakoon. Talouden sisäisenä sopeutumisongel
mana tulevat tässäkin vaIhtoehdossa esille luonteeltaan samankaltai
set rakennemuutokset, joista edellä oli puhetta. Ne vaikuttavat talou
den institutionaaliseen perustaan. Tämä piirre on mukana kaikissa 
protektionistisissa vaihtoehdoissa. Myös ek'Ologisen peruskatsomuksen 
sävyttämä »vihreän linjan» ratkaisuvaihtoehto sisältää omat raken
ne- ja siirtymä'Ongelmansa. 

Tämäntapaisista vaihtoehdoista ja niiden valinnan taloudellisista, 
yhteiskunnallisista sekä institutionaalisista edellytyksistä ja seuraa
muksista soisi meillä käytävän keskustelua. Siinä määrin »fundamen
talistisesti» on Suomessa 1970-luvun talouskriisiin reagoitu. 

Tuotantorakenteeseen ja instituutioihin vaikuttavat ratkaisuvaih
toehdot ovat kuitenkin pitkän tähtäimen vaihtoehtoja. Lisäksi niiden 
perustana olevista premisseistä vallitsee ainakin vielä, kun maailman
talous on käymistilassa, mitä suurin epävarmuus. Mutta joka tapauk
sessa, oli pitkän tähtäimen rakenneratkaisu mikä tahansa, on lyhyellä 
tähtäimellä tärkeää ylläpitää kysynnän taso ja työllisyys. Hyvä tie
tysti olisi, jO's tämä voitaisiin t~hdä niin, että kysynnän rakenne, ennen 
kaikkea investointiaste ja investointien suuntautuminen, tehokkaasti 
vastaa sen pitkän tähtäimen ratkaisuvaihtoehdon vaatimuksia, josta 
vallitsee laaja yksimielisyys sekä tulevaisuutta koskevien uskomusten 
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että eri osapuolten päämäärien suhteen. Tällä hetkellä ei ehkä kui
tenkaan ole 'Osoitettavissa tällaisia selviä ratkaisuvaihtoehtoja. Entistä 
tärkeämpää on siten pyrkiä ylläpitämään kysynnän taso lyhyellä täh
täimellä sellaisin toimenpitein, jotka 'Ovat sopusoinnussa mahdollisim
man monien tulevaisuuden vaihtoehtojen ja päämäärien kanssa. Tätä 
kautta tullaan laaja-alaisiin, useissa eri tulevaisuuden vaihtoehdoiS'sa 
hyödynnettäviin perusrakenneinvestointeihin. Jälleen siis finanssipo
liittisten toimenpiteiden rooli korostuu keinona talouden elvyttämi
seksi. Ne näyttävät tarjoavan parhaan mahdollisen tavan saattaa ly
hyen ja pitkän tähtäimen toimintalinjat sopusointuun keskenään niin, 
että lyhyen tähtäimen ratkaisut eivät sulje portteja pitemmän päälle. 

Ehkä pitkittyvällä taloudellisella kriisillä on eräs funktio. Se aset
taa talouspolitiikan »tavanomaisen viisauden» kyseenalaiseksi ja kal
listaa korvat myös uusille ajatuksille. Tällaista tilaisuutta ajattelun ja 
toiminnan uudistamis~en tulisi pyrkiä käyttämään viisaasti hyväksi. 
Eräs tällaisen uudelleenarvioinnin todennäköinen tulos on - niin us
kallan väittää - se, että lyhyen tähtäimen talouspoliittisten toimen
piteiden kesken vallitsee m'eilläkin suurempi valinnanvapaus kuin 
yleensä 'On totuttu ajattelemaan. Aktiivista suhdannepolitiikkaa ei ole 
helppo kumota sen omalla maaperällä, lyhyellä tähtäimellä. Tähän 
suuntaan viitannevat edellä suoritetut tarkastelut. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Työmotivaatio tuotannon edellytyksenä 

PENTTI VIITA 

Työmotivaatio - mitä se on? Se on työntekijän, toimihenkilön ja 
yrittäjän omakohtainen peruste tehdä työtä. Työmotivaatio muodos
tuu puolestaan useista yksilöllisistä osatekijöistä. 

Ongelmana ei yleensä ole se, miksi työtä tehdään. Ongelmana on 
sen sijaan se, miksi työtä ei tehdä toivotussa määrässä ja toivotulla 
tavalla, ongelmana on työmotivaation puute tai vähäisyys. Käytän
nössä puuttuvan tai vähäisen työmotivaation syitä pyritään poista
maan ja vähentämään ennen kaikkea tuotannon lisäämiseksi. Tämä 
edellyttää kuitenkin tietoja siitä, mitkä seikat vähentävät työmotivaa
tiota. Esimerkkinä työmotivaatiota vähentävistä seikoista voidaan 
esittää seuraava kokemusperäinen luettelo: 
- alhainen palkkaus 
- vähäisetetenemismahdollisuudet työssä 
- työn vähäinen arvostus ja tilapäisyys 
- työ organisaation, työmenetelmien ja työtehtävien epämielekkyys 
- asennevastarinta omistajia, yritysjohtoa ja työtovereita kohtaan 
- aloitteellisuuden hylkiminen työssä 
- sopimaton työaika 
- työn yksitoikkoisuus ja rasittavuus 
- työnepäterveellisyys ja epämiellyttävyys 
- vähäinen mahdollisuus työtä koskevaan päätöksentekoon työpai-

kalla 
- irtisanomissuojan puuttuminen 
- tietämättömyys tuotannon yleisistä tavoitteista 
- poliittinen vastarinta 
- vapaa-ajan arvostaminen työnteon kustannuksella 
- toimeentulo turvattu ilman työntekoakin 



196 

Luettelo ei ole täydellinen. Siitä voitaneen todeta, että työmoti
vaation 'Osatekijät 'Ovat erittäin yksilöllisiä ja usein vaikeasti muutet
tavissa. 

Tuotannossa työmotivaation puute ja vähäisyys ilmenevät tavalli
sesti kolmella tavalla, todellisen työajan lyhenemisenä, työnteon te
hottomuutena ja erillisinä mielenilmaisuina. 

Työaika vuodessa, kuukaudessa, viikossa ja päivässä on yleensä 
lakien ja sopimusten määrittämä. Vähäinen työmotivaatio voi johtaa 
siihen, että henkilökohtainen todellinen työaika jää tätä pienemmäksi. 

Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavissa muodoissa: 

- poissaolot työstä 
- työpaikan vaihtaminen ja siitä aIheutuva työajan lyhentyminen 
_. lakkoj'en, seisokkien ja riitojen aiheuttama työajan lyhentyminen 
- päivittäisen työajan lyhentyminen myöhästyvän työhönsaapumi-

sen, virkistystaukojen omavaltaisen pidentämisen ja aikaisen pois
lähdön avulla 

- kieltäytyminen perustelluista ylitöistä ja erityistehtävistä 
- pyrkimys työkyvyttömyyseläkkeelle sekä ennenaikaise'lle van-

h uuseläkkeelle 
- jättäytyminen työelämän ulkopuolelle 
- maastamuutto 

Käytännössä tällaisissa muodoissa ilmenevän työajan lyhentymis
tä 'On usein vaikea todeta. Lisäksi mittaustavat ovat kovin puutteelli
sia 'Osoittamaan työmotivaation osuutta työajan lyhentymisessä. Run
saat P'Oissaolot voivat olla 'Osoitus vähäisestä. työmotivaatiosta, mutta 
ne voivat perustua myös fyysisiin ja psyykkisiin sairauksHn, lasten 
sairastumiseen, työaikana hoidettavien henkilökohtaisten asioiden 
järjestämiseen jne. Poissaolojen voimakas muutos voi antaa viitteitä 
työmotivaation muutoksesta. Runsaat työpaikkojen vaihdokset voivat 
kuvata työmotivaation vähäisyyttä, mutta vaihdoksissa heijastuvat 
myös sellaiset seikat kuin pyrkimys parempiin ammatteihin ja teh
täviin, perusteltu tyytymättömyys työoloihin tai pyrkimys henkilö
kohtaisesti sopivimman ammatin tai työtehtävän löytämiseen. Lakot, 
seisokit ja riitaisuudet j'Ohtuvat vain osaksi vähäisestä työmotivaa
tiosta. Yleensähän niillä pyritään työeht'Ojen parantamiseen palkkauk
sen, työajan, työdIojen ym. muodossa. Päivittäisen työajan lyhenty
mistä voidaan mitata lähinnä työpaikoilla ja silloinkin lähinnä henki-
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löiden tasolla. Suorastaan arvauksen varaan jää, minkä verran työ
motivaation vähäisyys supistaa ylitöiden ja erityistehtävien määrää 
sekä lisää ennenaikaista eläkkeellesiirtymistä, jättäytymistä työelä
män ulkopuolelle ja maastamuuttoa. Ei sovi kuitenkaan kieltää, et
teikö vähäinen työmotivaatio olisi usein keskeinen syy niihin. 

Poissaolot, työpaikan vaihdokset, lakot ja seisokit sekä eräät nii
hin verrattavat seikat vähentävät siis tuotantoon käytettävää todel
lista työaikaa. Tästä työajan vähennyksestä voidaan tehdä arvioita. 
Samoin voidaan eräin olettamuksin laskea, minkä verran eläkkeelle
siirtymiset, jättäytyminen työelämän ulkopuolelle ja maastamuutto 
vähentävät vuosityöntekijöiden määrää. Vaikeaa on sen sijaan sel
vittää, minkä verran päivittäinen työaika on todella vajaa. Lisäksi 
työajan lyhentyminen on aina vain osaksi seurausta työmotivaation 
vähäisyydestä. 

Työmotivaation vähäisyys voi ilmetä myös työnteon tehottomuu
tena. Työtä tosin tehdään ajassa mitattuna, mutta tehottomasti. Lä
hinnä tämä ilmenee siten, että henkiiön aikaansaaman tuotoksen 
määrä todella tehtyä aikayksikköä kohti jää pienemmäksi kuin mitä 
se voisi oUa. Usein tämä ilmaistaan sanonnalla työn alhainen tuotta
vuus. Käytännössä tämä voidaan havaita esimerkiksi seuraavista työ
suorituksen ulkonaisista merkeistä: 

_. hidas työnopeus 
- vähäinen keskittyminen työhön 
- työn suunnittelemattomuus 
- näennäistyöskentely ja keskittyminen toisarvoisiin tehtäviin 
- vähäinen aloitteellisuus 
- työnteon tietoinen jarrutus 
- vastahakoisuus uusiin työmenetelmiin ja uusiin työtehtäviin 

Usein näiden seikkoj en toteaminen ja mittaaminen tuottaa käy
tännössä suuria vaikeuksia. Tuotoksen vähäisyys tehtyä aikayksikköä 
kohti voi antaa viitteitä työmotivaatiosta varsinkin silloin, kun muu
toks'et ovat äkillisiä ja huomattavan suuria. On kuitenkin huomatta
va, että tuotoksen määrä riippuu työmotivaation ohella monista muis
takin seikoista. Tällaisia ovat 'erot työntekijöiden fyysisessä ja psyyk
kisessä suorituskyvyssä sekä ammattitaidossa, erot työn organisaa
tiossa, tuotannon koneistuksessa ja automatisoinnissa sekä työmene
telmissä. 
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Vähäinen työmO'tivaatiO' VO'i ,johtaa myös erillisinä mielenilmaisui
na haitallisiin tuotantO'vaikutuksiin. Näitä mielenilmai'suja O'vat esi
merkiksi kO'neiden ja laitteiden huO'llO'n tietO'inen laiminlyönti ja rik
kO'minen, väärien työmenetelmien, raaka-aineiden ja O'savalmisteiden 
tietoinen käyttö, tahollinen PO'ikkeaminen annetuista työO'hjeista sekä 
sO'vittujen säännösten vastainen lakkoilu. Tällaisissakin mielenilmai
suissa vähäinen työmO'tivaatiO' O'n yleensä keskeinen tekijä, mutta ei 
suinkaan ainO'a. TuO'tannO'ssa nämä mielenilmaisut näkyvät todellisen 
työajan lyhentymisenä, mutta ennen kaikkea tuO'tannon vähennyk
senä aikayksikköä kohti. 

Mitä sitten työmO'tivaatiO'n parantamisella vO'idaan tuO'tannO'ssa 
saavuttaa? Ensiksikin tO'dellinen työaika lähentyisi nykyisten lakien 
ja sO'pimusten mukaista työaikaa. PO'issaO'lO'jen, työpaikan vaihdosten 
sekä lakkO'jen O'salta olisi ilmeisesti saavutettavissa työajan lisäys, 
jonka määrä lienee kO'kO'naistyöpanoksesta karkeasti 5 prO'senttia. 
Työpäivän täysmittaisuuden sekä perusteItujen ylitöiden ja erityis
tehtävien osalta työajan pitenemistä vO'idaan ainO'astaan arvata. En
nenaikaiselleeläkkeeUe siirtymisen, työelämän ulkO'Puolelle jättäyty
misen ja maastamuuton vaikutuksista työaikaan vO'idaan tehdä vuo
sityöntekijöinä karkeita laskelmia. Kaiken kaikkiaan työmO'tivaation 
parantamisella voitaneen päästä jO'nnekin 10-1'5 prosentin tO'dellisen 
työajan lisäykseen. Yhtä suureksi lienee arviO'itavissa myös työn te
hostamisella aikaansaatava tuO'tannon määrällinen lisäys. Yhdistämäl
lä työajan piteneminen ja työn tehostuminen päädytään tulO'kseen, 
että työmO'tivaatiO'n parantaminen antaisi lO'pputulokseksiehkä 20-
30 prO'Selltin lisäyksen työllä aikaansaatavaan tuO'tantoon. Tällaiset 
arviO't O'vat kuitenkin erittäinepävarmO'ja ja vain suuntaa antavia. 

Esitetyn perusteella vO'itaneen päätellä, että työmotivaation tehos
taminen on tuotannO'n lisäyksen kannalta erittäin perusteltua. Saavu
tettava tuotannon lisäys lienee niin suuri, että se kattaa moninker
taisesti työmO'tivaation parantamisesta aiheutuvat kustannukset. Mo
net työmotivaatiota parantavat tO'imenpiteet ovat lisäksi luonteeitaan 
sellaisia, 'ettei niistä aiheudu kustannuksia ko. henkilöille, yrityksille 
tai kansantalO'udelle. Työmotivaation parantaminen ei ole kuitenkaan 
aina helpPO'a. HuO'mattava osa tarvittavista toimenpiteistä kuuluu 
henkimaailman asiO'ihin, osa tO'imenpiteistä O'n hyvinkin helposti ja 
nO'peasti tO'teutettavissa. 



KATSAUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Mono- ja monitieteellisyys taloudellisessa 
tutkimustyössä * 

HEIKKI HÄMÄLÄINEN 

Tutkimuksessani Taloudellisten vaihte
luiden seuranta- ja ennakointijärjestel
män laadinta ja valvontal selvitellään 
taloustieteen teorianmuodostuksen, ti
lastotietojen ja taloudellisen päätös
tenteon välisiä riippuvuuksia lyhyen 
aikavälin taloudellisten vaihteluiden 
näkökulmasta. Tällainen tarkastelu 
avaa laajat . näköalat. Jokunen sana 
on paikallaan selittämään, miten 
olen pyrkinyt r,aJaamaan näkemykseni. 
Käsittelen seuraavassa muutamaa ta
loustieteelliseen tutkimukseen liittyvää 
varsin yleistä ongelmaa. Nämä ongel
mat ovat yhteisiä kaikille yhteiskunta
tieteille. 

Tutkimukseni kohteena oleva ilmiö 
ei ole taipunut yksipuolisen positivis
tisen tieteenperinteen nojalla tyydyt
tävästi käsiteltäväksi. Positivistista 
suuntaa voidaan havainnollistaa neljä
nä perättäisenäkehitysvaiheena. Var
haisinta yhteiskuntateknologian vai
hetta seurasi peliteoreettinen jakso, jo-

* Lectio praecursoria 12. 10. 1977 Helsin
gin yliopistossa. 

1. E1inkeinoelämän tutkimusllairoksen 
julkaisuja, Sarja A 5, Helsinki 1977. 

ta täydensi päätösteoreettisten käsit
teenmuodostustapojen kehittely. Tämä 
on viime aikoina kulminoitunut kyber
neettisena vaiheena, jolloin peli- ja pää
tösteoreettinen järjestelmä voidaan au
tomatisoida ja päätöksenteko siirtää 
tietokoneen tehtäväksi. Viittaan L. R. 
Kleinin2 teokseen An Essay on the 
Theory of Economic Prediction tällai
sen tutkimusperinteen edustajana. 

Kansantaloustieteen teorianmuodos
tuksessa on usein analogia-ajattelun si
jasta turvauduttu ceteris paribus-eh
toon. Tämä ehto on metodologinen 
väline, jolla ei ole tekemistä substans
sin kanssa. Tarkastelenkin tämän eh
don merkitystä taloustieteen teorian
muodostuksessa ja sen yhteyttä moni
tieteisyyden korostuneisuuteen viime
aikaisessa taloustieteellisessä tutkimuk
sessa. Sovellettaessa kansan taloustie
teen käsitteenmuodostustapoja ongel
mien ratkaisuun vedotaan ceteris pari
bukseen, kun kuvaus tai selitys tai en
nuste ei ole tyydyttävä. Katsoisinkin, 

2. Klein, L. R., (1968): An Essay on the 
Theory of Economic P1'ediction, Yrjö Jahns
sonin säätiö, Helsinki. 
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että tällä tavalla tulkittu »ajatuksen 
ekonomiaprinsiippi» on suunnannut 
harhaisesti kansantaloustieteen omaeh
toista kehi tystä. Sen voidaan olettaa 
estäneen uusien kokonaisvaltaisten kä
si tteenmuodostustapoj en kehi ttämistä. 
Erääksi kierto tieksi on valittu muiden 
tieteiden käsitteenmuodostustavat ja 
niistä johdettavat analogiat. 

Taloustieteellisen selittämisen malle
ja on usein lainattu luonnontieteistä ja 
formaaleista tieteistä. Viimeaikoina 
muotiintullut monitieteisyyden koros
tus saattaa helposti johtaa tieteidenvä·· 
lisyyden harhaan. Tutkimustyö putoaa 
metodisesti tieteiden väliin. Tällainen 
hakuammunta heijastaa tieteen para
digman kyltymispistettä (Kuhnin ter
minologiaa lainatakseni)3. Tieteen 
omaehtoisen kehityksen vaihe on saa
vuttanut asteen, josta se ei enää omin 
avuin pääse etenemään. Tiede näyttää 
polkevan paikallaan. Se lainaa muilta 
tieteiltä niille ominaisia käsitteenmuo
dostustapoja. Vastaavasti vähemmälle 
jää oman käsitevälineistön kehittämi
nen. Kohtalokasta tämä on silloin, kun 
ei suoriteta tieteen kriittistä arviointia. 
Varsin huolettomasti lainataan ja käy
tetään tieteen omalle käsitteenmuodos
tustavalle vieraita elementtejä. Näen
näinen edistyminen on taattu. Kan
san taloustieteen käsi tteenmuodostusta
vat ovat olleet sinänsä arvokas lisä yh
teiskuntatieteiden piirissä. Sen tulos
ten käytännöllinen merkitys on suuri. 
Tieteidenvälisyyden korostuneisuus 
saattaa jäädä ohimeneväksi ilmiöksi. 
Tällöin eräänä keinona tilanteen pa
rantamiseksi on tieteen perusteisiin 
suuntautuvan tutkimuksen lisääminen. 

3. Kuhn, T. (1962): The Structure of Scien
tific Revolutions, The University Press, Chi
cago (2nd enlarged ed., 1969). 

Metaekonomia on kuitenkin jäänyt 
muodista pois. Sen harrastus on nyt 
vähäistä, vaikka sen avulla saataisiin 
tilanne muuttumaan kenties hedelmäl
lisemmäksi. Tämä on valitettavaa. On
han kansantaloustieteen käsitej ärjes
telmä olennainen osa länsimaista kult
tuuriperintöä. Taloustiedettä ei vielä 
voida korvata muiden tieteiden saavu
tuksilla. 

Positivistisen tieteenkäsityksen vie
relle voidaan asettaa Husserlin ajatuk
set. Husserlin4 filosofiassa pyritään, 
ylittämällä Kantin mahdollinen sub
jektikäsite, määräämään subjektiivi
suus konkreettisesti, mm. osoittamålla 
tieteiden »objektiivisuuden» olevan 
vain määrätynlaista teoreettis-loogista 
käytäntöä, joka läheisesti liittyy elä
määmme ja toimintaamme maailmassa. 
Tämä tulkinta johtaa tieteellisessä se
littämisessä ja teorian muodostuksessa 
toteamukseen: määrätyn ongelman tie
teellisessä selvittelyssä on aina useita 
vaihtoehtoisia ajatuksen ja toiminnan 
uria minkään niistä olematta ainoa ja 
oikea. Tieteiden muotoutumisen suh
teen tämä merkitsee, että luonnontie
teiden perustan ollessa muuttumaton 
sille rakennettavan teorian mahdolli
suuksia on lukuisia. 

Yhteiskuntatieteiden kohdalla tilan
ne on toinen kummassakin suhteessa. 
Suuri osa yhteiskunnallisesta t,apahtu
misesta on kiinni niissä institutionaa
lisissa seikoissa, joiden mukaan elämän 
kulku on lainsäädännön ja muiden yh
teiskunnan jäsenten välisin sopimuk
sin järjestetty. Tietenkin sopimusten 
syntymiseen ja muotoutumiseen vai-

4. Esimerkiksi Husserl, E. (english ed., 
1964): The Phenomenology of Internal Time 
Consciousness, Inddlana UmV'ersity Press, 
Bloomington. 



kuttavat ne tekijät, jotka ovat yleen
säkin inhimillistä päätöstentekoa oh
jaavia, ja jotka ovat samoja, joiden 
mukaan ihmiset ylipäätänsä käyttäyty
vät. Tätä kuvaa sotkee kuitenkin se 
seikka, että valta yhteiskunnassa ja
kaantuu eri aikoina eri tavoilla. Val
ta taas määrää mitkä lait kulloinkin 
yhteiskunnassa ovat voimassa ja mitkä 
ovat säännöksien rikkomiseen liittyvät 
sanktiot. Näistä muodostuu referenssi
pohj a myös taloudellisen toiminnan 
piirteille: viranomaisten talouspolii tti-
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Talouden lyhyen aikavälin vaihtelut 
on sijoitettu oppikirjoissa tavallisesti 
viimeiseksi luvuksi. Tämä ilmentää 
sitä, että vaihteluiden ongelman sel
vi ttäminen edellyttää arsenaalikseen 
koko edeltävän taloustieteen käsitteen
muodostuksen välineistön. 

Tieteelliseen työskentelyyn liittyy 
analogioiden etsintä. Analogioiden va
linta on tärkeä tieteellisen päätösten
teon ongelma. Lyhyen aikavälin en
nakointi- ja seurantajärjestelmää voi
daan eräiltä osilta verrata lehmän toi~ 

nen aktiivisuuden aste, suunnitelmal- mintaan. Lehmä on sidoksissa ulko
lisuus, markkinamekanismin toiminta maailmaan. Se on vastaavalla tavalla 

jne. 

Taloustieteen käsi tteenmuodostusta
pojen puitteissa voidaan teoreettiset 
lähtökohdat jakaa objektiivisiin ja sub
jektiivisiin. Objektiivisen suuntauksen 
yhteydessä on nähtävissä mm. seuraa~ 

vat korostuksen kohteet: menetelmät, 
kvantitatiivisuus, suunnittelu. Subjek
tiivinen suunta ei tällä hetkellä ole eri
tyisemmin suosiossa. Sen juuret ulot
tuvat taloustieteen historiassa yhtä 
kauas kuin objektiivisuudenkin. Sub
jektiivisuuden yhteydessä kiinnitetään 
erityisesti huomio mikrotalousteoriaan, 
talousyksikön toiminnan selittämiseen, 
talousyksikön toiminnan suunnittelun 
ongelmiin, taloudellisen tapahtumisen 
ain u tkertaisuu teen, taloudellisen tietä
myksen epävarmuuteen, menetelmien 
(muodon) sijasta tutkimuskohteeseen. 
Objektivismi etsii lähtökohtansa perus
teita myös monitieteisyydestä. Sinän
sä tieteellisyyden uskotaan takaavan 
objektiivisuuden. Mitä useampi tie
teenala on argumentaation perustana, 
sitä objektiivisemmilta ko. tieteen tut
kimuksen tulokset saadaan näyttä
mään. 

altis säätilassa, maisemassa ja muuten 
ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
Sen liikkeet ovat näiden ympäristössä 
tapahtuvien muutosten jälkeen toisen
laiset kuin ilman näitä muutoksia. Leh
mällä on sisäinen toimintajärjestelmä, 
joka ulkopuolisten tekijöiden lisäksi 
riippuu lehmän rakenteesta. Sillä on 
tietty omalaatuinen, sisäkohtainen jär
jestelmänsä panoksineen ja tuotoksi
neen. 

Missä mielessä vertaus paranee, jos 
lehmän sijalle pannaan systeemiteoria, 
jokin matematiikan erikoisalue tai jon
kin soveltavan tieteen alueella käytet
tävä teoria tai malli? 

Saattaa olla niin, että taloudellisen 
tutkimisen Ja talouspolitiikan kannal
ta tärkeät muuttujat ovat sellaisia, joi
ta ei luonnontieteen mallin mukaan 
kyetäkään mittaamaan ja kontrolloi~ 

dunkohteen avulla arvioimaan. 

Saatetaan verhoutua lausumaan, että 
vain ne muuttujat, jotka kyetään mit
taamaan, ovat oleellisia, relevantteja. 
Obj ektii visuuden sel vi ttämiseksi meillä 
tulisi olla tieto siitä, miten tutkimus
työ on järjestetty. Miten tiedemiesten 
yhteisö toimii. Miten tieteen tekemi-
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nen on järjestetty suhteessa sen rahoit
tajiin. Aikaisemmin totuuden koette
lemiseen riitti tieto tutkimusvälineistä. 
Nykyisin on tiedettävä myös jotakin 
siitä miten välineiden, menetelmien 
käyttö on järjestetty. Ja kuten aikai
semmin mainitsin yhteiskuntatieteel
listä totuutta voidaan arvioida myös 
sen perusteella miten tulokset esitetään. 
Ilman esitystä, ilman sanoja ei ole yh
teiskuntatieteellistä totuutta. 

Objektiivisuutta voidaan tarkastella 
miten tutkija raportoi hyvän tai huo
non uutisen. Tällöin eriteltäisiin kiel
tä, jolla tutkija tulkitsee hyvän tai 
huonon uutisen. 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt ku
vaamaan 'tutkimusyhteisöä ja sen toi
minnan perusteita. Taustalla on ollut 
näkemys, että tutkimusyhteisö muodos
taisi eräänlaisen mallin kokonaistalou
dellisen seuranta- ja ennakointijärjes
telmän tuoksia käyttävästä päätöksen
tekoyksiköstä. Ennustetyö onkin näh
tävä iterointiprosessina, jossa keskei
sellä sijalla ovat ennusteen laadintaan 
osallistuvien mielipiteet kulloinkin hah
motellun kehitysarvion osuvuudesta ja 
luotettavuudesta. lVlielipiteenmuodos
tusta tukevat muut ennakointijärjestel
män välineet. 

Yhteiskuntatieteessä ja kansanta
loustieteessä sekä tutkimusvälineet et
tä tutkimuskohde muuttuvat jatkuvas
ti. Luonnontieteessä tutkimuskohde 
pysyy verraten muuttumattomana, jo· 
ten tutkimusvälineitä koskeva tieto ka
saantuu ja jalostuu. Tutkimusvälinei
den kehittyminen lisää luonnontieteel
listä tietoa aivan eri mitassa kuin yh·· 
teiskuntatieteissä. Tässä yhteydessä 
voidaan palauttaa mieliin professori 

Erik Allardtin5 toistama lausuma, että 
yhteiskuntatieteiden ensisijaisena ta
voitteena ei ole invarianssien (lainalai
suuksien) etsiminen vaan invarianssien 
murtaminen. Luonnollisesti invarians
sien murtamisen edellytyksenä on vas
taavien lainalaisuuksien etsiminen. Vii
meksimainittua tavoitetta kohti pyrki
si yhteiskuntateknologia, mikäli yhteis
kuntatieteelle asetetaan huomattavasti 
tätä normatiivisempi invarianssin mur
tamisen tavoite. 

Historialliset katsaukset sekä asialli
sesta tapahtumisesta että teoriasta ovat 
tärkeitä siksi) että järjestelmä siten 
ankkuroidaan entiseen. 

En tiseen ankkuroimista voidaan pe
rustella monella tavalla: 

- järjestelmä ei ole »luomalla luu
tu», 

- tavoitteena on tehdä siitä toimiva, 
- se tukeutuisi taloustieteen perin-

. teeseen. 

Tieteellisen työn eräät ihanteet ovat 
saaneet monesti väistyä tämän tutki
muksen ratkaisuissa. Työ muodostaa
kin erään tieteellisen tapahtumaketjun 
raportoinnin. Tällaisena se toimii ai
kaisemmin mainitsemani objektiivisuu
den tarkistimena. Tapahtuma muodos
taa kokonaisuuden, joka on muuta kuin 
osiensa summa. Tässä työssä on py
ritty säilyttämään siteet tieteen filo
sofiseen perinteeseen sellaisten käsit
teiden välityksellä kuin holistisuus: 
synergia. Tiedon tuottaminen tapahtuu 
j ärj estelmässä organisoituna ryhmä
työnä. 

5. Allardt, E. (1977): Inhimilliset kärsi
mykset, arvot ja yhteiskuntatieteellinen tut
kimus, julkaisussa Demokrqtia ja tasa-arvo, 
Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Onko kansantaloustiede kriisissä? * 

AHTI MOLANDER 

Kansantaloustiede on saanut aika ajoin 
runsaasti arvostelua osakseen. Vuon
na 1959, jolloin oma kiinnostukseni ta
loustieteitä kohtaan heräsi, kirjoitti 
eräs päivälehti seuraavasti: »Kansan
taloustiede on ollut aineyhdistelmänä 
eräänlaisena täydennysaineena ja 
aasinsiltana vähemmän lahjakkaille 
oppilaille. Tieteellisesti pätevää kir
jallisuutta tai muita saavutuksia ei ole 
syntynyt. Mikäli väitöskirjoilla on 
joskus ollut jotain tieteellistä arvoa, 
nämä arvot ovat olleet löydettävissä 
enemmän historiallisilta tai muilta 
aloilta kuin kansan taloudellisen aj a t
telun piiristä. Ja yleensä väitöskirjo
jen tekijät ovat osoittaneet enemmän 
ahkeruutta kirjallisuuslainojen kerää
misessä kuin kansan taloudellista aj a t
telukykyä. Tarvittavat älylliset edel
lytykset ovat olleet lähinnä samaa 
luokkaa kuin postimerkkeilijän kyky 
sijoittaa merkit oikeaan ruutuun. Tut
kijakyky on korvattu isänmaallisen 
mielen ja yksityisyrittelijäisyyden tun
nustamiseen tähtäävillä vakuutteluil
la». 

Tässä siteerattu kannanotto ei kui
tenkaan masentanut allekirjoittanutta 

* Pohjautuu kirjoittajan virkaanastujais-
esitelmään 30. 11. 1977. . 

vaan jatkoin taloustieteellisiä harras
tuksiani vakaasti uskoen taloustieteen 
mer ki ty ksen lisään tymiseen ku ten sen 
arvostuksenkin parantumiseen. Todet
takoon sivuseikkana, että mainittu päi
välehti on nyttemmin lakkautettu. 

Tasavallan presidentti sanoi Uppsa
lan yliopistossa kuluvan vuoden syys
kuussa, että »aikaisemmin oli yliopis
tojen piirissä kehitetyillä teorioilla tai 
siellä määritetyillä käsitteillä tavalli
sesti uudisraivaajan osa hengen vaini
olla. Tietysti on usein samalla tavoin 
laita myös nykyisin erityisesti luon
nontieteiden saralla. Mutta henkitie
teiden ja varsinkin yhteiskuntatietei
den alueena saattavat teoriat nopeasti 
vanhentua ja käsitteet piankin osoit
tautua liian ahtaiksi. Silloin ne voi
vat olla omiansa jopa rajoittamaan tai 
hidastamaan kehitystä sekä estämään 
realistisen otteen saamista tosiasialli
sesti tapahtuneesta tai parhaillaan ta
pahtuvasta taikka vastaisuudessa ta
pahtumaan tulevasta. Kun tällaisesta 
näkökulmasta tarkastelee vallitsevan 
taloudellisen laman suomaa taustaa vas
ten kansantaloutemme tuntijain ja tut
kijain työpanosta, ei voi olla seuraamat
ta apotti Coignardin ajatuksen juoksua. 
Arvon apottihan sanoi säälivänsä ta
loustutkijoita, jotka väittelevät keske-



204 

naan huonekalujen hinnoista talossa, 
joka palaa. 

Samantapaisia kannanottoja on esi
tetty yhteiskunnan päätöksentekijöiden 
taholta muulloinkin. Parisen vuotta 
sitten pankinjohtaja Aarre Simonen 

sanoi: »Suomessa teoreettinen kansan
taloustiede on osoittanut kykenemättö
myytensä näiden. (taloudellisten) sol
mujen ratkomiseen käytännössä». Ja 
edelleen: »Kansantaloustieteessä on 
vallalla yhtenä oppimuotona mm. eko
nometria. Tehdään taloudellisia ana
lyysejä, rakennellaan erilaisia mate
maattisia yhtälöitä, vaihtoehtomalleja 
ongelmien ratkaisemiseksi». Samassa 
yhteydessä Simonen siteerasi tunnet
tua ruotsalaista yhteiskuntatieteilijää~ 

Gunnar Myrdalia seuraavasti: »Kun 
yhtälöitä pannaan vastakkain riittävän 
kauan, jää jäljelle vain sekava kasa 
kreikkalaisia kirjaimia, mutta ei to
dellista ratkaisua ongelmiin». 

Simosen lausunto herätti laajaa po
lemiikkia arvonsa tuntevien· ekonomis
tien keskuudessa. 

Viime vuoden alussa Suomen Pan
kista käsin kritisoitiin ekonomisteja 
uudemman kerran, tällä kertaa tohtori 
Ahti Karjalaisen sanomana. Hän to
teaa mm. että »monet poliitikot, kan
santalousmiehet ja muutkin kansalai
set ovat varmasti kokeneet viime vuo
sien tapahtumat siinä suhteessa vai
keina, ettei kansantalousmiehillä ole 
ollut annettavissa mitään 'viisaan mie
hen neuvoa' taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseksi tai lievittämiseksi. 
Tässä suhteessa ainakin eräät kansan
talousmiehet ovat ottaneet ja ehkä 
heille on myös asetettu vastuuta sel
laisista asioista, joista päätöksenteko ei 
ole kansantalousmiesten vaan perim·· 
mältään poliitikkojen vallassa (herää 

vain kysymys ketähän nämä mainitut 
kansantalousmiehet ovat??, AM)>> Kar
jalainen toteaa edelleen, että kansan
talousmiehet usein syyllistyvät akro
batiaan ilmaisun alueella. Karjalaisen 
mukaan »kansantaloustiede ja sen 
edustajat käyttävät nykyään useasti 
sellaista käsittämätöntä ilmaisukieltä, 
jota ymmärtää vain suppea eksperttien 
piiri jos sekään. Tulee joskus kysy
neeksi, mitä tarkoitusta sellainen ko
keteeraava ajatustensa ilmaiseminen 
palvelee tieteessä, jonka tulisi mitä 
suurimmassa määrin palvella käytän
nön tarpeita eli ihmisten elämisen ta
son ja laadun parantamista». 

Tuntuu varsin erikoiselta, että Suo
men Pankin päätöksentekijöiden tahol
ta tällä tavoin asetutaan kansantalous
tiedettä ja kansantaloustieteilijöitä vas
taan ikäänkuin olisi kokonaan unoh
dettu se tosiseikka, että Suomen Pan- . 
kin nyttemmin lakkautetulla talous
tieteellisellä tutkimuslaitoksella on 
vuosikymmenien perinteet huippueko
nomistien kouluttajana. Kysymys on 
johto ole vaivautunut valjastamaan 
kai lähinnä siitä, ettei Suomen Pankin 
mittavia ekonomistiresurssejaan käy
tännön talouspolitiikkaa palvelevaan 
tutkimukseen vaan on sallinut heidän 
»nyhertää todellisuudelle vieraiden>~ 

yhtälöittensä parissa. 

Nämä esimerkit olivat tarkoitetut 
olemaan osoituksena siitä arvostuksen 
puutteesta, joka kansantaloustiedettä 
ja kansantaloustieteilijöitä on alitui
seen ympäröinyt ja tällä hetkellä ym
päröi ehkä kouriintuntuvammin kuin 
koskaan. Taloustieteellisestä opista 
vaille jääneet, mutta silti yhteiskunta
politiikan suuntaviivoista vastaavat 
päätöksentekijät rohkenevat väittää 
olev,ansa parempia kansan talouden 



tuntijoita kuin itse kansantaloustietei
lijät konsanaan. 

Kansantaloustieteilijät eivät ole juu
ri vaivautuneet puolustamaan tie
dettään sitä vastaan suoritetuilta hyök
käyksiltä, vaan ovat linnoittautuneet 
tukevasti norsunluutorniensa seInIen 
sisäpuolelle. Kun joku on rohjennut 
tulla torninsa ulkopuolelle, hänet on 
tyrmätty epärealistisine väitteineen. 
Turhautuneena tämä uskalikko on pa
lannut tu tkij akammioonsa. 

Suomen oloille on tyypillistä, että 
kansantaloustieteilijöiden v,aikutuska
navat ovat yhteiskuntalnme taloudelli
sia asioita päätettäessä rajoitetut 
ellei suorastaan olemattoma t. Rohke
nenkin väittää, että jos taloustieteili
jöillä olisi meneillään olevan laman 
syntyessä ollut avoimina useampia vai
kutuskanavia, ajautuminen lamaan ej 
olisi ollut niin totaalista kuin se on 
ollut. Niinpä taloudelliset ongelmam
me eivät ole niinkään paljon seurausta 
kansantaloustieteen ja kansantaloustie
teilij öiden kykenemättömyydestä kuin 
seurausta siitä tosiseikasta, että kan
santaloustieteilijät joutuvat toimimaan 
erillään yhteiskun tapolii ttisesta pää
töksenteosta. Tilanne paranisi, jos ta
loustieteilijöitä kuultaisiin yhteiskun·· 
tapoliittista päätöksentekoa suunnitel
taessa aikaisempaa enemmän. Tämä 
tietysti edellyttäisi, että taloustieteistä 
johdetut realiteetit tunnustettaisiin en
nen poliittisia realiteetteja. 

Kansantaloustiede on saanut osak
seen ankaraa kritiikkiä myös k:ansan
taloustieteilij öiden piirissä. Aika aj oin 
on puhuttu kriiseistä, ja niitä seuran
neista vallankumouksista. 

Kansantaloustiede tieteenä ei ole 
enää nuori - sen voidaan katsoa ke
hittyneen omaksi tieteenhaaraksi v. 
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1776, jolloin Adam Smith julkaisi teok
sensa Kansojen varallisuus. Tässä te
oksessa oli ensimmäistä kertaa koottu 
yhteen siihen asti hajallaan olleet kan
san taloustieteelliset opit. . Seuraava 
merkkipylväs löytyy satakunta vuotta 
myöhemmin (1874 ja 1877), jolloin Leon 
Walras julkaisi tutkimuksensa. Walra
silainen tasapainoajattelu, jonka mu
kaan talouselämässä vallitsi luontainen 
veto täystyöllisyystasapainotilaa koh
den, sävytti taloustieteellistä keskuste
lua aina '1930-luvun alun suureen maa
ilmanpulaan saakka. Tätä vaihetta, 
jolloin walrasilainen tasapaino-oppi 
koki ankaran takaiskun kutsui Joan 
Robinson American Economic Associa
tionin kokouksessa vuoden 1971 lo
pulla » kansan taloustieteen ensimmäi
seksi kriisiksi», joka sittemmin purkau
tui Keynesin vallankumouksena. 

Toki mahtuu Adam Smithin ja John 
Maynard Keynesin välille mui takin 
huomattavia nimiä kuin Walras. Yh
teistä ajattelutavalle ennen Keynesiä 
oli kuitenkin se, että yksityisyritteliäi
syyteen perustuva talousjärjestelmä 
pyrki luonnostaan tasapainoon, joka on 
vielä tietyssä mielessä optimi siten, et
tä se edustaa talousyksiköiden mah
dollisimman suurta hyvinvointia. Kun 
v,ain oletettiin vapaakauppa, kultakan
ta sekä pysyttiin budjettfrajoitusten 
puitteissa, markkinavoimat takasivat 
maksimaalisen hyvinvoinnin. Keyne
siläisen ajattelun kulmakivinä on ollut 
olettamus puhtaasti kapitalistisen jär
j estelmän epästabiilisuudesta. 

Keynesin malli salli jonkin määräi
sen työttömyyden esiintymisen tasapai
notilassa. Lisäksi se korosti valtion 
väliintulon tarpeellisuutta tasapainot
tavana elementtinä. Siirryttiin tasa
painoaj,attelusta niukkojen resurssien 
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kohdentamisongelman pohdiskeluun. oli otsikoinut Taloustieteen toinen krii-
Tässä muutoksessa oli merkittävä osuus 
Keynesin ohella myös Lionel Robbin
silla hänen julkaistessa v. 1932 asiaa 
käsittelevän kuuluisan esseensä. Key
nesiläinen oppi dominoi taloustieteel
listä ajattelua aina 1970-luvun alkuun 
saakka. 

Sodanj älkeisenä aikana taloustietei
lijöiden mielenkiinnon kohteena oli 
erityisesti suhdanne- ja kasvuteoria. 
Pyrittiin rakentamaan teorioita, jotka 
paitsi kuvaisivat suhdanneilmiöitä an
taisivat myös normatiivisia suorituksia 
mahdollisimman nopean ja tasaisen 
kasvun aikaansaamiseksi. Tänä aikana 
eräät ekonomistit ajautuivat kuitenkin 
harhapoluille matematisoimalla talous
tieteen niin, että osa taloustieteen 
uudesta teoriasta tuli todellisuudelle 
täysin vieraaksi. Taloustieteellistä ajat
telua lienee sävyttänyt silloinen talou
dellinen ympäristö, jolle. oli tunnus
omaista suhteellisen nopea taloudelli -
nen kasvu ilman jyrkkiä heilahteluja. 

Suomen Pankin pääjohtaja Mauno 
Koivisto kuvaa tätä aikaa eräässä vii
me vuoden Suomen Kuvalehdessä seu
raavasti: 

»Tuota aikaa pidetään normaalina 
vaikka se on poikkeuksellinen. Ihmis
kunnan pitkä historia ei tunne toista 
yhtä hyvää aikaa. Suomessa esiintyi 
tämän vuoksi harrastusta raskaisiin ta
loudellisten tapahtumien seli tysmallei
hin. Monia opiskelijapolvia kulki yli
opistojen lävitse nllssa tunnelmissa, 
joitten mukaan talouspolitiikka tuli 
enää olemaan lähinnä suhdannepolitiik
ka». 

On kyllä todettav.a, että uudet mit
tavat ongelmat tiedostettiin talous tie
teilijöiden piirissä. Edellä mainitun 
esseensä vuodelta 1971 Joan Robinson 

si. Hän sanoi ensimmäsen kriisin syn
tyneen kun osoittautui, ettei talous
tieteen teoria kyennyt selittämään työt-· 
tömyyden tasoa. Toinen kriisi on seu
rausta, ettei taloustieteen teoria pysty 
selittämään työttömyyden sisältöä. 
Tällä hän tarkoittaa tulonjakoa koske
van teorian puuttumista taloustieteili
jän työkalulaatikosta. 

Joan Robinson sanoo, että ekonomis
tit ovat liian pitkään unelmoineet ta
loudellisen kasvuajattelun hurmiosta 
unohtaen täysin kiinnittää huomiota 
siihen, kuinka epätasaisesti kasvun he
delmät jakautuvat eri ryhmien kesken. 

Joan Robinson moittii taloustieteili
jöitä myöhäisherännäisyydestä saaste
ongelman taloudellisten seurausvaiku
tusten pohdinnassa, vaikka varoitus
signaaleja tämän tarpeellisuudesta ja 
välttämättömyydestä esiintyi. Joan Ra·· 
binsonin esseen julkistamisen jälkeen 
maailman taloudellisessa kehityksessä 
on tapahtunut sellaisia mullistuksia~ 

jotka ovat vavisuttaneet olemassaole
via, hyväksyttyjä taloustieteellisiä aja
tusmalleja. Taloustieteen ennustusky
ky on heikentynyt luvattoman paljon 
ja herättää kysymyksen, olemmeko nyt 
»taloustieteen kolmannen kriisin» edes
sä. 

Raj apyy kkeinä maailman taloudelli
sessa kehityksessä voidaan mainita seu·· 
raavat muutokset. 

- Kiinteiden valuuttakurssien jär
jestelmästä on osin luovuttu ja siirryt
ty joustavampaan liukuvien valuutta
kurssien järjestelmään, jossa valuutta
kurssit entistä enemmän· määräytyvät 
valuuttojen kysynnän ja tarjonnan 
perusteella. 

- Maksimaalisen kasvun tavoittelun 
periaatteesta on luovuttu ja jouduttu 



luopumaan. Rooman Klubin raportti 
oli tärkeä uuteen ajattelutapaan joh
da tteleva ta pah tuma. 

- Raaka-ainehinnat, joiden kehitys 
oli ollut vakaata koko kansainvälisen 
talouden nopean kasvun ajan, tavoitti
vat lopputuotteiden hinnat yht'äkkiä 
ja lähes arvaamatta, aikaansaaden in
flaatiovauhdin tuntuvan nopeutumisen 
kaikkialla maailmassa. Traditionaali
set inflaation torjuntakeinot menetti
vät toimintakykyisyytensä. 

- Uusi kansainvälinen taloudellinen 
järjestys, jonka julistamalla YK pyr
kii saattamaan kehitysmaat aikaisem
paa parempaan asemaan kehittyneiden 
teollisuusmaiden rinnalla, tulee anta
maan lisähaasteen taloustieteelliselle 
tutkimukselle. 

Taloustieteellisen tutkimuksen on
gelmana onkin millä tavalla nämä mul
listukset voidaan ottaa teorianmuodos
tuksessa huomioon siten, että käytettä
vissä olisi joustava, tuntuviakin muu
toksia salliva ennustuskykyinen teoria. 
Enää ei voida olettaa yhtä monta ta
loudellista vakio ta kuin aikaisemmin. 
On kuitenkin todettava, että taloudel
liset mallijärjestelmät ovat tulleet jää-

6 
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däkseen taloustieteilij än välineistöön 
- ilman niitä ennustaminen ja nor
ma tii visten suositusten esittäminen on 
mahdotonta. Tarvitaan kuitenkin tun
tuvaa edistymistä taloustieteen teorian
muodostuksessa, jotta teoria paremmin 
vastaisi muuttuneita olosuhteita ja 
muuntuisi tulevaisuudessa joustavasti 
taloudelliseen ympäristöön. Tarvitaan 
myös syvällekäypää talousj ärj estelmän 
toimivuuteen puuttuvaa tutkimusta. 

On myös osoittautunut, että kansan
taloustiede kipeästi tarvitsee poikki
tieteellisiä elementtejä, jolloin talous
tieteen inhimilliset elemen ti t pääsisi
vät aikaisempaa enemmän esille ja 
korvaisivat useinkin liiankin tekno
kra.attista lähestymistapaa. Yhtäältä 
tämä merkitsee lisääntynyttä perustut
kimuksen tarvetta, johon tosin Suo
mella ei ole vara.a. Suomessa mieles
täni pi täisi keskittyä lähes yksinomaan 
soveltavaan tutkimukseen. Tällä ta
voin ekonomistien piirissä saavutettai
siin valmius puuttua asioiden kulkuun 
esimerkiksi nykyisen kaltaisessa tilan
teessa, jossa ei tunnu löytyvän yksi
mielisyyttä tulevista menettely ta voista 
ja keinoista taloudellisen tilanteen pa
ran tamiseksi. 



Kansan~loudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

Kedon kukkia 3: elokuvalippujen kysynnästä 
Suomessa vuosina 1915-1938 ja 1945-1972 

TIMO TERÄS VIRTA 

1. Historiaa 

Vuonna 1976 kävin tämän aikakaus
kirjan palstoilla keskustelua (Teräsvir .. 
ta, 1976 a, b) elokuvalippujen kysyntää 
Suomessa käsittelevän Kedon (1974) 
väitöskirjan tiimoilta. Palatessani tä
hän aiheeseen haluan erityisesti koros
taa sitä, että esitykseni ei ole tarkoi
tettu jatkoksi jo käydyIle keskustelul
le. Pyrin nyt suoraan analysoimaan 
elokuvalippujen kysyntää Suomessa 
väitöskirjassa kerätyn aineiston poh
jalta ja osoittamaan, kuinka muuttu-

mattoman rakenteen hypoteesin hyl
kääminen mahdollistaa aikaisempaa 
tyydyttävämpien elokuvalippujen ky
synnän seli tysmallien muodostamisen. 

Keto (1974) analysoi elokuvalippu
jen kysyntää vuosiin 1915-72 perus
tuvan aikasarja-aineiston pohjalta so
vittamalla aineistoon kiinteäparamet
risen logaritmisesti lineaarisen mallin, 
jonka ennustettavana muuttujana oli 
vuotuisten, asukasta kohti laskettujen 
elokuvissakäyntien lukumäärän loga
ritmi. Estimoitu malli oli seuraava 
(Keto, 1974, s. 87): 

(1) ln Qt = - 0,508471n Pt + 0,717791n Yt + 1,105931n Biot 
(0,13279) (0,17066) (0,06755) 

- 0,032451n TVt - 0,101911n At - 0,798191n Lt 
(0,00912) (0,03745) (0,34740) 

+ 0,84016 + t1t ; R = 0,965, DW = 1,00 

jossa Qt elokuvissakäyntien lukumäärä asukasta kohti 
P t elokuvalipun suhteellinen keskihinta 
Yt asukasta kohti lasketut kulutusmenot 

Biot elokuvateattereiden lukumäärä 100 000 asukasta kohti 
TV t televisiolupien lukumäärä 1 000000 asukasta kohti 

At rekisteröityjen henkilöautojen lukumäärä 10000 asukasta kohti 
Lt elokuvanäytännön pituus minuuteissa 
Ut jäännöstermi 

Asetin keskustelussa kyseenalaiseksi 
mallin (1) pohjana olevan muuttumat
toman rakenteen hypoteesin, koska tar
kasteltavana ollut ajanjakso oli kovin 
pitkä ja koska siihen sisältyivät muun 
muassa toisen maailmansodan vuodet. 

Tällöin elokuvalippujen kysyntään vai
kuttivat osittain eri seikat kuin rauhan 
oloissa, kuten Ketokin väitöskirjassaan 
toteaa antamatta huomautuksensa kui
tenkaan häiritä mallinrakennuspuu
hiaan. Tarkastelin myös kapasiteetti-



muuttujan ln Biot ongelmaa esittäen, 
ettei 1960-luvulla tapahtunut elokuva
lippujen kysynnän laantuminen johtu
nut teattereiden lukumäärän vähene
misestä, kuten malli (1) asian selittää 
(Teräsvirta, 1976 a). 

Tämän seikan osalta keskustelussa 
tuli kahteenkin otteeseen esiin täysin 
poikkeava kanta (Pihkala, 1976, 1977), 
joka korosti voimakkaasti elokuvateat
tereiden sulkemisen osuutta elokuva
lippujen toteutuneen kysynnän vähen
täjänä. Seuraamalla tätä logiikkaa 

. edelleen voitaisiin päätellä, että havai-· 
tessaan elokuvateatterien ovet sulje
tuiksi siirtyivät asiakkaat pakon sane
lemana jonottamaan viihde-elektroniik
kaa myyvien liikkeiden oville, jonka 
jälkeen heistä tuli television omistaj ia 
ja katsojia. Tämä kausaaliketju on 
toisen suuntainen kuin tavanomaisissa 
tulkinnoissa kuviteltu ja siksi varsin 
mielenkiintoinen. Tulenkin edempänä 
vielä palaamaan kapasiteettimuuttujan 
osuuteen elokuvalippujen kysynnän 
seli ttämisessä. 
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2. Aineiston jako osiin 1:· vuodet 1915-
1938 

Arvostellessani muuttumattoman ra
kenteen hypoteesia luonnostelin vaih
toehdon, joka toteuttamalla lineaari
nen malli säilyisi käyttökel poisena työ
välineenä Kedon aikasarjojen analyy
sissa. Ajatuksena oli havaintoajanjak
son jakaminen osiin ja erillisten mal
lien sovittaminen osaperiodeihin. Täs
sä tapauksessa jako oli mahdollista 
suorittaa luontevasti esimerkiksi pois
tamalla sotavuodet ja niitä seuranneet 
poikkeusvuodet kokonaan ja analysoi
malla vuotta 1939 edeltänyt ajanjakso 
1915-38 sekä vuodet 1950-72 erik
seen. Rakenteenmuutoshypoteesin tes
taaminen mallin puitteissa tulisi myös 
standardimenetelmin kyseeseen, mikä
li hypoteesit olisivat sisäkkäisiä. 

J akaessani aineiston osiin juuri ku
vaamallani tavalla ja estimoidessani 
mallin parametrit ensin vuosiin 1915-
38 perustuvan aineiston avulla, olivat 
tulokset seuraavat:1 

(2) 1n Qt = - 0,761n Pt + 0,971n Yt + 1,251n Biot 
(0,21) (0,41) (0,42) 

- 0,111n At- 0,631n Lt + 0,76 + Ut 
(0,077) (0,55) (3,00) 
R = 0,897, DW = 1,496 

Meno-- ja hintajoustojen estimaatit 
ovat itseisarvoiltaan mallin (1) vastaa
via estimaatteja suuremmat, mutta 
myös niiden keskihajonnat ovat kas
vaneet. Kapasiteettimuuttujan ker
roinestimaatti on ykköstä suurempi ja 
tilastollisesti merkitsevä, kuten odottaa 

sopiikin elokuvan ekspansion vuosi
kymmeninä. Autokantamuuttujan ker
roinestimaatti ei puolestaan sitä ole ei
kä myöskään elokuvanäytännön pituut-

ta kuvaavan muuttujan kerroinesti
maatti. Mallin (2) selitys aste näyttää 
yh teiskorrelaa tiokertoimen perusteella 

1. KaåJklk~ näihin tlarkras:te1uihin. liittyvät 
Laskelma't 'suom1iJeutdlin pDOLeSIS.or,i Seppo M us
tosen Helsingin yJiliopiston. ibil:as:1Jotd!elteelIl 1ai
rtoikJs,en Wang '2200 -pi'entiettlOkoneeiUe suun
niJiJiJelemaHa. SURVO 76 -.ohjelmistolla. Oh
jelmisto soveltui erittäin hyvin tämän tyyp
pi'seen ,analyysiIin, joslsa alinled's:tlOn kok.oa 
toiS'tuvasrti vHliihdeltiin jla erilaisdl3. muunnok
siJa j,oudu1JtiilIl su.orittama.an. 
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mallin (1) selitysastetta alhaisemmalta, 
mutta mallissa (1) harmina oleva jään
nösten ensimmäisen asteen autokorre
laatio ei kertaudu mallissa (2). 

Televisiomuuttujassa ei ole ollut 
vaihtelua vuosina 1915-38, joten sitä 
ei voi erottaa vakiosta mallin jäädessä 
tältä osin ali-identifioiduksL 

3. Aineiston jako osiin II: vuodet 1945-
1972 

Vuosiin 1915-38 perustuvien tuloksien 
voitaneen katsoa olevan suurin piirtein 
odotettuja. Estimoitaessa parametrit 
vuodet 1950-72 käsittävästä aineistos
ta saatiin seuraava malli: 

(3) 1n Qt = - 0,68111 Pt + 1,011n Yt + 1,261n BiOt - 0,05 1n TVt 
(0,54) (0,81) (0,53) (0,04) 

+ 0,021n At - 1,70 1n Lt + 4,47 + l1t 
(0,28) (2,04) (12,32) 
R =0,967, DW = 0,688 

Ryhdyttäessä oikopäätä tulosten tul
kintaan havaittaisiin niiden selvästi 
tukevan hypoteesia elokuvateatterien 
lukumäärän vaikutuksesta elokuvalip
pujen . kysyntään. Ainoa merkitsevä 
selittäjä on juuri elokuvateatte·reiden 
lukumäärä. Autokantamuuttujalla ei 
ole selitysvoimaa lainkaan, mutta eri
tyisen kiinnostavaa on kuitenkin havai
ta, ettei televisiomuuttuja ole ollenkaan 
merkitsevä selittäjä, vaikka sitä ennal
ta ajatellen olisi helposti sellaisena 
voitu pitää. Mallin tuottama selitys 
on kuitenkin puutteellinen, kuten jo 
Durbinin ja Watsonin tunnuslukukin 
kertoo. Jäännösten ensimmäisen as
teen autokorrelaatio on 0,688. Lisäksi 
voidaan edelleen epäillä television 
yleistymisen vaikuttaneen elokuvissa
käyntimääriä supistavasti, vaikka mal
li (3) kertookin toista. 

Estimoidessani parametrit uudestaan 
vuodet 1945-72 käsittävästä aineistos
ta sen jälkeen, kun malliin oli lisätty 
vuoteen 1950 mennessä lineaarisesti 
nollaan laskeva tekomuuttuja (dummy) 
sodan jälkeisen kysynnän laan tumisen 
lisäselittäjäksi, eivät tulokset oleelli
sesti poikenneet mallin (3) vastaavista. 
Sekä kapasiteettimuuttujan että näy-

tännön pituuden kerroinestimaatit oli
va t melkein mer ki tseviä. 

4. Televisiomuuttujan uudelleen konst
ruointi ja mallien estimointi 

Kedon (1974) mallin ollessa logaritmi
sesti lineaarinen oli myös televisioiden 
väkilukuun suhteutettua lukumäärä
sarjaa tutkimuksessa muutettu niin, 
että sen logaritmi ei saanut nollaa pie
nempla arvoja. Muuttuja oli siis itse 
asiassa ln max (1, TVt ). Tällä muuttu
jalla on se ominaisuus, että se kasvaa 
voimakkaimmin 1950-luvun lopulla, 
jolloin televisiolupien lukumäärien 
suhteelliset vuotuiset muutokset olivat 
suurimmillaan. Kuitenkin elokuvissa
käynteihin alkoi televisiolla ilmeisesti 
olla varsinaista vaikutusta (jos sitä siis 
ylipäänsä on ollut) vasta 1960-luvun 
suurten absoluuttisten muutosten vuo
sina, jolloin televisiolupien määrät mil
joonaa henkeä kohti kohosivat 15000-
30 000 luvan vuosivauhtia. Tämä joh
taa epäilemään Kedon (1974) tutkimuk
sessa käytetyn muuttujan sopivuutta 
tarkoitukseensa. 
. Ajatuksena on siis, että televisioti

heyden vaihteluilla alkaa olla elokuva-



lippujen kysynnän kannalta merkitys
tä vasta kun TV-lupia on lunastettu 
riittävän runsaasti. Mikäli lupia on 
vain muutama, eivät niiden määrien 
suuretkaan suhteelliset muutokset juu
ri vaikuta filmien vuotuisiin katsoja
määriin. Tämä johtaa ajatukset tyyp
piä ln max (mo' TVt) olevaan muuttu
jaan, jossa mo on lähtötason ilmaiseva 
estimoitava parametri ja jonka erikois
tapausta mo = 1 Keto (1974) on sovel
tanut. Lupien suhteellisen määrän 
ylittäessä arvon mo muuttujassa alkaa 
esiintyä vaihtelua. Muuttuja on tie
tysti karkea parametrin mo määritel
lessä tason, jonka alapuolella muuttu
jan TVt vaihtelua ei lainkaan oteta 
huomioon. 

Haluttaessa säilyttää kaikki televi
siotiheyden sisältämä informaatio kons
truoitavassa muuttujassa on yksinker-
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tainen vaihtoehto muuttujan ln (mo + 
TVt ) käyttöönotto. Kun mo = 0, muut
tuja kuvastaa suoraan TV-lupien lu
kumäärän suhteellisia muutoksia. Kun 
mo -+ 00, niin 

d(t + 1,t) = ln mo + TVt+1 
mo + TVt 

= ln 1 + (TVt.,.l/m o) 
I I -+ 0 

1 T (TVtImo) 

eli muuttujasta häviää vaihtelu. Kon
struktion viehätys perustuu siihen, et
tä se vaimentaa suhteellisia muutok
sia pienillä muutujan TV1 arvoilla 
eniten. Otetaan esimerkiksi TV1955 = 
6 ja TV1956 = 257 ja tilanne kymmenen 
vuotta myöhemmin, jolloin TV 1965 = 

159833 ja TV1966 = 178 752. Seuraa
vasta asetelmasta näkyy vastaavia suh
teen det + 1, t) arvoja näinä vuosina 
neljällä mo:n arvolla: 

d (1956, 1955) 
d (1966, 1965) 

mo = 0 

3,757 
0,112 

mo = 1000 

0,223 

mo = 10000 mo= 100000 

0,025 
0,106 

0,003 
0,070 . 0,111 

Parametri mo voidaan jälleen tuIki ta 
tasoparametriksi, joka painottaa eloku
valippujen kysynnän kannalta merki· 
tyksellisiä televisiolupatiheyksiä. Si
joitettaessa se tyyppiä (3) olevaan mal
liin estimoitavaksi parametriksi tulee 
mallista parametrien suhteen epäli
neaarinen. Likimääräistä suurimman 
uskottavuuden estimoin tia voidaan 
jäännösten normaalisuus- ja riippu
mattomuusoletusten vallitessa harras
taa antamalla parametrille mo vaihte-

levia arvoja, mp.ksimoimalla sitten us
kottavuusfunk;tio tavalliseen tapaan ja 
valitsem:;tlla suurinta arvoa vastaava 
mo:n arvo parametrin estimaatiksi. 

Suoritin tämän estimointivaiheen en
sin ilman kapasiteetti- ja autok.anta
muuttujia havainto aineiston käsittäes
sä vuodet 1945-72, jolloin käytin edel
lä jo mainittua tekomuuttujaa D t vuo
sien 1945-49 kysynnän laskun osase
littäjänä. Tuloksena oli malli 

(4) ln Qt = - 0,181n Pt + 1,191n Yt - 0,761n Lt 
(0,19) (0,32) (0,79) 

- 0,861n (40 000 + TVt) + 0,14 Dt + 9,23 + ftt 
(0,11) (0,03) (3,41) 
R = 0,989, DW = 1,500. 

Mallin (4) estimoidussa jäännösauto- taan suuria autokorrelaatioita, ja DW

korrelaatiofunktiossa ei ole itseisarvoil- testin tulos kuvaa tilannetta ensim-
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mäisen asteen autokorrelaation osalta. 
Selitysaste on korkeampi kuin Kedon 
(1974) mallissa, jossa jäännökset lisäk-: 
si murehduttivat, ja muunnettu tele
visiomuuttuja on nyt erittäin merkit
sevä selittäjä. Elokuvalippujen ky
synnän menojouston estimaatiksi (Yt 

on kulutusmenojen aikasarja) tulkitta
va Yt:n kerroin on ykköstä suurempi, 
kun taas elokuva näyttää olevan hin
nan suhteen joustamaton toisin kuin 
Kedon tulokset osoittavat. Tulo- ja 
sitä lähellä olevan menojouston väli-

sestä suhteesta ks. Wold ja Jureen 
(1953), s. 220-221. Tässä on estimoin
titulosten mukaan tapahtunut selvä 
muutos toista maailmansotaa edeltä
neeseen aikaan verrattuna. Tasopara
metrin estimaatiksi on saatu mo = 

40000. 
Lisäsin malliin (4) seuraavaksi auto

kantamuuttujan ja elokuvateattereiden 
suhteellisen lukumäärän logaritmin ja 
jätin tarpeettoman elokuvanäytännön 
pituuden pois. Tulokset muuttuivat 
jonkin verran uuden mallin ollessa 

(5) ln Qt = - 0,00411n Pt + 1,80 ln Yt + 0,0471n BiOt 
(0,19) (0,41) (0,19) 

- 0,18 ln At - 0,92 ln (40 000 + TVt) + 0,13 Dt + 3,09 + Ctt 
(0,091) (0,11) (0,029) (2,10) 
R = 0,991, DW = 1,999 

Kapasiteettimuuttujan kerroinesti-
maatti on jokseenkin nolla eikä siis 
merkitsevä. Tulokset kertovat siis sel
keästi, että elokuvateattereiden luku
määrän lasku ei ole ollut 1960-luvun 
katsojakadon syy, vaan ratkaiseva te
kijä on ollut television yleistyminen. 
Johdonmukaisuuden vuoksi on tehtävä 
se tekninen huomautus, että estimoin
ti ei mallin (5) osalta ollut maksimaa
lisen tehokasta, sillä parametria m o ei 
enää varioitu. Tämän seikan vaikutus 
tuloksiin on kuitenkin tässä yhteydessä 
erittäin vähäinen. 

Autokantamuuttujan kerroinestimaa
tin t-arvo on -1,94, joten estimaatti 
ei aivan yllä merkitseväksi 5 %:n ta
solla. Itse muuttuja korreloi lisäksi 
erittäin voimakkaasti kulutusmeno
muuttujan kanssa heijastaen siis tulo
tason kasvua sotien jälkeen, ja vas
taavien regressiokertoimien estimaat
torien korrelaatioksi saadaan itseisar
voltaan korkea negatiivinen arvo 
-0,68. Selvien johtopäätöksien teko 
autokannan vaikutuksesta elokuvissa-

käyntitaajuuteen on siksi vaikeata. 
Estimoitaessa malli (4), joka ei sisällä 
autokantamuuttujaa, saadaan meno
jouston estimaatiksi vain 1,19. 

5. Elokuvateattereiden lukumäärän ke
hitys vuosina 1945-1972 

Otettaessa lähtökohdaksi hypoteesi, 
jonka mukaan toisen maailmansodan 
jälkeisessä Suomessa eivät elokuva
teattereiden lukumäärien muutokset 
ole vaikuttaneet elokuvissakäyntien 
määriin, voidaan muuttujalle ln Bio t 

laatia erillisiä yhden yhtälön selitys
malleja käyttämä;llä elokuvissakäynti
kertojen muuttujaa ln Qt yhtenä en
nustavana muuttujana. Mikäli hypo
teesi ei olisi voimassa ja mikäli kävi
jämäärien oletettaisiin myös vaikutta
van paikkatarjontaan, tulisi näiden 
muuttujien välisiä riippuvuuksia kau
saalisuuden kaksisuuntaisuudesta joh
tuen tutkia simultaanimallin puitteis
sa. 

Elokuvateattereiden suhteellinen lu-



kumäärä on melko hidasliikkeinen 
muuttuja, joka ei seuraile esimerkiksi 
elokuvalippujen kysynnän kaikkia ly
hytaikaisia vaihteluja. Siksi oli luon
tevaa turvautua dynaamisiin malleihin 
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sallimalla ennustavina muuttujina 
myös ennustettavan ja ennustavien 
muuttujien viiveitä. Yksinkertaisin 
riittäväksi osoittautunut vuosien 1945--
72 perusteella estimoitu malli oli 

ln BiOt = 0,791n BiOt-l + 0,151n Qt - 0,016 Dt + 0,25 +-fit 
(0,070) (0,037) (0,019) (0,005) 

R = 0,995, Q(6) = 6,347 

Mallista las ketut jäännösautokorrelaa
tiot eivät olleet hälyttävän suuria. 
Jäännösten korreloimattomuutta tes
taavan portmanteau-testisuureen arvo 
Q < Z2.70(6). Käytettäessä estimointi
ajanjaksona vuosia 1950-72 ja jätet
täessä tekomuuttuja Dt samalla pois 
mallista säilyivät tulokset lähes täs
mälleen samoina. Kokeiluissa osoit
tautui myös, että televisiomuuttujan 
kerroin ei tullut merkitseväksi, vaan 
mallin antama selitys perustui suoraan 
katsojamääriin eikä niihin vaikutta
neeseen television yleistymiseen. 

Mallista laskettu kokonaisvaste oli 
0,15/(1 - 0,79) = 0,71. Jos elokuvissa
käyntien suhteellinen lukumäärä vähe-

nee 1 %:lla, on seurauksena pitkällä 
tähtäimellä elokuvateattereiden suh
teellisen lukumäärän aleneminen 0,7 
%:lla. 

6. Kysyntämallin dynamisointi 

Kedon (1974) tutkimuksessa kävi niin, 
että dynamisoitaessa malli (1) sijoitta
malla uudeksi ennustavaksi muuttujak
si ennustettavan muuttujan viive ei 
muita muuttujia enää tarvittukaan. 
Teoksessa esitetään seuraava Qt:n seli
tysmalli, jossa kuitenkin myös Pt - 1 ja 
yPt jostakin syystä ovat mukana (Ke
to, 1974, s. 88): 

Qt = 0,95037 Qt-l- 0,00427 Pt-l- 0,01801 \l Pt + 0,55135 + -fit 
(0,03800) (0,00327) (0,01084) 
R = 0,961 

Tulokset ovat oleellisesti edellisen 
kaltaisia käytettäessä logaritmisesti li
neaarista mallia. 

Saatetaan kysyä, mitä tapahtuu dy
namisoitaessa malli (4) lisäämällä se
littäjäksi ennustettavan muuttujan vii
ve. Tehtäessä tämä saatiin muuttujan 
ln Qt-l regressiokertoimen estimaatik
si 0,055 ja estimaattorin keskihajonnan 
estimaatiksi 0,16. Kedon (1974) tulok
sen voidaan näin ollen päätellä joh
tuvan virheellisestä muuttumattoman 
rakenteen oletuksesta ja mallin (1) 
täsmennysvirheistä. Huolellisemmin 
täsmennetyn staattisen mallin (4) tuot-

tama selitys osoittautuu riittäväksi ei
kä näennäistä ristiriitaa staattisen ja 
edellä mainitun dynaamisen mallin vä
lille synny. 

7. Tulosten vertailua 

Edellä esitetyt tulokset poikkeavat Ke
don (1974) raportoimista useassa suh
teessa. Kiinnitän huomiota suurimpiin 
eroihin: 

1. Kapasiteettimuuttuja ei selitä elo
kuvissakäynti taajuuksien sodanj älkeisiä 
laskuja. Sen sijaan kävijämäärien ale-
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neminen näyttää olevan elokuvateat
tereiden lukumäärän vähenemisen syy. 
Mallin (1) mukaan tilanne vuosina 
1915-72 on päinvastainen. 

2. Keto saa elokuvalippujen kysyn
nän hintajoustolle mallista (1) estimaa
tin -0,50847 ± 0,13279. Mallin (4) an
tama tulos on -0,18 ± 0,19, mallista 
(5) saadaan arvio 0,0041 ± 0,19 mallin 
(2) tuottaessa luvun -0,76 ± 0,21. Elo
kuvalippujen kysynnän hintajousto on 
ennen sotia siis ollut selvästi negatii
vinen, kuri. taas sotien jälkeen kysyn
tä on ollut hinnan suhteen joustama
tonta. 

3. Elokuvalippujen kysynnän meno
joustot näyttävät tarkasteluajanjaksoil
la olleen ykkösen suuruisia tai sitä 
suurempia eli suurempia kuin Kedon 
ilmoittama arvo: 

4. Kedon muotoilemalle liikkuvuus
hypoteesilIe ei löydy estimoitujen mal
lien perusteella riidatonta tukea. Ke
don mallissa autokantamuuttujan tär
keä asema perustuu sotavuosien mu
kanaoloon aineistossa, jolloin muuttu
ja »selittää» elokuvalippujen kysynnäs
sä sotavuosina ilmenneen huipun. 

5. Elokuvanäytännön pituus ei näytä 
vaikuttaneen elokuvalippujen kysyn
tään mallin (4) parametriestimaatin ol
lessa hyvin epävarma. Mallissa (1) se
littäjä on merkitsevä. 

Erot osoittavat, että muuttujien 
konstruointiin on empiirisissä tutki
muksissa syytä kiinnittää riittävää 
huomiota. Sama koskee muuttujien 
muunnoksia. Televisiomuuttuj an 
uudelleen muotoilulla on ollut huomat
tava vaikutus tuloksiin. Tässä yhtey
dessä voidaan tietysti kysyä, olisivat
ko Kedon (1974) tulokset olleet toisen-

laisia ilman logaritmimuunnosta, joka 
televisiomuuttujan osalta johti vai
keuksiin. Suorittamissani kokeiluissa 
osoittautui, että operointi alkuperäisil
lä muuttujilla niiden logaritmien si
jasta ei ollut ongelmien ratkaisu. 

Edellä esitetyt tulokset muistuttavat 
toi voakseni myös ongelmista, joita 
suhteellisen pitkien aikasarjojen ana
lyysissa voi nousta esiin. Pitkät aika
sarjat sisältävät enemmän informaatio
ta kuin lyhyet, mutta tämän informaa
tion saaminen niistä esiin saattaa vaa
tia enemmän kekseliäisyyttä ja har
kintaa kuin on tarpeen sovellettaessa 
standardimenetelmiä lyhyiden aikasar
jojen analyysissa. 
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KESKUSTELUA 

Marjosolan selitykset 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:2 

SEPPO HONKAPOHJA - MATTI VIREN 

Iiris 1'IIarjosolan vastine arviointiimme1 

sisälsi siinä määrin kummallisuuksia, 
että muutama huomautus on vielä pai
kallaan. 

1. Kannanottojen olemassaolo: Mar
josola I ilmoittaa vastineessaan, ettei 
hän ota kantaa. Niinpä hän sitten --:
syystäkin - ryhtyy pyörtämään sano
jaan. Kaksi esimerkkiä tästä riittänee. 
Selvityksessään Marjosola raportoi, mi
ten »tasapuolista» tutkimusrahoitus on. 
Vastineessaan hän on jo siirtynyt käyt
tämään termiä »tasainen». Kun Mar
josola selvityksessään toteaa, että »sää
tiöt eivät näytä taloustieteen tutkimuk
sessa tukeneen ensisijaisesti yhteiskun-. 
nallisesti merkittäviä tutkimuksia», s. 
91, vastineessaan hän sitten onkin jo 
valmis toteamaan vain, että säätiöiden 
rooli on »merkittävä». 

2. Tutkimusmäärärahojen jako kor:" 
keakouluittain: . Ei meillä ole mitään 
sitä vastaan, että eri korkeakoulujen 
saamien resurssien määriä pyritään 
selvittämään. Eri asia sen sijaan on, 
että korkeakoulujen ja tieteenalojen 

1. S. Honk.apohja - M. Viren, Mitä kor
kealkoulut tutkivat taloustieteissä, tämän 
a:iikaikauski'rjan nide 4/77. I. Marjosolan va's
tline on julkai,Sltu ni,tees,sä 1/78. 

saamien resurssien »tasapuolisuutta» 
(Marjosola unohti vastineessaan täsmen
tää tämän termin sisällön) ei voida ei
kä pidä ryhtyä arvioimaan mielival
taisten ja harhaanjohtavien tunnuslu
kujen perusteella. 

3. Kansantaloustiede, liiketaloustiede 
ja taloustieteet: Selvityksen rajaus tie
teenalojen osalta ei varmasti ole tar
koituksenmukaisuuskysymys sikäli, et
tä paikoin voitaisiin tarkastella vain 
kansan taloustiedettä ja liiketaloustie
dettä ja paikoin taas kaikkia talous
ti~teitä. Marjosolan selvityksessä sa·· 
moin kuin hänen vastineessaankin on 
molemmat luokittelut sekoitettu (vrt. 
myös Marjosolan vastineessaan luvus
sa IV esittämää johtopäätöstä 5, jossa 
prosenttiluvut on laskettu eri luokituk
sista). 

4. Aihepiiriluokitus: Haluamme vielä 
kerran korostaa, että mainitsemamme 
J ournal of Economic Literature -aika
kauskirjan luokitus olisi ollut joka suh
teessa käyttökelpoisempi kuin Marjo·· 
solan luokitus - eikä vähiten siksi, 
että JEL:n luokitus sopii erityisen hy
vin poikkitieteellisten analyysien jaot
teluun. Toisaalta tuskinpa ekonomis
tien keskuudessa kovinkaan yleisesti 
kaivataan uusia luokittelujärjestelmiä. 
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5. Henkilökohtaisuudet: Tämän si
nänsä mielenkiintoisen väitteen analy
soinnin jätämme lukijoiden tehtäväksi. 

6. Lopuksi: Mielestämme jokaisen 
suunnittelutyön pohjaksi tarkoitetun 
selvityksen pitäisi sisältää minimimää
rä kannanottoja, esitettyjen tunnuslu
kujen pitäisi myös olla mielekkäitä -
näin sitäkin enemmän, jos selvitys teh·· 
dään »vähin resurssein». Marjosolan 
selvityksessä nämä periaatteet jäävät 
toteutumatta. Niinpä sitten tulokset 
tästä selvityksestä ovat lievästi sanoen 

laihoja. Jos nimittäin tarkastellaan 
vastineessa luvussa IV esitettyjä tulok
sia, niin kohdista 1-5 ensimmäinen on 
käsittämätön, toinen ja kolmas kerto
vat kahdesta yleisesti tiedossa olevas
ta yksityiskohdasta, neljäs on triviaali 
ja viides perustuu, kuten edellä todet
tiin, virheelliselle tai vähintäänkin har
haanjohtavalle laskentamenettelylle. 
Jos kuitenkin joku päätöksentekijä pe·
rustaa suunnittelunsa näihin tuloksiin, 
voimme vain todeta, että ihmeiden ai
ka ei vielä ole ohi. 



KIRJALLISUUTTA 

Klaus Waris: 

Markkakin on valuutta. Kirjayhtymä 
1977. 210 sivua. 

nulle se, ettei Wariksen näkökulmasta 
kannata moniinkaan ongelmiin suosi
tella samantapaisia ratkaisuja kuin 
1950- ja 1960-luvuilla tai kuluvan vuo-

Alkusanoissaan kansleri Klaus Waris sikymmenen alkupuolella. Esimerkik-

toteaa olleensa jo monta vuotta sivussa 
raha-, valuutta- ja finanssipolitiikasta. 
Ei kuitenkaan voi olla huomaamatta, 
että markasta on kirjoittanut keskus
pankkimies. Tiedä sitten, johtuuko 
tämä keskuspankin doktriinien jatku
vuudesta vai kirjoitustavasta. Tavoit
teena tuntuu olleen myös kerrata ver
raten vähän levinneiden dokumenttien 
ajatuksia. Viittauksissa näihin näkyy 
Suomen Pankin suuri osuus. 

Paikoin hyvinkin tarkka dokument
teihin viittaaminen saattaa näitä paik
koja umpimähkään katsovalle antaa 
kuvan teoreettisten asioiden esittelystä. 
Mutta kirjan parhain anti ei missään 
tapauksessa ole tällä puolella, vaan 
kirjoittajan asenteessa raha- ja talous
politiikan ongelmiin sekä rahamarkki
noiden ja talouselämän rakenteeseen. 
Eihän kenelläkään toisella ole yhtä pit
kää ja syvää kokemusta näistä kysy
myksistä kuin kansleri Wariksella eikä 
varsinkaan samalla melkoista teoreet
tista pohjaa järjestää havaintoja näke
mykseksi. 

Osittain Waris käsittelee vanhoja, jo 
eri yhteyksissä mainittuja asioita. Täl
löin on tähdellistä katsoa, mitä hän 
näistä valitsee sanottavaksi, mitä jät
tää kertomatta. Huolellisella lukemi
sella selkenee monen asian kuva. Tär
keimmäksi sanomaksi jäi ainakin mi-

si suurilla devalvaatioilla oli aikanaan 
tehtävänsä, mutta ilman niitä rahan 
arvon vakiinnuttaminen saattaa nyt 
johtaa parempaan lopputulokseen. Kir
ja on kuitenkin niin hyvä ja helppo-
1 ukuinen, että Wariksen asennetta on 
turha ryhtyä tämän laveammalti ku
vaamaan. 

Ensimmäiset luvut lienee tarkoitettu 
johdannoksi. Metodiksi on valittu ra
haolojen historiallinen katsaus. Ei voi 
kuin valittaa sitä, ettei saatavilla ole 
kansantaloustieteen näkökulmasta laa
dittua mielenkiintoista johdatusta oman 
maan raha-asioihin vaikka Myhrmanin 
(1973) Ruotsin oloja käsittelevän kirjan 
tapaan. Wariksen kirjan tavoitteet ei
vät tunnu olevan niinkään rahateorian 
kuin raha- ja talouspolitiikan ymmär
tämisen puolella. 

Historiakin on nykyaikaa. Tuskin 
on sattuma, että Waris siteeraa kirjoi
tustaan vuodelta 1946: »Säännöstely 
saattoi myös merkitä yritteliäisyyden 
keinotekoista tukemista. 'Miltei jokai .. 
nen yritys katsoo voivansa vaatia val
tiovallalta tiettyjä olemassaolon takei
ta, joiden puolesta se vapaan kilpailun 
vallitessa joutuisi taistelemaan ehkä 
paljon ankarammin kuin nykyään. 
Enää ei päde sääntö, että vain paras 
tai ainakin keskitason yläpuolella ole
va selviytyy .. .'» (s. 51). 
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Alkusanat oli päivätty syyskuussa 
1977 eli ennen markan arvoon kohdis
tuvan kotimaisen epäluottamuksen yl
tymistä. Niinpä Waris toteaa, ettei suo
malaisilla juuri ole resursseja speku
loimiseen (s. 87). Marras-joulukuun 
1977 vaiheen tienoilla rahamarkkinat 
osoittivat joustavuutensa: tiukankin 
valuuttasäännöstelyn vallitessa Suomen 
Pankin vaihdettava valuuttavaranto 
hupeni kotimaisten valuuttakurssiodo
tusten vuoksi vajaan kuukauden si
sään toista miljardia markkaa ilman 
pankkien antolainauksen kasvun ha
vaittavaa kiihtymistä. Mutta sittenpä 
spekulaatioresurssit olikin ehkä jo käy
tetty. 

Moniin lähteisiin nojautuminen ja 
teorian sekä toisaalta politiikan esitte
ly jättää väliin lukijan kysymääil, 
kuinka asia oikein onkaan. Sivulla 96 
Waris toteaa, etteivät suomalaiset myy
jät vaikuta edes metsäteollisuuden 
tuotteiden maailmanmarkkinahintoihin. 
Näin markan devalvointi ei vaikuttaisi 
hintoihin eikä (loogisesti: maailman
mar kkinoiden) kysynnän määrään. 
Tästä olisi kai teoreettisesti puhdasop~ 
pisesti vedettävä se johtopäätös, että 
Suomen vienti riippuu siitä, kuinka 
paljon vientiteollisuus pystyy vallitse
viin maailmanmarkkinahintoihin tar
joamaan. Tällöin pitäisi kai devalvaa
tiosta loogisesti seurata vientitarjonnan 
kasvu markkahintojen noustessa 
voidaan ennen kannattamatonta tuo
tantokapasiteettia ottaa käyttöön. Täl
laista ajattelutapaa soveltaa Kukkonen 
(1977) puhuessaan viennin kannatta
vuuden vaikutuskanavasta. Waris viit
taa analogiseen ilmiöön todetessaan 
valmiiden tuotteiden viejien käyvän 
aktiivisemmiksi ja vientihalun lisään-

tyvän, jos vientihinnat paranevat de
valvaation ansiosta (s. 97). 

Mutta Waris jättää kokonaan viime
mainitun näkökulman ja lähtee met
säteollisuutta tarkastellessaan aivan 
toiselle tielle eli olettaa, että devalvaa
tio johtaisi markkinaosuuksien val
taamispyr kimyksiin hinnanalennusten 
tietä, jolloin valuuttatulot saattaisivat 
laskea (s. 98-99). Miksi, jos Suomen 
teollisuus ei kerran ole millään alalla 
niin suuri, että se vaikuttaisi maail
manmarkkinahintoihin (s. 96)? Teoreet
tisesti selkeämpi ja aikaisemman kans
sa paremmin sopusoinnussa olisi ollut 
poh tia tarj on~an kasvua ja pienen 
(laskennallisen) markkinaosuuden kas
vua. Jos Wariksen käyttämä näkökul
ma on oikea - mikä tietysti on kovin 
mahdollista - Suomen metsäteollisuu~ 
on kuitenkin huomattava tuottaja 
maailmanmar kkinoilla. 

Joskus pidetään suurta valuuttava
rantoa kunnioitettavana asiana. Kuin 
suoraan Suomen Pankista Waris toteaa: 
»Valuuttavarantoahan voitaisiin nostaa 
lain.aamalla sitä varten enemmän, mut
ta tämä tietysti nostaisi valuuttavaran
non pitämisen kustannuksia eikä se 
kui tenkaan asiallisesti parantaisi mak
suvalmiutta. On siis epäilemättä jär
kevää tyytyä suhteellisen vaatimatto
maan varantotasoon ... » (s. 123-124). 

Joitakin vuosia sitten käytiin pientä 
kiistaa siitä, johtuuko valuutta varan
non väheneminen pankkien keskus
pankkirahoituksen kasvusta vai päin
vastoin. Tähän Waris ottaa melko 
neutraalin asenteen - riippuu tilan
teesta. Pitemmälle tarkastellen kysy
mys ei ole vain Suomen Pankin va
luuttavarannon ja kotimaisten saamis
ten suhteesta, vaan myös siitä, miten 
kotimaiset nettosaamiset jakautuvat 



toisaalta nettosaamisiin pankeilta ja 
toisaalta muilta rahoituslaitoksilta, jul
kiselta sektorilta tai yrityksiltä. Ja mi
ten suhtautua tilanteeseen, jossa liike
pankkien keskuspankkirahoitus kas
vaa, koska Postipankki tallettaa val
tion kassaylijäämiä Suomen Pankkiin? 
Verojen keräämjsen kalenterivaihtelua 
kukaan ei sentään liene väittänyt lii
kepankkien syyksi. Mutta tuskin esi
merkiksi marras-joulukuussa 1977 nä
kynyt Suomen Pankin ulkomaisten 
nettosaamisten pieneneminenkään joh
tui liikepankkien keskuspankkirahoi
tuksen kasvusta. Muodollisesti voidaan 
tietysti väittää, että raha, joka pakeni 
devalvaatiota ulkomaille, olisi voitu 
hävittää luotonantoa supistamalla. 

Neutraali ja lyhyt on Wariksen suh
tautuminen myös pankkien toiminnan 
säätelyyn pelkän keskuspankkirahoi
tuksen avulla tai vaihtoehtoisesti aset
tamalla kattoja pankkien tai pankki
ryhmien luotonannolle. Tätä kokeil
tiin Wariksen pääjohtajakaudella, mut
ta järjestelmä erehdyttiin rakentamaan 
sellaiseksi, että pankit saattoivat yrit
tää liian harvassa olevista tarkistus
kohdista limboamalla alitse. Ainakin 
henkilökohtaisesti jäin toivomaan yk
sityiskohtaisempaa pohdiskelua. Suo
men Pankin motiivit pysyä erossa luot
tokatoista ovat näet epäselvät ainakin 
eräille ulkopuolisille (joihin tosin Wa
riskin muodollisesti kuuluu). 

Argumentiksi voisi arvella turhaut
tavan epäonnistumisen tai sitten sen 
Wariksen toteaman seikan, että otto
lainauksen markkinaosuuksien muut
tuessa luottokatot voivat kohdata epä
oikeudenmukaisesti eri rahalaitoksia. 
Niitä sovelletta:essa olisivat viime vuo
sina vähäisemmiksi jääneet erityisesti 
osuus- ja säästöpankkien luotonanto-
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mahdollisuudet, mutta väittävätpä nä
mä joutuneensa ·epäoikeudenmukaisesti 
kohdelluiksi nytkin. Kukapa rajoitus
ten kohteeksi joutuva ei näin tekisi? 

Korkopolitiikka jää sivun varaan. 
Doktriinin mukaan koronmuutokset 
ovat poliittisia ja toisaalta vaihtuva
korkoisuuden vuoksi tehottomia. Po
lemiikkiin Waris ei ole halunnut läh
teä. Suhdannepolitiikan aseena koron
muutokset ovatkin vaihtuvakorkoises
sa taloudessa kieltämättä kehnohkoja 
aseita. Mutta jos korko vuosikausia 
jää puoleen hintojen noususta, otetaan 
liikaa luottoa, investoidaan nopeasti ei
kä kerätä omarahoitusta. Aikanaan 
ovat korkokulutkin sitten suuret. Vaik
kei korosta suhdannepolitiikkaan olisi
kaan, vaikuttaa se myös kansantalou
den rakenteeseen. Mutta ehkä koron 
asiallinen käsittely on Suomessa niin 
toivotonta, ettei Waris ole pitänyt si
tä vaivan arvoisena. 

Valtiontalouden vaikutuksesta raha
mar kkinoihin on suomalaisilla ekono
misteilla monenlaisia käsityksiä. Wa
riksen kirjaa lukemalla ne eivät vält
tämättä vähene. Seuraavat yhteydes
tään irrotetut poiminnat antavat ehkä 
turhankin hämmentävän kuvan. Ole
t'etaan että valtiolla on ylijäämä: »Jos 
ylijäämällä maksetaan valtion koti
maista velkaa rahalaitoksille, paranee 
näiden maksuvalmius. Jos se johtaa 
luotonannon lisäämiseen yleisölle, on 
vaikutus ekspansiivinen - - -. Jos ra
halaitos sen sijaan vähentää velkaan~ 
sa Suomen Pankille tai ulkomaille, ej 
luotonlaajennusta tapahdu - - - .» (s. 
153-154). Mutta mistäpä yleisön val
tiolle maksama ylijäämä olisi muual
ta peräisin kuin yleisön pankkitileil
tä. Vaikea olisi nähdä, miksi koko 
pankkisektori lisäisi luotonantoaan, jos 
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yleisön talletukset muuttuisivat val
tion talletuksiksi - mitä Postipankkia 
lukuunottamatta ei tapahdu. Tai mil
lä varoin pankit yleensä vähentäisivät 
velkaansa Suomen Pankille tai ulko
maille, jos yleisön talletukset muuttu
vat valtion talletuksiksi? 

Edelleen: »Jos taas valtio kattaa kas
savajauksen lisäämällä lainanottoaan 
yleisöltä, tulevat rahat säännönmukai
sesti joltakin pankkitililtä ja pankkien 
likviditeetti kiristyy.» (s. 154). Mutta 
valtion kassavajaus merkitsee toisaal
ta sitä, että valtio maksaa yleisölle 
enemmän kuin saa siltä. Toiset talle
tustilit kasvavat samalla, kun toiset 
.valtion lainanoton vuoksi supistuvat. 
Eikä pankkien likviditeetti muutu, jol
loin tarvetta täydentää kassaa Suomen 
Pankista ei ole. 

Pelkkä pankkien joidenkin tase-erien 
muutosten tarkastelu on vaarallista. 
Suomen oloissa on parasta ottaa aseek
si myös koko taseidentiteetti ja huo
lehtia siitä, että se pitää paikkansa jo
ka hetkellä. Taitaa sittenkin olla niin, 
että valtion kassajäämät vaikuttavat 
koko rahamarkkinoihin nettomääräi
sesti vain, mikäli ne muuttavat Suo
men Pankin ulkomaisia nettosaamisia 
tai nettosaamisia valtiolta. Ja silloin
kin on oletettava, että Suomen Pankin 
keskuspankkirahoituksen ohj ailupoli
tiikka ei muutu. Rajatapaus tässä suh
teessa ovat Postipankin valtion varoin 
tekemät päivätalletukset. 

Keskuspankkidoktriiniin kuuluu, et
tä olisi hyvä, elleivät. pankit keskus
pankkirahoitusta juuri käyttäisi. Wa
riskin asettaa kysymyksen, miten pan
kit voivat päästä siitä eroon (s. 182). 
Yksinkertaisin lähestymistapa ~ähän 

olisi ollut todeta, että keskuspank~i
rahoitus on erä sekä pankkien että 

Suomen Pankin taseessa. Jälkimmäis
tä ajatellen vastaus on kai selvä (Val
vanne 1965): Kun Suomen Pankin ul
komaiset nettosaamiset ja Suomen 
Pankin luotonanto julkiselle sektorille, 
kotimaisille yrityksille ja muille koti
maisille rahoituslaitoksille kuin pan
keille ovat vähintään yhtä suuret kuin 
liikkees~ä oleva raha, Suomen Pankin 
oma pääoma ja muut vastattavat yh
teensä, ei pankkien velkaa Suomen 
Pankille taseidentiteetin valossa enää 
tarvita. Wariksen mukaan valuutta
varantoa ei ole syytä lisätä, ehkei liioin 
luottoa valtiolle. Siispä lisättäköön 
luotonantoa yrityksille! Mutta siitäpä 
taidettiin tietoisesti luopua Wariksen 
pääjohtajakauden alkuvaiheissa. Wa
ris lähtee tarkastelemaan keskuspank
kirahoituksen vähentämistä vaikeam
masta näkökulmasta, jolloin vastauskin 
jää väistämättä paljon epämääräisem
mäksi. 

Mutta tulisiko rahapolitiikka hel
pommaksi, ellei pankeilla olisi keskus
pankkiluottoa? Viime vuosina Suomen 
Pankki on katsonut tarpeelliseksi ke
rätä suurimmilta liikepankeilta sakko
korkoina toistasataa miljoonaa mark
kaa vuodessa saadakseen ne toimimaan 
halutulla tavalla. Mistä löytyisi yhtä 
joustava mahdollisuus aiheuttaa pan
keille tällainen uhka, ellei Suomen 
Pankin valuuttavarannon ja yritysluo
tonannon vähäisyys pakottaisi pankke
ja olemaan sille paljon velkaa? Sakko
korkoasteikko olisi saanut olla aika 
jyrkkä, jos, viime vuosien lisäkorot oli
si jouduttu keräämään esimerkiksi 
kymmenesosasta velkaa. Koko raha
politiikka korkosäännöstelyineen lepää 
keskuspankkiluoton varassa. 

Heikki Koivisto 
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rahapolitiikan ja maksutaseen käsitte
ly. Stabilisaatiopoliittiset esimerkit 
kytketään kauttaaltaan USA:n koke
mukseen 1970-luvun alussa. 

Teos alkaa rahateorian perusteista. 
Rahan olemassaolo perustellaan ns. 
transaktioteknologian kehityksestä kä
sin osoittamalla se sosiaalinen säästö) 
joka syntyy kun lähtien puhtaasta bi

Money and Banking. Theory, Policy lateraalisesta vaihdannasta edetään eri 
and Institutions. Harper & Row, New 
York 1975. 606 sivua. 

Englanninkielisiä johdantotason raha
talouden oppikirjoja virtaa markki
noille vuosittain useita. Nämä noudat
tavat tyypillisesti samaa kaavaa. Aluk
si käsitellään rahan tarjontaprosessi ja 
rahan kysyntäfunktioja näiden avul
la analysoidaan rahamarkkinoiden ja 
rahapolitiikan merkitystä jossakin 
makrotaloudellisessa mallikehikossa, 
tavallisesti IS-LM-kehikossa. 

Boughtonin ja Wickerin teos ei juu
ri poikkea tästä normaalikaavasta. 
Esipuheen mukaan oppikirjan tarkoi
tuksena on käsitellä rahamarkkinoiden 
aggregatiivista käyttäytymistä koko
naistaloudellisen tasapainon kannalta 
eikä lainkaan sellaisia asioita kuten ra
hoituksen rakennetta tai pankkien 
käyttäytymistä mikrotasolla. Lisäksi 
luvataan, että institutionaalinen ja his
toriallinen aines minimoidaan. Tämä 
lupaus ei täysin toteudu, sillä rahan 
tarj on taprosessin käsittely pitäytyy 
tyystin USA:n instituutioihin, samaten 

vaiheiden kautta rahatalouteen ja sen 
kehittyneimpiin muotoihin. Esityksel
lä on omat pedagogiset etunsa, mutta 
sellaisenaan se jättää yksipuolisen ja 
ylikorostetun tasapainoisen kuvan ra
hatalouden kehityksestä. Jos rahateo
rian perusteista halutaan lähteä liik
keelle, niin olisi toki ollut syytä täh
dentää myös epävarmuutta ja epätäy
dellistä informaatiota yhtenä rahan 
olemassaolon perusteluna ja yhdistää 
sta hili teettihäiriöi tten mahdollisuus . 
juuri rahatalouden näihin piirteisiin. 

Rahan tarjonnan käsittelyyn uhra·· 
taan teoksessa useita lukuja, ja aihe 
kertautuu teoksen loppuosassa, missä 
esitellään rahapolitiikan välineitä USA: 
ssa. Rahan kysyntää sitä vastoin käsi
tellään suppeasti ja ylimalkaisesti. 

Kokonaistaloudelliseen tarkasteluun 
siirrytään perinteisen IS-LM-mallin 
avulla (teoksessa EE-ME-malli). Kym
menennessä luvussa pyritään selvittä
mään työllisyyden ja inflaation välistä 
yhteyttä. Analyysi ei ole vakuuttava. 
Ensinnäkin käytetty komparatiivis
staattinen kehikko soveltuu huonosti 
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mainitun tyyppisen dynaamisen ongel
man tarkasteluun. Toiseksi työvoiman 
tarjonta on postuloitu voimakkaasti 
rahailluusion varaan. Edellisestä seu
raa mm. se, että ei tule kiinnitetyksi 
huomiota odotetun ja odottamattoman 
inflaatiovauhdin väliseen eroon. Jäl
kimmäinen tekee mahdolliseksi mm. 
sen, että työllisyys saadaan vaihtele
maan hintatason mukana, mutta työ
voimamarkkinat ovat muodollisesti ai
na tasapainossa, joten työttömyyttä ei 
varsinaisesti ole. 

Maksutaseen ja vaihtokurssien käsit
tely jää integroimatta teoksen muihin 
peruskäsitteisiin kuten rahan kysyn
tään ja tarjontaan tai edes kokonaisky
syntään ja -tarjontaan. Devalvaatiota 
käsitellään vain joustolähestymistavan 
pohjalta. 

Viimeisessä luvussa tekijät ottavat 
kantaa 'l'ules vs. disc1'etions keskuste
luun. Heidän mukaansa on yhdente
kevää kontrolloidaanko korkotasoa vai 
rahan tarjontaa, jos sekä 1S- että LM
käyrän taustalla olevat käyttäytymis
funktiot ovat vakaita. Jos näin ei ol~ 
niin kysymys palautuu siihen, kumpi 
käyristä on vakaampi. Tässä kuiten
kin sivuutetaan kaksi olennaista kysy
mystä, joihin mainitussa keskustelussa 
on ollut tapana viitata, nimittäin ta
louspolitiikan vaikutusviiveet ja niihin 
liittyvä epävarmuus sekä toisaalta kor
kotason ja inflaatio-odotusten yhteys. 

O'Bannonin, Bondin ja Shea'rerin 
oppikirjan tavoitteeksi ilmoitetaan sen 
esipuheessa raha- ja rahoitussektorin 
tarkastelu sekä mikro- että makrota
solla. Kumpikin »taso» muodostaa 
oman liki 300 sivua pitkän kokonai
suutensa, joskin yhteydet osien välillä 
ova t ilmeiset. 

Alkupuolisko eli mikrotaso keskittyy 
taloudellisen aktiviteetin koostumuk
seen, mikä tässä teoksessa rahoitustoi
min taan sovellettuna tar koittaa sitä, 
että analysoidaan eri talousyksiköiden 
varallisuus käyttäytymisestä käsin nii·· 
den roolia rahoitusvaateiden ja -velko
jen haltijoina sekä sitä prosessia, jossa 
näiden talousyksiköiden kanssakäymi
nen markkinoilla määrää rahoitusvaa
teiden hinnat sekä rahoituksen allokoi
tumisen eri kohteisiin. Rahoitusta tar
kastellaan täten markkinailmiönä, ra
hoitusvaateiden kysyntänä ja tarjon
tana. Pääpaino on kysynnän puolella 
ja siinä lähinnä portfolioteorian käsit
teistössä. Samat periaatteet soveltu
vat toki myös tarjonnan puolelle vel
kojen allokoinnin osalta, mutta itse ra
hoitusvaateiden tarjonta eli rahoitus
alijäämäisen sektorin velkaantumis
päätös liittyy läheisesti reaaliomaisuu
den hankintaan, mikä taas on kirj an 
aiheen ulkopuolella. 

Huomattava osa kirjan alkuosasta 
käsittelee rahoitussektorin instituutioi
ta, pankkeja, muita rahoituslaitoksia ja 
pääomamarkkinoita USA:n olojen kan
nalta. Kokoavana näkökulmana on 
rahoitussektorin tulkitseminen funk
tionaalisesti eli maksupalveluja ja ra
hoituksenvälityspalveluja tuottavana 
sektorina. Myös kansainvälinen rahoi
tuksenvälitys ja sen instituutiot tule
vat käsitellyksi. 

Hyvinvoin ti teoreettisiin näkökohtiin 
viitataan lyhyesti teoksen 13. luvussa, 
jossa käsitellään mm. pankkien välistä 
kilpailua ja keskittymistä. Näistä ky
symyksistä olisi odottanut perusteelli
sempaakin keskustelua etenkin kun 
teoksen ensimmäisen puoliskon mikro
taloudellisuutta niin monissa kohdin 
korostetaan. Tähän olisi voinut sopi-



vasti liittää myös lyhyt luotonsäännös
telypro blema tiikan käsittely. 

Jälkimmäinen puolisko eli makroteo
reettinen osa vastaa suurin piirtein 
alussa mainittua rahateorian oppikirjo
jen normaalikaavaa. Rahan tarjonnan 
käsittely on perusteellinen ja vahvasti 
institutionaalisesti painotettu. Rahan 
kysyntää taas käsitellään suppeasti. 
Tämän jälkeen voidaankin esittää ta
vanomainen rahapolitiikan teoria IS
LM -kehikon pohj alta. Bough ton ja 
Wickerin teoksesta poiketen tässä ote
taan maksutaseen rahapolitiikalle aset-

Henry Phelps Brown: 

The Inequality of Pay. Oxford Uni
versity Press, Oxford 1977. XV + 360 
sivua. 

Kirjassa tarkastellaan ansioeroja ja 
niiden perusteita sekä taloustieteelli
sestä että sosiologisesta näkökulmasta. 
Se on laaja kokoomateos, jossa referoi
daan noin 350 tutkimusta ja julkaisua 
selvällä ja johdonmukaisella tavalla, 
Tekijällä on aivan ilmeisesti ollut kir
jaa laatiessaan muitakin tavoitteita, 
mutta kirjalla on suurimmat ansiot 
juuri kokoomateoksena. 

Ensin käsitellään eri ammattien suh
teellisia palkkoja eri maissa. Kun mu
kaan on otettu sosialistisiakin maita, 
kuten Neuvostoliitto, Puola, Kiina ja 
Kuuba sekä niiden ohella myös Israelin 
kibbutzit, on vertailu erittäin mielen
kiintoinen ja ainoalaatuinen. 

Toisessa luvussa käsitellään palkka
rakenteen, so. ammattien välisissä palk
kasuhteissa tapahtuneita, muutoksia pi-

7 

223 

tama rajoitus eksplisiittisesti huomioon. 
Teoksen lopussa esitetään lyhyt kat
saus rahapolitiikan tehokkuudesta 
USA:ssa käytyyn keskusteluun. Teki
jäin oma kanta jää eklektiseksi. 

En voi suositella kumpaakaan teok
sista peruskirj aksi suomalaisille raha
teorian kursseille. Itseopiskelijalle 
O'Bannonin, Bondin ja Shearerin teos 
vaikuttaa monipuolisuutensa ja käy·. 
tännönläheisyytensä johdosta hyödylli
semmältä kuin Boughtonin ja Wickerin 
teos. 

Antti Suvanto 

tempänä ajanjaksona. Kolmas luku on 
luonteeltaan sosiologinen ja siinä tar
kastellaan palkan ja statuksen välisiä 
suhteita ja niiden määräytymisperus
teita. Neljäs luku koskettelee syrjin
tää, kuten syrjinnän muotoja, sukupuo
leen, rotuun ja vähemmistöihin koh
distuvaa palkkasyrjintää. 

Seuraavat kaksi lukua ovat aiheelle 
hieman kaukaisia. Niissä tarkastellaan 
sosiaalista luokkaa ja sukupolvien vä
listä sosiaalista. liikkuvuutta sekä so
siaalisen luokan, synnynnäisten kyky
jen ja kasvatuksen vaikutuksia työ
menestykseen ja palkkatasoon. 

Seitsemäs luku käsittelee ammattien 
sisäisiä palkkaeroja ja niiden perustei
ta, joista kuitenkin päähuomio kiinni
tetään ikään. Kahdeksas luku on 
luonteeltaan teoreettisin. Siinä esite
tään käsityksiä syistä yksilöiden välis
ten ansioerojen muodostumiseen ja 
kehitellään työkyvyn indeksiä työn .. 
luokituksen tai pätevyyden luokituk
sen tapaan. 

Lukijalle, joka on kiinnostunut lue-
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telluista aiheista, on kirja tutustumi
sen arvoinen. Mutta ilmeisistä ja kiis
tattomista ansioistaan huolimatta kir
jassa on huomauttamisenkin varaa. 
Tarkastelukulma on yksipuolinen, 
palkkaeroja tarkastellaan miltei yksin
omaan hyvinvoinnin jaon ja perustei
den kannalta, kun sen sij aan palkka
erojen erilaiset yhteiskunnalliset vai
kutukset kuten niiden merkitys työ
motivaation, työrauhan ja resurssien 
allokaation kannalta jäävät huomiotta. 

Toinen kritiikin kohde on palkkateo
reettisen viitekehyksen toissijaisuus, 
tai uskaltaisiko sanoa, sen puuttumi
nen. Tämä ilmenee yhtäältä kirjan si
sällön lievänä epäjohdonmukaisuutena: 
referoidut tutkimukset esitetään usein 
vailla selvää yhteyttä, irrallisina. Toi
saalta teoriattomuus ilmenee erinäisinä 
pulmina, joita tekijällä on aiheen kä
sittelyssä. . Esimerkiksi statuksen ja 

Gregory C. Chow: 

Analysis and Control of Dynamic Eco
nomic Systems. John Wiley & Sons, 
New York 1975. 334 sivua. $24.75. 

Amerikkalaisen taloustieteilij än, Prin
cetonin yliopiston professorin Gregory 
C. Chown teosta voitaisiin luonnehtia 
kvantitatiivisen taloudellisen tutkimuk
sen uuden lohkon edustajaksi. Suur
ten ekonometristen mallien »korkea
suhdanteen» mentyä ekonomistien mie
lenkiinto on enenevässä määrin koh
distunut pienehköjen mallien ja talous
politiikan dynaamisiin kytkentöihin. 
Mallijärjestelmiin on alettu kehittää 
kontrolli- ja takaisinkytkentärakentei-

palkan välinen suhde on tekijälle prob
lemaattinen. Hän pohtii, kumpi niistä 
on syy ja kumpi seuraus. Hän jättää 
käsittelemättä miltei kokonaan sen 
mahdollisuuden, että ne ovat rinnak
kaisia työstä »maksettavia» palkintoja: 
palkka on aineellinen ja status sosiaali

r
-

nen palkinto. 

Huolimatta näistä huomautuksista 
kirja on kokonaisuudessaan poikkeuk
sellisen ansiokas esitys palkkauksen 
alalta. Suosittelen sitä niille, jotka ha
luavat tutustua palkkauksen alalla vii
me aikoina tehtyyn tutkimukseen tii
viissä, mutta sujuvasti kirjoitetussa 
muodossa. Näin ollen suosittelen kir
jaa hankittavaksi kirjastoihin, joiden 
halutaan pysyvän ajan tasalla palk
kauksen alalla, olipa mielenkiinto teo
riaan, tutkimukseen tai käytäntöön 
suuntautunut. 

Heikki Heiskanen 

ta. Dynaamisten deterministisfen ja 
stokastisten yhtälöryhmien käsittele
miseksi on viime vuosina ohj elmoi tu 
tietokoneelle monia matemaattis-tilas
tollisia laskenta-algoritmeja, joiden an
siosta mm. mallien simulointi on tullut 
nopeammaksi ja halvemmaksi. 

Teos jakaantuu kahteen osaan. En
simmäisessä tarkastellaan vanhastaan 
tuttujen differenssiyhtälöryhmien omi
naisuuksia sekä deterministisessä että 
stokastisessa tapauksessa. Kirjan lop
puosassa esitetään pelkistetysti dynaa.
misten mallien (mallijärjestelmien) ta
kaisinkytkentäyhtälöiden teorian ja 
estimointimenetelmien nykytila valais
tuna lyhyin, mutta realistisin sekä 
mikro- että makrotalouden sovellutus-



esimerkein. Kunkin luvun lopussa on 
joukko harjoitustehtäviä, joista vain 
osa on numeraalisia. Kirjallisuusviit
teitä käsitellessään Chow osoittaa sy
vällisen vihkiytyneisyytensä aiheeseen: 
mainitsemaansa teosta tai tutkimusra
porttia hän tavallisesti luonnehtii ly
hyesti tehden näin suuren palveluk
sen nuoremmille tutkijapolville. Tä
mä seikka ansaitsee mielestäni nyky
aikana erityisen maininnan. 

Kirj an alkuosassa on kaksi painopis
tealuetta: ns. kanoniset apumuuttujat 
sekä moderni spektriteoria eri muo
doissaan. Kirjoittaja tutkii spektriana
lyysin avulla ensin deterministisen 
differenssiyhtälöryhmän syklisiä omi
naisuuksia ja vertailee sitten tuloksia 
tapaukseen, jossa malliin on lisätty 
stokastinen elementti. Chow on laa
jentanut esitystään mielenkiintoisesti 
ei -sta tionaarisiin ja epälineaarisiin 
malleihin. Esimerkiksi hitaasti muut
tuvien spektrifunktioiden teoria kiin
nostaa varmasti ekonomisteja. Ensim
mäisen kertaluvun autoregression yh
teydessä analysoidaan aikasarj an eks
ponentiaalista trendiä ja trendipoikkea
mien tilastollisia ominaisuuksia tär
keimpänä au tokovarianssifunktio. 

Teoksen loppuluvuissa tutkitaan jär
jestelmää, jonka muodostavat dynaa
minen ekonometrinen malli, ns. kont
rollimalli sekä optimoitava tavoite
funktio (tappio-:-, hyvinvointi- tai voit
tofunktio). Kontrollimalli kuvaa pa
lautetta (feedhack) ts. sitä, miten tällä 
hetkellä noudatettu politiikka vaikut-
taa tulevaisuudessa 
Systeemi on tänöin 

toteutettavaan. 
sulj ettu (c losed 

loop) verrattuna avoimeen, jossa poli
tiikkamuuttujien arvot on määrätty 
kiinteiksi suunnittelu kauden alussa 
(open loop). 
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Järjestelmän optimaalisen ratkaisun 
löytämiseksi Chow esittelee useita esti
mointimenetelmiä. Pääryhmät ovat 
Lagrangen kertoimiin perustuva sidot
tu optimointi ja dynaaminen ohjel
mointi, jonka yhteydessä käsitellään ns. 
Kalman-suotimien menetelmää. 

Optimaalista kontrollisysteemiä esti
moidessaan kirjoittaja jakaa sen kah
teen osaan: deterministisluonteiseen ja 
satunnaismalliin eli tässä tapauksessa 
muuttujien keskiarvoihin ja poikkea
miin keskiarvosta perustuviin yhtälöi
hin. Tämä koskee sekä varsinaista 
ekonometrista mallia että tavoitefunk
tiota. 

Dynaamisen ohjelmoinnin mahdolli
suuksia ei kirjoittajan mukaan ole ta
loudellisessa tutkimuksessa läheskään 
täysimittaisesti hyödynnetty. Kyseisen 
menetelmän ideahan on tarkastella on
gelmaa etenemällä vaiheittain, siis ai·· 
kasarjan tapauksessa ajankohta kerral
laan. Monivaiheprosessi voidaan siten 
käsitellä »pala palalta». Tällöin on 
erinomaiset mahdollisuudet eri toimin
tavaihtoehtojen tulosten etukäteislas
kentaan, ts. uudentyyppiseen simuloin
tiin tietokoneen avulla. Chow kä~ttää 
tässä yhteydessä Kalman-suotimien 
tekniikkaa onnistuneesti. Hän on täy
dentänyt esitystään muutamin talous
tieteellisin sovellutuksin, joista eräät 
liittyvät taloustieteissä viime aikoina 
yhä tärkeämmäksi tulleeseen rationaa
listen odotusten teoriaan sekä erilais
ten odotusmuuttujien kehittämiseen. 

Kirjoittaja ei yleensä tyydy esittele
mään vain teorioita. Monet malliko
keilut perustuvat julkaistuihin kansan
tulotilastoihin innostaen lukijaa käsi
tellyn teorian ja laskentatulosten ver
tailuun. On mielenkiintoista esimer
kiksi verrata tavoitefunktion determi-
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nistisen osan muutoksia stokastisen 
osan samanaikaisiin muutoksiin, kun 
toimintapolitiikkoja muutetaan tai kun 
ne pidetään mallissa vakioina. Voi
daan niinikään arvioida, kuinka suuria 
hyötyjä saadaan simulointikokeiden 
tuloksena nelj ännesvuosipohj aisissa 
kontrollijärjestelmissä verrattuna vaik
kapa vuositason yhtälöihin. 

Teoksen loppuluvuissa Chow tutkii, 
miten mallijärjestelmän parametriell 
tilastolliset ominaisuudet - ilmaistuina 
näiden varianssien ja kovarianssien 
avulla vaikuttavat optimaalisen 
kontrollipolitiikan muotoutumiseen. 
Kirjoittaja kokeilee myös bayesilaista 
tilastotiedettä parametrien tunnuslu
kujen laskemisessa. Voidaan yrittää 
määritellä parametrien epävarmuuden 
rajat, joiden toteutuessa mallijärjestel
män simulointi on järkevää. Kiinteä
parametrisen järjestelmän tulosten 
vertailu vastaavan stokastisen mallin 
tuloksiin on samoin mielenkiintoista. 

Chow esittää dynaamiseen ohjel
moin,tiin perustuvan menetelmän, jol
la voidaan ennakoida mallisysteemin 
tulevia parametrien arvoja tämänhet
kistä politiikkaa muotoiltaessa, siis ta
voitemuuttujien arvoja määrättäessä. 
Esimerkissä vertaillaan kolmen eri
laisen mallij ärj estelmän samaan ai
neistoon perustuvia estimointituloksia. 
Havaitaan, että järjestelmän palaute
mallin kertoimet pienenevät siirryttä
essä ekonometrisessä osassa vakioisista 
(ce'rtainty equivalence) parametreista 
tilastollisiin. Tämä voitaneen tulkita 
niin, että kun epävarmuus kasvaa, 
päätöksentekijöillä on taipumus rea~ 

goida varovaisemmin. Kokeista ha
vaittiin myös, että jos mallijärjestel
mään on konstruoitu ns. oppimispro-

sessi (unknown parameters with lear

ning) liittyen ekonometrisen osan pa
rametrien tilastollisiin tunnus lukuihin , 
palautemallin kertoimien itseisarvot 
kasvavat. 

Edellä selostetut mallisysteemit ovat 
käytännön talouspolitiikan suunnitte
lussa merkittäviä myös siinä, että nii
den avulla voidaan arvioida tutkitta
van ilmiön kehitystä politiikkamuuttu
jien arvoja muuttamalla joko yhdessä 
tai kutakin erikseen. Esimerkiksi ra
ha- ja finanssipoliittisten tavoitemuut
tujien vaikutuksia voidaan tällöin si
muloida. Tästä on kirjassa kokeilu, 
jonka mukaan tappiofunktion arvo on 
suurempi, jos vain toisen politiikka
muuttujan arvoa muutetaan. Kun emo 
oppimisprosessi otetaan mukaan, tap
piofunktion arvo pienenee riippumatta 
politiikkavaihtoehtojen valinnasta. 

Teos, joka perustuu monessa kohdin 
kirj oi ttaj an aikaisempiin artikkeleihin, 
on huolellisesti suunniteltu. Teksti on 
tiivistä. Vain bayesilaista estimointia 
käsittelevät kappaleet tuntuivat hie
man irrallisilta. Kirjan lopussa oleva 
yhdistetty asia- ja henkilöhakemisto 
olisi voinut olla laajempi. 

Teos on tar koi tettu ekonometrian 
oppikirjaksi ja ohjekirjaksi käytännön 
tutkimustyössä. Tavoite on mielestäni 
saavutettu. Chow pyrkii selvästi ins
piroimaan myös muita uusiin oivalluk
siin ja teoriaa hedelmöittäviin sovellu
tuksiin. Voidaan nimittäin perustel
lusti sanoa, että varsinkin stokastisen 
kontrolliteorian soveltamisvaihe on 
vasta alussa. Saavutettavat edistysas
keleet tulevat kuitenkin olemaan si
doksissa ekonometristen mallien kehit
tymiseen. 



JK. Englannissa asetettiin kaksi vuot
ta sitten arvovaltainen komitea tutki
maan mahdollisuuksia soveltaa opti
maalisen kontrollin j ärj estelmää talous~ 
politiikan suunnittelussa ja ennusteiden 
laadinnassa. Tämän professori Jim Bal
lin johtaman asiantuntijaryhmän esi
tyksen mukaan valtiovarainministe-

Kazuo Sato: 

Produetion Funetions and Aggregation. 
Contributions to Eeonomic Analysis 90. 
North-Holland, Amsterdam 1975.· 
XXXIII + 313 sivua. 

Tuotantofunktioiden aggregoinnin teo
ria on perinteisesti pyrkinyt mikro- ja 
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riöön tulisi perustaa tutkimusyksikkö, 
jonka tehtävänä olisi kehittää ja ylläpi
tää emo järjestelmää. Uuden yksikön 
toimintaa tulisi ohjaamaan riippuma
ton, neuvoa-antava elin (advisory eoun
eil). 

Heikki Hella 

makrotuotan tofunktioiden olemassaolo 
riippuu ennen kaikkea siitä, minkälai
set tehokkuus erot yritysten välillä val
litsevat. Näitä eroja Sato kuvaa te
hokkuusjakautumalla ja sitä karakteri
soivalla kapasiteetin tiheysfunktiolla. 
Juuri tehokkuusjakautumaa Sato pitää 
puuttuvana linkkinä mikro- ja makro
tuotantofunktioiden välisten yhteyksien 

makrotuotantofunktioiden välisten yh- tutkimisessa. 
teyksien - ja siten myös makrofunk- Tehokkuusjakautuma-käsite ei ole 
tioiden käytön oikeutuksen - analy
sointiin. Tämä on myös Saton tarkoi
tuksena. Lähestymistapa ja menetel
mät poikkeavat kuitenkin huomatta
vasti aiemmista. Tulokset antavat 
uusia näköaloja paitsi aggregoinnin teo
rian myös tuotannon teoreettisen ja 
empiirisen analysoinnin kannalta. Sato 
tarkasteleekin mikro- ja makrotuotan
tofunktioiden yhteyksiä sekä aggre
goin ti teore€ttisena, tuotan toteoreettise
na että empiirisenä ongelmana. 

Saton yhtenä perusideana on ottaa 
analyysissaan lähtökohdaksi se, että 
tuotantoyksiköt (yritykset) poikkeavat 
tuotantotehokkuudeltaan toisistaan. Te
hokkuuden erot ilmenevät yritysten 
käyttämien tekniikkojen erilaisuutena. 
Eri tekniikat taas ovat sitoutuneet yri
tysten käyttämiin pääomatavaroihin. 
Tämän teknisen erilaisuuden kuvaami
nen muodostaa tarkastelun perus
tan. Sato pyrkiikin osoittamaan, että 

uusi. Siihen perustuvaa systemaattista 
tuotantofunktioiden aggregoinnin teo
riaa ei ole kuitenkaan aiemmin esi tet
ty. Sen sijaan teoriaan liittyviä yk
sittäisiä tuloksia on kylläkin jo aiem
min johdettu. Ensimmäinen tällainen 
on Houthakkerin vuonna 1955 Review 
of Economie Studies-aikakauslehdessä 
ilmestynyt artikkeli The Pareto di
stribution and the Cobb-Douglas pro
duction funetion in aetivity analysis. 
Houthakkerin lähestymistapaa käyttj 
myös Johansen vuonna 1972 ilmesty
neessä teoksessaan Produetion Fune
tions. Johansen käytti tehokkuusja
kautumaa tuotantoteoreettisessa ana
lyysissaan, sen sijaan aggregointiteo
reettisena ongelmana hän ei asiaa tar
kastellut. Sato pitääkin omia ja Johan·
senin tuloksia toisiaan täydentävinä. 

Teoksessaan Sato johtaa aluksi agg
regointiteoreettiset päätuloksensa. Ta
loustieteellisenä kehyksenä hänellä on 
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osittaisen tasapainon analyysi. Tietyl
lä teollisuudenalalla, jolla vallitsee täy
dellinen kilpailu, optimaalisesti käyt
täytyvien yritysten tuotantofunktiot 
aggregoidaan koko teollisuuden panos
tuotos-suhteita kuvaavaksi makrotuo
tan tofunktioksi. Mikrotuotantofunk
tioiden oletetaan olevan lineaarisesti 
homogeenisia ja kaksipanoksisia. Työ
panos oletetaan homogeeniseksi (sa
irlOin tuotos) ja pääomapanos hetero
geeniseksi. Panoksia mitataan tehok
kuusyksiköissä. Eri yritysten tuotan
tofunktioiden muoto oletetaan saman
laiseksi. Panosten tehokkuuskertoimet 
ilmentävät yritysten välisiä tehokkuus
eroj a. Koska tehokkuusj akautuma 
oletetaan annetuksi, ovat aggregoidut 
makrotuotantofunktiot ex post-tyyp

pisiä. 

Konsistenttisuusongelman luonne 
poikkeaa SatoIla aikaisemmista. Var

haisemmissa lähestymistavoissa tämä 
ongelma pyrittiin ratkaisemaan asetta-
malla raj oi ttei ta mikro- ja makrotuo
tantofunktioiden sekä panoksia että 
tuotoksia aggregoivien funktioiden 
muodoille. Saton lähestymistavas-

taen, että mikrotuotantofunktiot ovat 
CES-tyyppisiä. Ma temaa ttisel ta muo
doltaan yhtälöt, joista emo tulokset 
saadaan, ovat integraaliyhtälöitä. 

Mielenkiintoista Saton tuloksissa on 
myös se, ettei tietyn tyyppisten mikro
tuotantofunktioiden aggregointi johda 
välttämättä samantyyppiseen makro
tuotantofunktioon. Tämä riippuu ka
pasiteetin tiheysfunktion muodosta. 

Aikaisemmissa lähestymistavoissa 
konsistenttisuus pyritään saavuttamaan 
joko kaikille mahdollisille panosten, 
erityisesti pääomapanoksen, tai tietty
jen tasapainoehtojen määräämille ja
kautumistyypeille. Sato puolestaan 
tarkastelee yhtä panoksen jakautumis
ta kerrallaan. Sen tähden hän tutkii 
myös sitä, kuinka tehokkuusjakautuma 
voi muuttua vaikuttamatta makrotuo
tantofunktion muotoon. Huomataan, 
että makrotuotantofunktion muodon 
invarianttisuuden ehdot ovat varsin 
rajoittavat. Sato osoittaa, että F.M. 
Fisherin 1960-luvun lopulla julkaise
mat tutkimukset perustuvat myös in
varianttisuusongelmaan, mikä osoi ttau
tuu Saton analyysin erikoistapauksek-

sa konsistenttisuus saavutetaan siten, si. 
että mikro- ja makrotuotantofunktioi- Lopuksi Sato osoittaa, että hänen 

den ollessa annettuj a on löydettävä 
konsistenttisuuden mahdolli!tava ka
pasiteetin tiheysfunktio. K,utakin mak
rotuotantofunktiotyyppiä vastaa mää
rätyntyyppinen tiheys funktio (mikro
tuotantofunktioiden ollessa siis annet
tuja). Relaati.o on myös käänteinen. 
Siten makrotuotantofunktion olemassa
olon ratkaisee se, onko olemassa tie
tynlainen kapasiteetin tiheysfunktio. 
Esimer kiksi Cobb-Douglas-makrotuo
tantofunktiota vastaa kapasiteetin ti
heysfunktio, joka on muodoltaan Pa
reto- j akautuman tiheysfunktio olet-

menetelmänsä toimii, vaikka eräistä 
alussa tehdyistä olettamuksista luovut
taisiinkin. Mikrotuotan tofunktioiden 
ei tarvitse olla samanlainen kaikille 
yrityksille. Menetelmä toimii myös 
epätäydellisen kilpailun oletuksin. 
Mikrotuotantofunktioissa voi olla myö~ 
useampia kuin kaksi panosta. 

Teoksen toisessa osassa Sato tarkas
telee tehokkuusjakautumia ja mikro
ja makrotuotantofunktioiden välisii:i 
yhteyksiä lähinnä tuotantoteoreettises
ti. Aluksi hän tarkastelee yritysten 
välisten tehokkuuserojen syntyä ja 



kritisoi olettamusta, jonka mukaan te
hokkuuserot olisivat neutraalisia (sa
turmaisia), jolloin ne voitaisiin sisällyt
tää kaikille yrityksille yhteisen tuotan
tofunktion häiriötermiin. Tällöinhän 
mikrohavainnoista estimoitu poikki
leikkaustuotantofunktio kuvaisi lyhyen 
täh täy ksen mikrotuotan tofunktiota. 
Saton mukaan tehokkuuserojen ei
neutraalisuuden takia poikkileikkaus
funktio approksimoikin ex ante-tuotan
tofunktiota, jolloin se kuvaa panos-tuo
tossuhteita, joita yritykset noudattavat 
vain pitkällä tähtäyksellä. 

Tar kastellessaan aikasarj a -aineistois
ta estimoitujen lyhyen ja pitkän täh
täyksen makrotuotantofunktioiden omi
naisuuksia Sato kiinnittää erityistbi 
huomiota ex ante (pitkän tähtäyksen) 
substituutiojouston estimoinnissa ja ns. 
residuaalimenetelmällä ta pah tuvassa 
teknisen kehityksen arvioinnissa esiin
tyviin ongelmiin. Yhteenvetona käyt
tämistään tuotantofunktiokäsi tteistä 
hän esittää seuraavan luettelon: 

ex ante tuotantofunktio 
mikrotuotanto- {lYhyen tähtäyksen 
funktio pitkän tähtäyksen 

{

lyhyen tähtäyksen 
makrotuotanto- pitkän tähtäyksen 
funktio täyden ,kapasiteetin 

poikkileikkaustuotan tofunktio 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Substituutiojouston suuruuden suh
teen hän päätyy seuraavaan järjestyk
seen: 

S5 ~ Sl = S3= S6 ~ S7 > S4 > S2· 

Empiirisessä kymmenvuosihavain-
noille perustuvassa tuotantofunktioko
keilussaan Sato päätyy tulokseen, jon
ka mukaan makrotason substituutio
jousto USAn kansantaloudessa olisi ly
hyellä tähtäyksellä ykköstä pienempi, 
mutta pitkällä tähtäyksellä ykköstä 
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suurempi. Aikaisemmissa aikasarj a
aineistoille perustuvissa tutkimuksissa
han on saatu substituutiojoustolle 0.6 
paikkeilla olevia arvioita, kun taas 
poikkileikkaustarkasteluissa arviot ovat 
liikkuneet lähellä ykköstä. 

Kolmannessa osassa Sato tutkii em
piirisesti Japanin puuvillateollisuuden 
tehokkuusjakautumia ja niiden muu
toksia vuosina 1956-59 työpanoksen 
ja pääomapanoksen suuruuden suhteen. 
Tällöin havaitaan mm., että yrityksen 
tehokkuuden ja koon välillä vallitsee 
positiivinen korrelaatio, joskin tehok
kaimmat yritykset eivät olleet suurim
pia, ja että työpanoksen tehokkuus
jakautuma on pääomapanoksen jakau
tumaa vakaampi ajassa. Samansuun·· 
taisia tuloksia hän sai myös N orj an ja 
USAn tehdasteollisuuden aineistoista. 
Lopuksi hän kokeilee beta-jakautuman 
sopivuutta tehokkuusjakautuman (ka
pasiteetin tiheysfunktion) kuvaajana. 
Tulokset ovat alustavia, mutta rohkai

sevia. 

Neljännessä oSqJ)sa Sato esittelee nu
meerisia laskelmia, joissa hän on gene
roinut makrotuotantofunktioita anne
tuista kiinteäsuhteisista ja CES-tyyp
pisistä mikrotuotantofunktioista sekä 
tehokkuusjakautumista, jotka noudat
tavat eksponentiaali- ja beta-jakautu
mia. Aluksi hän tarkastelee makro
tuotantofunktioiden ominaisuuksia ta
pauksessa, jossa investoinnit ja tekno
logia kasvavat vakiovauhtia. Kun, 
mikrotuotantofunktiot ovat CES-tyyp
piä, saadaan tulokseksi VES-tyyppinen 
makrotuotantofunktio, jonka substi
tuutiojousto alenee, kun efektiiviner. 
työ-pääomapanossuhde kohoaa. l\tIak
rotuotantofunktioiden muoto riippuu 
mikrotason substituutiojouston arvosta 
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ja työpaneksen tehekkuuskerteimen 
kasvuvauhdin suhteesta tuetantekapa
siteetin kasvuvauhtiin. 

Sen jälkeen SatO' arvi ei mikretue
tan tefunktieista genereimansa aineis
ten perusteella niitä spesifieintivirhei
tä, jetka syntyvät siitä, etteivät eke
nemetriket pysty etukäteen arvaamaan 
'Oikein tedellisen makretuetantefunk
tien kaikkia 'Ominaisuuksia, kuten subs
tituutiejeusten suuruutta. SatO' ver
taakin tässä ekenemetrikkeja sekeaan, 
jeka yrittää arvata elefantin muedet. 
Juuri tähän 'Ongelmaan SatO' pyrkii tue
maan lisävalaistusta prepageimalla sen 
puelesta, että tue arvaus 'Osuisi teden
näköisesti lähemmäksi tetuutta lähte
mällä liikkeelle mikretuetantefunkti
eista ja tehekkuusjakautumista. 

Saten päätarkeituksena teeksessaan 
en esittää uutta teeriaa tietyllä teimi
alalla teimivien yritysten tuetante
funkt~eiden aggregeimisesta keke te 0'1-
lisuudenalan tuetantefunktieksi. Teek
sensa viimeisessä - ja itsenäisessä -
'Osassa hän kuitenkin tarkastelee ly
hyesti myös teellisutt"denalejen tuetan
tefunktieiden aggregeintia keke kan
santaleuden panos-tuetes-suhteita ku..;. 
vaavaksi makretuetantefunktieksi. Tä
män hän tekee erillisenä ensimmäisen 
'Osan aggregeintiengelmasta ja mene
telmästä. SatO' 'Olettaa, että teellisuu
denalejen tuetantefunktiet 'Ovat lineaa
risesti hemegeenisia ja että sekä pää
'Oma... että työpanekset 'Ovat hemegee-

nisia, aina täyskäytössä ja vapaasti lii
kuteltavia teellisuudenalejen välillä. 
SatO' saa tulekseksi, että keke kansan
taleuden panes-tuetes-suhteita kuvaa
van makretuetantefunktien elemassa
ele riippuu yhteiskunnan hyötyfunk
tien elemassaelesta! 

Saten kehittämän tehekkuusjakautu
man käyttöön perustuvan analyysiväli
neistön vahvana puelena pidämme sen 
monipuelisuutta, sillä sen avulla kye
tään tarkastelemaan mikre- ja makre
tuetantefunktieiden välisiä yhteyksiä 
sekä aggregeinti- ja tuetanteteoreetti
sesti että empiirisesti. Aggregeintitee
rian kannalta Saten tulekset merkitse
vät uutta näkökulmaa, jessa en myös 
empiiristä sisältöä, sillä teellisuuden
alejen tehokkuusjakautumat ja niiden 
muutekset 'ovat empiirisesti tutkitta
vissa, ainakin tulevaisuudessa, kunhan 
vain järjestämme neiden jakautuma
tietejen jeustavan peiminnan erilaisis
ta yri tysrekistereistä. Tuetan teteerian 
kannalta Saten tulekset merkitsevät 
erilaisten tuetan tefunktiekäsi tteiden ja 
niiden välisten yhteyksien selkeytymis
tä, mitä en pidettävä hyvänä asiana 
lnyös empiiristä tutkimusta ja tutki
mustulesten hyväksikäyttöä ajatellen. 
- Kaiken kaikkiaan Saten teeksesta 
löytyy runsaasti uutta tietea ekenemet
risten tuetantefunktieiden tutkijeille 
ja 'Opettajille. 

Veli Karhu - Pekka Sauramo 



ENGLISH SUMMARIES 

BERTIL ROSLIN: Product Develop
ment in Conditions of Uncertainty. 
This article treats technological rese
arch and development in Finland du
ring the past decade and in the coming 
years. Less is spent on research and 
development in Finland than in many 
other countries at the same level of 
jndustrialization. This is partly a 
consequence of the structure of in
dustry. In conditions of uncertainty, 
economic considerations are given 
unusually great weight in product 
development. The prospects of a rise 
in the relative price of imported 
energy, changes in the world supply 
of fibres, attempts to achieve rapid 
productivity growth and a shortage 
af capital will shape technological re
search and development in Finland as 
well as elsewhere. 

LAURI KORPELAINEN: Alte'tnative 
Manpowe'f Policy Strategies. This 
article examines the manpower policy 
which has been pursued in Finland 
d uring recen t years and suggests 
measures for reducing unemployment. 
The supply of labour should not be 
reduced, because a shortage of labour 
may well be experienced during the 
next decade. It is not possible to 
eliminate mass unemployment by State 
measures alone. There is reason to be 
optimistic about Finland's economic 
prospects. The country's industrial 
base should be strengthened, and 

structural changes primarily in pro

cessing industries should be promoted, 

so as to ensure competitiveness and. 

economic growth. 

MARKKU HEINONEN: An Econo
metric Study of the Consumpt-ion of 
Alcoholic Beverages. There has been 

much discussion of the applicability of 
econometric methods in the analysis of 

the consumption of alcoholic beverages 

in Finland where _the central govern

ment regulates the sale of alcohol. 

Criticism has focussed on technical 

aspects of econometric methods and 

on their most appropriate use in the 

study of consumption of this type. 
Since econometric models require 

precise statistical series, a number of 
factors (norms, needs and advertising) 

affecting alcohol consumption have 

been excluded from the analyses. In 

Finland the most significant »forgotten» 

faetor may well be the availability of 

alcoholic beverages. 

JUKKA PEKKARINEN: Keynesianism 
and the Finnish Conventional Wisdom 
in Stabilization Poliey. An attempt is 
made to single out and to assess the 
premisses of Finnish stabilization 
poliey. It is suggested that this is 
characterized by non-Keynesian ele
ments, which often are reminiscent of 
the old »classical» thinking and which 
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also are often peculiar to Finland in exclude the standard Keynesian mea
having a persistently heavy influence sures, do not always pass a criticaI 
in policy design. examination. 

As such elements of thought the 
article singles out (1) the view of the 
problems of an open economy and of 
the current account as a constraint of 
sta:bilization poliey; (2) strong aversion 
towards publie sector defici t as a 
countercyclical measure; and (3) the 
view according to which stabilization 
policy is inhibi ted by the growth and 
structure of the economy. It is strongly 
argued that these elements, which 

PENTTI VIITA: Motivation at Work. 
The reasons and forms of low motiva-
tion at work are examined in this 
article. Motivation has been found to 
be of great importance for production. 
Efforts should be made to raise motiva
tion as the increase in output to be 
achieved is often far in excess of the 
costs incurred. 
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pinen. Johtokunnan jäseninä toimivat 
edelleen valtiot. tri Lauri Korpelainen, 
ja valtiot. lis. Heikki Koskenkylä. Yh
distyksen sihteerinä toimii edelleen 
kauppat. maist. Heikki Lempiäinen. 



KERTOMUS KANSANTALOUDELLI
SEN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 
VUONNA 1977 

Vuosi 1977 oli Kansantaloudellisen Yh- Suomessa». Valmistellun puheenvuo
distyksen 93. toimintavuosi. Esitelmä- ron käyttivät kauppat.lis. Paavo Okko 
ja seminaaritilaisuuksien järjestäminen 
sekä Kansantaloudellisen aikakauskir
jan julkaiseminen olivat kertomusvuo·· 
den tärkeimmät toimintamuodot. 

Kertomusvuonna yhdistyksen ko
kouksissa pidettiin seuraavat esitelmät: 

Aiheesta »Onko julkisen sektorin 
kasvu pysäytettävissä» järjestetyssä se
minaarissa 2.2. 1977 alustivat valt.tri 
Henri J. Vartiainen aiheesta »Julkinen 
sektori ja kansantalouden kestokyky», 
budjettipäällikkö Juhani Korpela ai
heesta »Julkisen sektorin kehitysnäky
mät», virastovaltuutettu Seppo Salmi
nen aiheesta »Valtionhallinnon ratio
nalisointimahdollisuudet», apulaisjohta·· 
ja Eero Koivukoski aiheesta »Kunnal
lissektorin kasvu- ja rationalisointinä
kymät» ja toimitusjohtaja arvo Kies'i 
aiheesta »Julkinen valta ja yritystoi
minta». Valmistellun puh.eenvuoron 
käyttivät toimitusjohtaja Matti Kaleva 
ja professori Olavi Keskumäki. Tilai
suudessa oli läsnä n. 100 henkilöä. 

Vuosikokouksessa 28. 2. 1977 esitel
möi ministeri Ahti Karjalainen aihees
ta »Suomen kansantalouden kehitysnä
kymiä». Valmistellun puheenvuoron 
käyttivät pääjohtaja Filip Petterson ja 
valt.tri Pentti Vartia. Tilaisuudessa 
oli läsnä n. 110 henkilöä. 

Kokouksessa 28. 3. 1977 alusti pro-

ja ylitarkastaja Hannu Kauppi. Tilai
suuteen osallistui n. 40 henkilöä. 

Teemailtapäivätilaisuudessa »Suomen 
kansantalouden kehitysvaihtoehdot» 
21. 4. 1977 alustivat johtaja Eero Tuo
mainen aiheesta »Suomi 1990», toimi
tusjohtaja Max Jakobson aiheesta. 
»Kansan talou temme kehi tysstra tegiat» 
ja apulaisprofessori Kyösti Pulliainen 
aiheesta »Suomi ja uusi kansainvälinen 
talousjärjestys». Valmistellun puheen
vuoron käyttivät kansleri Klaus Waris, 
sosiaalineuvos Nils Nilsson, rehtori 
Jaakko Honko ja yliasiamies C.E. Carl
son. Tilaisuudessa oli läsnä n. 190 
henkilöä. Tilaisuus järjestettiin yhdes
sä Taloustieteellisen Seuran kanssa. 

Kokouksessa 2. 6. 1977 esitelmöi 
kansliapäällikkö Keijo Liinamaa ai
heesta »Kokemuksia tulopolitiikasta». 
Valmistellun puheenvuoron käyttivät 
pankinjohtaja Päiviö Hetemäki ja tut
kija Gunnar Asplund. Tilaisuuteen 
osallistui 60 henkilöä. 

Kokouksessa 18. 10. 1977 piti minis
teri Paul Paavela perinteisen budjetti
esitelmän aiheesta »Finanssi- ja raha
politiikan mahdollisuuksista kansanta
louden elvyttämisessä». Valmistellun 
puheenvuoron käyttivät johtaja Pekka 
Morri ja valt.tri Henri J. Vartiainen. 
Tilaisuudessa oli läsnä n. 50 henkilöä. 

fessori Osmo Forssell aiheesta »Tuo- Teemailtapäivätilaisuudessa »Viime ... 
tantorakenteen alueelliset eroavuudet aikainen raha teoreettinen tutkimus» 



3. 11. 1977 alustivat professori Jouko 
Paunio aiheesta »Taloudellisen aktivi
teetin lisääminen ilman inflaatiota», 
valt. lis. .Tukka Pekkarinen aihees
ta »Keynesiläisen teorian käyttöala», 
valt.lis. Antti Suvanto aiheesta »Raha
varanto ja kansantulo», valt.tri Heikki 
Oksanen aiheesta »Rahapolitiikan te
hokkuudesta» ja kauppat.lis. Reino Ai
rikkala aiheesta »Suomen Pankin ra
ha poli tiikan teoreettiset läh tökohda 1». 

Valmistellun puheenvuoron käyttivät 
professori Pekka Ahtiala, pankinjohta
ja Ahti Hirvonen ja vs. professori Ant·· 
ti Tanskanen yhdessä valt.lis. Keijo 
Alhon kanssa. Tilaisuuteen osallistui 
n. 200 henkilöä. 

Kokouksessa 8. 12. 1977 esitelmöi 
kansliapäällikkö Reino Auvinen aihees
ta »Liikennepolitiikka yhteiskuntapoli
tiikassa».· Valmistellun puheenvuoron 
käyttivät ylijohtaja Jukka Wallenius 
Ja asiamies Jukka Rinne. Tilaisuudes
sa oli läsnä n. 25 henkilöä. 

Yhdistys järjesti kertomusvuonna 
yhteensä 8 yleisötilaisuutta ja niihin 
osallistui keskimäärin 97 henkilöä. 
Edelliseen vuoteen verrattuna tilaisuuk
sia oli yksi enemmän ja osanottaja
määrä keskimäärin 26 henkilöä suu
rempi. 

Kansan taloudellisen aikakauskirj an 
73. vuosikerta ilmestyi neljänä niteenä. 
Vuosikerran kokonaissivumäärä oli 
489, eli 62 sivua suurempi kuin edel-
lisenä vuonna. Kansantaloudellisen 
aikakauskirj an toimitusneuvostoon 
kuuluivat professorit Veikko Halme, 
Lauri O. af Heurlin <t 29. 4. 1977), 
Auvo KHskinen, Eino H. Laurila. 
ja Fedi Vaivio. Aikakauskirjan pää
toimittaj ana toimi edelleen vaI t. tri 
Henri J. Vartiainen ja toimitussihtee
rinä yht.maist. Heikki Kirves. Opis-
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kelijoilla oli edelleen tilaisuus tilata 
aikakauskirja alennettuun hintaan. 
Opiskelijatilausten lukumäärä oli 307. 
Tavallisia vuositilauksia oli 345 kap
paletta. Yhdistyksen jäsenet saivat ai
kakauskirjan jäsenhintaan. 

Kertomusvuoden aikana jäsenmäärä 
ylitti 1000 rajan ja oli vuoden lopus
sa 1022. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 
vuoden 1977 aikana 75 henkilöä, 12 jä
sentä erosi tai katsottiin eronneeksi. 

Yhdistyksen esimiehenä toimi valt.tri 
Lauri Korpelainen ja varaesimiehenä 
toimitusjohtaja Matti Ali-Melkkilä. 
Johtokuntaan kuuluivat edellisten li
säksi varatoimitusjohtaja Juhani Risti
mäki, johtaja Pekka Morri, valt.lis. 
Heikki Koskenkylä ja valt.tri Pentti 
Vartia. Sihteerinä ja taloudenhoitaja
na toimi 28. 2. 1977 saakka kauppat.lis. 
Roy Dahlstedt ja 1. 3. 1977 alkaen 
kauppat.maist. Heikki Lempiäinen. 
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden 

aikana 9 kertaa. 

Yhdisty ksen ed ustaj ana talouselämän 
bibliografiatoimikunnassa toimi kerto
musvuonna edelleen professori Eino H. 
Laurila. Yhdistyksen nimeämänä Yr
jö Jahnssonin Säätiön hallituksen jä
senenä toimi edelleen professori Auvo 
Kiiskinen. Alfred Kordelinin Säätiön 

tieteen jaostossa toimi yhdistyksen 
edustajana kuolemaansa 29. 4. 1977 
saakka professori Lauri O. af Heurli'n 
ja 6. 11. 1977 päättyneen kauden lop
puajan hänen varamiehensä professori 
Jouko Paunio. Professori Pentti Pöy
hönen on edustanut yhdistystä maini
tussa jaostossa 7. 11. 1977 alkaen vara

miehenään professori Jouko Paunio. 
Suomalaisen kirjallisuuden edistämis

varojen valtuuskuntaan kuului edel
leen yhdistyksen nimeämänä edustaja-
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na professori Arvi Leponiemi varamie
henään valt.tri Henri J. Vartiainen. 

Kansantaloudellinen Yhdistys ja 
Ekonomiska Samfundet i Finland oli
vat edelleenkin yhdessä jäseninä Inter-
national Economic Associa tionissa 
(lEA). Professori Jouko Paunio toimi 
edelleen IEA:n toimeenpanevan komi
tean jäsenenä ja edusti suomalaisia jä
senjärjestöjä IEA:n neuvoston kokouk
sessa Tokiossa 27. 8. 1977. IEA:n kong
ressiin Tokiossa 29. 8.-3. 9. 1977 osal
listui kuusitoista yhdistyksen jäsentä. 

N a tionalekonomiska Föreningenin 100-
vuotisjuhlakokouksessa Tukholmassa 
4. 5. 1977 edusti yhdistystä valt.tri 
Henri J. Vartiainen. Tieteellisten seu
rojen yleisessä edustajakokouksessa 
18. 5. 1977 toimi yhdistyksen edustaja
na valt.lis. Heikki Koskenkylä. 

Yhdistyksen tilintarkastajina toimi
vat valt.lis. Heikki Koivisto ja johtaja 
Pertti Tuomala sekä heidän varamie
hinään johtaja Helge Laakso ja kaup
pat.lis. Tuomas Larjavaara. 

Helsingissä tammikuun 23 päivänä 1978. 

Lauri Korpelainen 
Esimies 

Heikki Lempiäinen 
Sihteeri 

THE SCANDINA VIAN JOURNAL OF ECONOMICS 

Från och med nr 111976 har The Swedish J ournal of Economics bytt namn tilI 
The Scandinavian Journal of Economics. Tidskriften ges ut på engelska, kommer 
med 4 nr/år på tillsammans c:a 500 sidor. Tidskriften presenterar teoretiskt 
och empiriskt orienterade artiklar och kommentarer av hög vetenskaplig kva
litet. För det mest är artiklarna skrivna av nordiska ekonomer eIler också är 
artiklarna knutna tilI nordiska ekonomiska förhållanden. Varje år publiceras 
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Tidskriften har en särskild avdelning för bokanmälningar. 
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NOTES AND COMMENTS 
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