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Kannattavuuden mittaamisesta 
tekstiiliteollisuudessa * 

TIMO AIRAKSINEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Suorana vastauksena iltapäivän teemaan voin tekstiiliteollisuuden 
osalta alkajaisiksi todeta, että ainakaan suo:rp.alaisen tekstiilien perus
teollisuuden kannattavuusongelmia ei ilmeisesti käy kuittaaminen 
suhdanneongelmina. Valitettavasti käytettävissäni oleva aika ei suo 
mahdollisuut'ta tekstiiliteollisuuden kannattavuuskehityksen syiden 
pohdintaan, vaan joudun tyytymään pelkästään kannattavuuden mit
taamiseen. Tähänkin liittyvät periaatteelliset ja menetelmälliset on
gelmat joudutaan pääosin sivuuttamaan. Niinpä esimerkiksi toimiala
kohtaisen keskimääräisen kannattavuuden mittaaminen ylipäätänsä 
voitaisiin asettaa mielekkyydeltään kyseenalaiseksi. Seuraavassa esi
tettävät tulokset perustuvat Teollistamisrahasto Oy:ssä valmistumas
sa olevaan tutkimukseen Suomen tekstiiliteollisuudesta vuosina 1965 
-77.1 

TekstHliteollisuudesta puhuttaessa 'On syy,tä erottaa toisistaan aina
kin tekstiilien perusteo'llisuus ja trikooteollisuus. Kuviossa 1 esitetään 
tällä jaotuksella teollisuustilaston mukainen bruttokateprosentti 2 vuo
silta 1970-76 yhdessä Elinkeinohallituksen te!kstiilitutkimuksen an
tamien käyttökateprosenttien kanssa vuosilta 1972-76.3 Jälkimmäi
nen perustuu neljän suurimman puuvilla- ja villateollisuutta sekä 
neljän suurimman trikooteollisuutta harjoittavan yrityksen sisäisen 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivätilaisuudessa Kannattavuusongel
mat - suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? 23. 5. 1978 pidetty alustus. 

1. Halme - Haavisto - Salomaa: Suomen tekstiiliteollisuus vuosina 1965-1977. 

Teollistamisrahasto Oy, A:2, 1978. 
2. Teollisuustilaston työvoimakustannuksia on täydennetty ETLAn tutkimusten 

pohjalta arvio idulla välillisten työvoimakustannusten lisällä. 
3. Elinkeinohallitus: Tekstiiliteollisuuden taloudelliset toimintamahdollisuudet 

1970-luvulla. Elinkeinohallituksen tutkimusosaston selvityksiä 1/78, Helsinki 1978. 
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Kuvio 1: Tekstiilien perusteollisuuden ja trikooteollisuuden bruttokateprosentti vuo
sina 1970-76 sekä Elinkeinohallituksen tutkimuksen mukainen käyttökateprosentti 
vuosina 1972-76. 
Lähde: Teollisuustilasto I, Elinkeinohallituksen tutkimus (1978). 

laskentatoimen tuottamiin t1,l.loslaskelmatietoihin. Varsinkin perus
teollisuuden osaLta mukaanotettujen yritysten peittävyys alan liike
vaihdosta on erittäin korkea. 

Teollisuustilaston mukainen bruttokateprosentti on laskettu suh
teuttamalla ja1ostusarvo miinus työvoimakustannukset tuotannon 
bruttoarvoon. Tuloslaskelmaterminologian käyttökate taas saadaan 
vähentämällä liikevaihdostä "myynnille kohdistetut muuttuvat kulut 
ja kiinteät kulut ja suhteuttamalla erotus liikevaihtoon. Koska brutto
katteeseen sisältyy vielä tuntuvia myynnin ja hallinnon kiintei;tä kus
tannuksia, bruttokateprosentin pitäisi olia muutaman prosenttiyksi
kön vastaavaa fkäyttökateprosenttia paremman, vaikka tuotanto ja 
myynti vastaisivatkin toisiaan. 

Kuviossa lesi~etyt kateprosenttien tasot ja kehityskuvat ovat kui-
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. Kuvio 2: Käyttökateprosentti perusteoUisuusyrityksissä vuosina 1974-76. 

Lähde: Teollistamisrahasto Oy:n tekstiilitutkimuksen yrityskysely. 
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tenkin ilmeisen ristiriitaiset etenkin perusteollisuuden osalta. Sekä ta
soltaan että kehitykseltään Elinkeinohallituksen tutkimuksessa saa
dut käyttökateprosentit ovat huomattavasti teollisuustilastosta lasket
tuja brutbokateprosentteja heikompia. Molemmat tosin antavat yh
denmukaisen kuvan siitä, että vuosina, 1974-76 trikooteollisuuden 
keskimääräinen kate on ollut merkittävästi perusteollisuuden vas
taavaa parempi. Tämä on h uomionarvois,ta eri,tyisesti sen takia, että 
perustedllisuus on tuotantoteknologiaHaan kuitenkin huomattavasti 
pääomavaltaisempaa kuin trikooteollisuus. 

Perusteollisuuden käyttökateprosentti on ollut vuosina 1972--73 
jopa ,teollisuustilaston bruttokateprosentin yläpuolella, mutta pudon
nut tämän jälkeen noin 10 prosenttiyksikköä aIemmalle tasolle. Sa
maan aIkaan teol1isuustilasto osoittaa vain lievää bruttokateprosentin 
trendin alenemista. 

Kuvioissa 2 ja 3 esitetään Teollistamisrahasto 'Oy:n tekstiilitutki-
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Kuvio 3: Käyttökateprosentti trikooteollisuusyrityksissä vuosina 1974-76. 
Lähde: Teollistamisrahasto Oy:n tekstiilitutkimuksen yrityskysely. 
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muksen yrityskyselyssä saadut vuosien 1974-76 käyttökatteet yri
tyskohtaisesti sekä mediaaniltaan ja painotetuI,ta keskiarvoltaan. 
Yrityskyselyn peittävyys on noin 80 % tekstiilien perus- ja trikooteol
lisuusyritysten liikevaihdosta. Saadut tulokset tukevat Elinkeinohal
lituksen tutkimuksessa saatua kannattavuuskuvaa. Samaa osoittavat 
Teollistamisrahasto Oy:n tekstiiliasiakaskunnan oikaistut tilinpäätös
tiedot. 

On ilmeistä, että oikaistujen tuloslas'kelmatietojen pohjalta saa
daan luotettavampi kuva tekstiiliteollisuuden keskimääräisestä kan
nattavuudesta kuin teollisuustilaston pohjalta. Mistä sitten johtuu 
teollisuustilaston antama osittain harhainen kannattavuuskuva ? 
Ilmeisesti tässä tapauKsessa siitä, että teollisuus/tilaston tuotanto- ja 
kustannustiedot ovat tavallista epäluotettavampia toimialaIla, jossa 
vertikaalisesti integroituneilla yrityksillä on huomattava paino.4 

4. Mainittakoon, että vuonna 1973 teollisuustilaston tuotannon bruttoarvo oli noin 
40 % suurempi kuin tasetilaston mukainen tekstiiliteollisuuden liikevaihto. 
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Kuvio 4: Tekstiilien perusteollisuuden, trikooteollisuuden ja tehdasteollisuuden kiinteän 
pääoman tuottoprosentti 1 vuosina 1970-76. 
Lähde: Teollisuustilasto I, Airaksinen (1978). 

1. Kiinteä pääomakanta on laskettu rakennusten osalta samoin kuin Airaksisen 
tutkimuksessa käyttäen viiden prosentin jäännösarvopoistoa kiinteähintaisille investoin
neille. Koneiden ja laitteiden pääomakanta kunakin vuotena on laskettu kymmenen 
vuoden kiinteähintaisten investointien summana siten, että vuosittaisena poistona on 
käytetty kustakin investoinnista yhtä kymmentä osaa hankintahinnasta. Poisto on aloi
tettu hankintavuotta seuraavana vuotena. Hintaindeksinä on käytetty rakennusinves
toinneille rakennuskustannusindeksiä ja kone- ja laiteinvestoinneille tukkuhintaindek
sin alaryhmää 7. Laskennalliset poistot on saatu pääomakantalaskelmien yhteydessä. 
Laskennalliset poistot ja kiinteä pääomakanta on muunnettu samoilla hintaindekseillä 
käypiin hintoihin. 

Ristiriidattominakin brutto- ja käyttökate antavat varsin vajavai
sen kuvan kannattavuudesta, koska ne eivät ota huomioon eroja ja
lostusasteessa ja ennen kaikkea toimintaan sidottua pääomaa ja pää
omakustannuksia. 

Sidotun pääoman tuottoprosentti on periaatteessa huomattavasti 
edellisiä parempi kannattavuusmittai'i, mutta sen heikkoutena on si
dotun pääoman luotettava mittaaminen. Tekstiiliteollisuuden kohdal-
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la kannattavuuskehitys osoittautuu vielä edellä tarkasteltua heikom
maksi, kun kate miinus laskennalliset poistot kohdistetaan kiinteälle 
pääomalle, ts. kun kannattavuuskehitystä mitataan kiinteän pääoman 
tuottoprosentilla (kuvio 4). Suoritetut investoinnit ovat lisänneet si
dottua pääomaa, mutta eivät ole pystyneet estämään alenevaa käyt
tökatekehitystä. Vaihto- ja rahoitusomaisuuden huomioon ottaminen 
alentaa kannattavuuden tasoa, mutta ei heikennä tekstiiliteollisuuden 
kannattavuuden kehityskuvaa 1970-luvulla. 

Teollisuustilasto tarjoaa mahdollisuuden myös sen mukaisen 
kannattavuuskehityksen komponoimiseen.5 Tärkein osatekijä tekstii
liteollisuuden kannattavuuskehityksessä on 1970-luvulla ollut tuotan
non hintakehitys, joka on teollisuustilaston ilmplisiittisen hintaindek
sin mukaan vaihdellut välillä + 24 % vuonna 1974 ja - 2 % vuon
na 1975. Niinpä tekstiiliteollisuuden kannattavuuskehitys vuosina 
1974-75 voidaankin kohdistaa pääasiassa tuotannon ja raaka-ainei
den hintakehitykselle. Toisen keskeisen tekijän, yksikkötyövoimakus
tannusten kannattavuusvaikutus on ollut suhteellisesti tuntuvinta 
vuosina 1971, 73 ja 75. Vuosina 1971 ja 73 tämä perustui poikkeuk
sellisen heikkoon tuottavuuskehitykseen, vuonna 1975 taas ennätyk
selliseen palkkojen nousuun. 

Lopuksi on syytä vielä palata kuvioihin 2 ja 3 ja todeta yritysten 
väliset huomattavat erot käyttökatteissa sekä tekstiilien perusteolli
suudessa että trikooteollisuudessa. Vastaavanlainen hajonta löytynee 
kuitenkin lähes jokaiselta toimialalta. Samalla alalla toimii toisaalta 
yrityksiä, joiden käyttökate on useana vuotena hämmästyttävän 
heikko, jopa negatiivinen ja toisaalta yrityksiä, jotka käyttökatteella 
mitattuna ovat menestyneet eriUäin hyvin. 

5. Ks. Airaksinen: Tutkimus kannattavuuden mittaamisesta ja komponoimisesta. 
Teollistamisrahasto Oy, B :1, 1978. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden 
yrityskohtainen kannattavuus 
vuosina 1971-76* 

PEKKA YLÄ-ANTTILA 

Metsäte.ollisuuden tuotannolle ja viennille ominaiset voimakkaat suh
dannevaihtelut sekä Suomessa että Ruotsissa ovat heijastuneet myös 
toimialan kannattavuuden verraten jyrkkinä muutoksina. Varsin 
merkittäviä kannattavuusvaihtelut ovat .olleet 1970-luvulla ja kolme
na viimeksi kuluneena vuonna kannattavuuden keskimääräinen taso 
on etenkin Suomen metsäteollisuudessa .ollut erittäin heikko. 

Seuraavassa {tarkastellaan Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden 
kannattavuuskehitystä 1970-luvulla yritys!k:.ohtaiseen aineist.oon pe
rustuen, jolloin .on mahdollista kuvata ja vertailla myös kannatta
vuusjakaumia ja toimialan sisäisten kannattavuusrakenteiden muut
tumista. Metsäte.ollisuus ei ilmeisesti kuitenkaan ole yritys- tai toimi
pai'kkakohtaisen aineiston soveltamisen kannalta yhtä mielenkiintoi
nen kuin toimialat, j'Oissa rakennemuutokset ovat 'Olleet ja tulevat ole
maan voimakkaita. Perinteistä t.oimialatutkimusta, j.oka on ollut toi
mialan sisäisiä rakenneongelmia varsin niukasti valottavaa, lienee 
kuitenkin hedelmällistä yleisesti ka'tsoen siirtää v.oimakkaasti disagg
regoidumpaan suuntaan. Toimiala aggregaattinahan ei ole päätök
sentekoyksikköeikä esim. ,talouspoliittisten toimenpiteiden toimiala
tasoinen kohdistaminen aina ole help.osti perusteltavissa. Disaggreg.oi
dun tarkastelutavan soveltamisen esteenä .on kuitenkin, varsinkin 
kannattavuustutkimuksissa, 'Ollut aineiston hankala saatavuus. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivätilaisuudessa Kannattavuusongel
mat - suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? 23. 5. 1978 pidetty alustus. 
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Kannattavuusvertailun aineisto ja kannattavuusmittari 

Seuraavassa esitettävän kannattavuusvertailun suomalainen yritys
aineisto koostuu 27 liikevaihdoltaan suurimman metsäteollisuusyri
tyksen tuloslaskelmista ja taseista, joita on voitu täydentää erillisellä 
kyselyllä tarpeellisten oikaisujen tekemiseksi virallisiin tilinpäätöstie
toihin.1 Aineisto kattaa noin 80 % l~ok:o toimialan liikevaihdosta. Ensi
sijaisena vertailuaineistona Ruotsiin on käytetty 20 »puhtaan» (met
säteollisuuden osuus yli 75 % kokonaisliikevaihdosta) metsäteolli
suusyrityksen muodostamaa ryhmää, joka puolestaan kattaa noin 
60 % alan liikevaihdosta. Ruotsin metsäteollisuuden aineisto koostuu 
valmiiksi lasketuista tunnuslukutiedoista 2, joita on vain vähäisin tar
kistuksin täydennetty alkuperäisellä tilinpäätösmateriaalilla. Aineisto 
käsittää tarkasteluvuodesta riippuen 15-20 Ruotsin suurinta puh
taasti metsäteollisuuteen keskittynyttä yritystä, jotka edustavat noin 
60 prosenttia Ruotsin metsäteollisuuden liiikevaihdosta.3 

Kannattavuuden· mittarina käytetään pääoman tuotto astetta ku
vaavaa sidotun pääoman tuO'ttoprosenttia, jossa nettotulos ennen kor
koja ja veroja on suhteutettu yritykseen sidottua koko pääomaa ku
vaavaan suureeseen.4 Nettotu1osta laskettaessa on virallisen tuloslas
kelman mukaisia tietoja oikaiS'tu mm. varausten muutoksilla, eläke
säätiösiirroilla sekä verokorjauksilla. Poistoperusteet on yhdenmu
kaistettu käyttämällä palova!kuutusarvoihin perustuvia laskennallisia 
poistoja.5 Vertailutunnusluvun sidottua pääomaa määriteltäessä on 

1. Fuusioiden ja tilinpäätösajankohtien siirron vuoksi vuonna 1976 on mukana 
vain 23 yritystä. 

2. Veckans affärer Nr. 26/1971-77. 

3. Aineistojen muodostumista, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta on lähemmin 
tarkasteltu esityksen pohjana olevassa selvityksessä Ylä-Anttila, Suomen ja Ruotsin 
metsäteollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema vuosina 1971-76, ETLA sarja B 18, 

Helsinki 1978. 

4. Tunnuslukua laskettaessa on ensisijaisena lähtökohtana pidetty vertailukelpoi
suuden saavuttamista Suomen ja Ruotsin välillä ja tämän vuoksi tuottoastetta lasket
taessa tehdyt ratkaisut ovat määräytyneet pyrkimyksestä sopeuttaa suamalaisten yri
tysten tunnusluvut mahdollisimman tarkoin ruotsalaisten yritysten suurimmaksi osak
si valmiiksi laskettuihin tunnuslukuihin 

5. Kaikkien suomalaisten yritysten kohdalla rakennusten vuotl.liseksi poistoksi on 
laskettu 2.5 Olo palovakuutusarvosta sekä 4 Olo koneiden ja kaluston palovakuutusarvosta. 
Ruotsalaisten yritysten kohdalla on tunnuslukua laskettaessa käytetty osittain emo me
nettelyä, osittain yrityksen omia laskennallisia poistoja. Kannattavuustunnuslukujen 
laskemisesta, ks. lähemmin Ylä-Anttila, mt., s. 48-52. 
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puolestaan lähtokohtana ollut taseen loppusumma, jota on korjattu 
lähinnä vaihto-omaisuuden arvostusvarauksella. 

Kannattavuusvertailujen yhteydessä on huomattava, että tunnus
lukuja laskettaessa ei inflaation vaikutuksia ole (poistojen määritte
lyä lukuunottamatta) otettu huomioon. Laskentatavasta johtuu myös, 
että esitettävät pääoman tuottoprosentH antavat vain suhteellisen kar
kean vertailukohteen rahoituksen kustannuksiin. 

Kannattavuuden kehitys vuosina 1971-76 

Taulukossa 1 on esitetty sidotun pääoman keskimääräinen tuottopro
sentti ja sen hajonta Suomen ja Ruotsin metsäteollisuudessa vuosina 
1971-76. Suomen metsäteollisuus on jaettu kahteen ryhmään: A-ryh
mä muodostuu ns. puhtaista metsäteollisuusyrityksistä ja B-ryhmä 
monitoimialayrityksistä. Lähinnä Suomen A-ryhmä on vertailukelpoi
nen ruotsalaisiin yrityksiin. 

Taulukon perusteella voidaan todeta Suomen metsäteollisuuden 
kannattavuuden olleen tarkasteluperiodilla keskimäärin Ruotsin met
säteollisuuden kannattavuutta hei~ompi ja kannattavuuden vaihte
lun olleen »puhtaiden» yritysten ryhmässä (A) sekä tarkasteluvuo-

Taulukko 1. Suomalaisten ja ruotsalaisten metsäteollisuusyritysten keskimääräinen 
sidotun pääoman tuottoprosentti 1 v. 1971-76. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Keskim. 
1971-76 

Ruotsi 
Painotettu keskiarvo 5.2 5.1 11.1 19.8 9.9 5.7 9.5 
(Keskihaj on ta) (2.9) (3.4) (4.7) (6.7) (4.6) (4.5) 

Suomi A-ryhmä 
Painotettu keskiarvo 4.4 3.7 6.2 15.1 3.1 -0.9 5.3 
(Keskihaj on ta) (4.9) (4.6) (6.2) (7.2) (7.9) (6.1) 

Suomi B-ryhmä 
Painotettu keskiarvo 5.6 4.7 6.9 10.2 5.8 3.2 6.1 
(Keskihajonta) (3.4) (2.1) (4.3) (3.4) (4.9) (3.3) 

Suomi A + B 
Painotettu keskiarvo 4.8 4.0 6.5 13.2 4.1 0.6 5.5 
(Keskihajonta) (3.9) (4.2) (5.7) (6.9) (7.3) (6.0) 

1. Sidotulla pääomalla painotettu keskiarvo. 
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Kuvio 1. Sidotun pääoman tuottoprosentti yrityksittäin Suomen ja Ruotsin metsä
teollisuudessa v. 1971-76.1 

1. Kukin ohut vaakaviiva kuvaa yksittäisen yrityksen sidotun pääoman tuotto
prosenttia ja risti sidotulla pääomalla painotettua keskiarvoa. 

sien välillä et,tä ryhmän sisällä selvästi Ruotsia suurempi. Kannatta
vuusero maiden välillä oli suhteellisen pieni vuosina 1971-72, mutta 
on sen jälkeen merkittävästi suurentunut. Kannattavuus parani sel
västi molemmissa maissa vuonna 1973 ja erityisesti vuonna 1974, jol
loin kemiallisten metsäteo'llisuustuotteiden kysyntä ja hinnat voimak
kaasti nousivat. Vuosina 1975-76 kannattavuuden heikentyminen oli 
Suomen metsäteollisuudessa huomattavasti Ruotsia jyrkempää. Käy
tettävissä olevien ennakkotietojen mukaan Ruotsin metsäteollisuuden 
kannattavuus heilk!keni vuonna 1'977 edelleen varsin jyrkästi ja sel
västi Ruotsin koko teollisuuden kannattavuutta enemmän.6 Sen sijaan 
Suomen metsäteollisuuden kannattavuudessa ei näyttäisi viime vuon
na tapahtuneen merkittävää muutosta, joten maiden välinen kannat
tavuusero on kaventunut. 

6. Ks. esim. Statistiska meddelanden F 1978: 4.1 ja Veckans affärer 27.4.19'78. 
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Kuvio 2. Suomen j.a Ruotsin metsäteollisuuden keskimääräinen kannattavuus yri
tyksittäin v. 1971-76 yrityksen koon mukaan. 

Yrityskohtaisesti pääoman tuotto asteen kehitys ja sen keskimää
räinen taso vuosina 1971-76 käyvät ilmi kuvioista 1 ja 2. Kuviosta 1 
on nähtävissä Suomen metsäteollisuuden kannattavuuden hajonnan 
lisääntyminen varsinkin vuosina 1974-75, joHoin keskimääräisen 
kannattavuuden muutokset olivat voimakkaat. Mikäli Ruotsin metsä
teollisuuden keskimääräinen pääoman tuottoprosentti halutaan aset
taa kannattavuuden normitasoksi, voidaan todeta vuosina 1975-76 
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ainoastaan yhden suomalaisen yrityksen saavuttaneen tuon tason ja 
tämän kriteerin mU!kaan Suomen metsäteollisuuden olleen noina vuo
sina lähes kokonaisuudessaan heikosti kannattavaa. 

Kuviosta 2, jossa twkastelujakson keskimääräinen kannattavuus 
on kuvattu yrity'ksenkoon mukaan, voidaan nähdä suurten yritysten 
olleen Ruotsissa keskimääräistä kannattavampia, kun tilanne Suomes
sa on ollut päinvastoin. 

Verrattaessa suomalaisten »puhtaiden» metsäteollisuusyri,tysten 
kannattavuuskehitystä monitoimialayritysten kannattavuuteen, ha
vaitaan pääoman tuottoasteen olleen monialayrityksissä keskimäärin 
jonkin verran parempi ja kannattavuuden vaihtelun vähäisempää 
kuin pääasiassa metsäteollisuuteen keskittyneiden yritysten ryhmäs
sä. Myös viime vuosina kaiikkein heikoimmin menestyneet yritykset 
ovat olleet »puhtaita» metsäteollisuusyrityksiä (vrt. kuvio 1). Toimin
nan hajauttaminen usealle toimialalIe näyttää siis ainakin tarkastelu
jaksolla vähentäneen yritysten su!hdanneherkkyyttä ja stabiloineen 
kannattavuutta. 

Vuosien 1973-76 varsin suuret kannattavuuserot Suomen ja 
Ruotsin metsäteollisuuden välillä voidaan eritellä suurelta osin mai
den erilaisesta kustannuskehityksestä johtuviksi. Eräiden tärkeimpien 
kustannustekijäiden kehitystä on vertailtu liitetaulukossa (s. 255).7 
Sekä puu- että työvoimakustannukset ovat 19'70-luvulla nousseet Suo
messa Ruotsia nopeammin.8 Samoin ulkoisen energian osuus tuotan
tokustannuksista on kasvanut Suomessa Ruotsia enemmä,n. Lisäksi 
tuotannon ja investointien vaihtelun perusteella voidaan päätellä ka
pasiteetin käyttöasteen olleen varsinkin vuosina 1975-76 Ruotsissa 
Suomea korkeamman, millä on ollut huomattava merkitys juuri noi
den vuosien kannattavuuseroihin. Samoin työn tuottavuudessa mai
den välillä oleva ero kasvoi selvästi vuosina 1974-75, jolloin tuotta~ 
vuus Ruotsin metsäteollisuudessa oli noin 90 % Suomea korkeampi. 
Yksinomaan pääomapanoksen määrässä ja teknologiassa olevilla eroil
la tuottavuuserot eivät ole selitettävissä. 

7. Kustannusrakennetta ja eri kustannustekijöiden kehitystä vertailumaissa on 
selvitetty lähemmin Ylä-Anttila, mt., s. 18-29. 

8. Puukustannusten kehitykseen lienevät osaltaan vaikuttaneet hintojen voimak
kaasti viahdellessa metsien omistuksen rakenteessa olevat erot; Ruotsissa yritysten 
metsien omistus on noin kolme kertaa laajempaa kuin Suomessa. 
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Kannattavuuden stabiilisuus 

Edellä todettiin kannattavuuden keskimääräisen vaihtelun olleen tar
kastelujaksolla Suomen metsäteollisuudessa selvästi voimakkaampaa 
kuin Ruotsissa, samoin kannattavuuden hajonta toimialan sisällä on 
Suomessa ollut Ruotsia suurempi. Kuviosta 3, jossa on esitetty tar
kasteluperiodin peräkkäisten vuosien kannattavuustunnuslukujen vä
liset korrelaatiot vertailumaissa, voidaan todeta myös yritysten väli
sen kannattavuusjärjestyksen säilyneen viime vuosina Ruotsin metsä
teollisuudessa vakaampana kuin Suomessa (ks. myös taulukko 2). 

Suomessa yritysten välinen kannattavuusjärjestys näyttää muuttu
neen varsin selvästi vuosina 1973-75, mikä on aiheutunut ennen 
kaikkea pienimpien metsäteollisuusyritysten pääoman tuotto asteen 
voimakkaasta vaihtelusta. Tämä vaihtelu on kytkeytynyt mm. yritys
ten tuotantorakenteeseen ja metsäteol1isuustuotteiden erilaiseen hin
takehitykseen näinä vuosina, sillä eräiden kemiallisten metsäteolli
suustuO'tteiden hinnat nousivat voimakkaasti vuonna 1974 ja alku
vuodesta 1975, kun taas esim. sahatavaran hinnat olivat jo käänty
neet laskuun. Tuotekoihtaisen hintakehityksen erilaisuus lieneekin 
vaikuttanut selvästi yritysten välisten kannattavuuserojen kasvuun. 
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Kuvio 3. Pääoman tuottoprosentin väliset korrelaatiot peräkkäisinä vuosina Suo
men ja Ruotsin metsäteollisuudessa 1971-76. 
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Taulukko 2. Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden kannattavuustunnuslukujen väliset 
korrelaatiot v. 1971-76. 

Suomi 

1971 1t)72 1973 1974 1975 1976 

1971 1 
1972 .40 1 
1973 .45 .54 1 
1974 -.12 .35 .14 1 
1975 .18 -.15 .24 .05 1 
1976 .51 -.19 .37 -.39 .48 1 

Ruotsi 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1971 1 
1972 .36 1 
1973 .44 .30 1 
1974 .18 -.31 .61 1 
1975 .33 -.23 .08 .13 1 
1976 .35 -.37 .22 .37 .87 1 

Lopuksi 

Suomen metsäteollisuuden kannattavuus on viime vuosina 1askenut 
varsin alhaiselle tasolle ja ollut myös suhteessa sen tärkeimpään kil
pailijamaahan heikko, pääoman tuottoaste on 1970-luvulla vaihdel
lut jyrkästi ja yritys- sekä tuoteryhmäikohtaiset kannattavuuserot ovat 
suurentuneet. Kannattavuuden voimakas heilahtelu, joka on ollut 
ominaista myös koko teol1isuudelle kuluvalla vuosikymmenellä, antaa 
viitteitä yritysten tuloksentasausta koskevien säännösten mahdollises
ta uudistamistarpeesta. 

Metsäteollisuuden kannattavuuden heikentymisen voimakkuudel
le ja pitkäaikaisuudelle ei ole helposti löydettävissä vertailukohdetta 
aikaisemmista suhdanneluonteisista kannattavuusvaihteluista. Kun 
monien perinteisten metsäteollisuustuotteiden pitkän aikavälin kysyn
tänäkymät ovat ainakin 1970-luvun alun ti1anteesta heikentyneet, 
useilla metsä,teollisuuden toimialoilla on kansainvälisesti tarkastellen 
runsaastikin ylikapasiteettia. Kun lisäksi halpaan, nopeakasvuiseen 
puuraaka-aineeseen tuotantonsa perustavat uudet tuottajamaat ovat 
tulossa Euroopan markkinoille, on varsin todennäköistä, että metsä-
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teollisuudessamme tapahtuu 1980-1uvulla laajempia rakennemuutok
sia kuin mihin menneinä vuosikymmeninä on totuttu. 

Metsäteollisuuden kannattavuuden edellytys pi~källä aikavälillä 
on epäilemättä siwtyminen yhä voimakkaammin pois alhaisen jalos
tusasteen suurtuotannosta tuotteisiin, joissa puuraaka-aineen hinnan 
merkitys on vähäinen. Toisaalta rahoitukselliset edellytykset tämän 
muutosprosessin ede11yttämille investoinneille lienevät saavutettavis
sa vasta nykyisen tuotantokapasiteetin käyttöasteen noustessa ja tu
lorahoituksen tätä kautta lisääntyessä. 

Liitetaulukko: Työn tuottavuuden ja eräiden kustannustekijöiden kehitys Suomen ja 

Ruotsin metsäteollisuudessa v. 1970-76 (samassa valuutassa, 1970 = 100). 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 * 

Työn 
tuottavuus 1 

Suomi Ruotsi 

100 100 
91 102 

102 109 
106 117 
104 119 
83 108 
91 110 

Kuusikuitupuun 
hankintahinta 2 

Suomi Ruotsi 

100 100 
113 116 
113 106 
112 109 
141 -144 
260 211 
248 222 

Työvoima-
kustannukset Raskaan 
(ml. sos.kust.) polttoöljyn 

työtuntia hinta 4 
kohti 3 

Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi 

100 100 100 100 
120 110 137 141 
134 127 149 120 
163 141 211 139 
212 168 425 406 
245 209 396 414 
286 243 

1. Teollisuustilasto osa I ja Industri Del 1. Työpanosta on mitattu työhön osallis
tuvien lukumäärällä. 

2. Skoglig statistikinformation (Skogsstyrelsen) Nr. 268 ja MTK:n .vuosikertomuk-

set. 

3. SAF, Wages and total labour costs for workers. Vuosien 1970-76 keskimääräiset 
työvoimakustannukset työtuntia kohti olivat: Suomi 16.60 Rkr/h ja Ruotsi 27.70 Rkr/h. 

4. Teollisuustilasto osa I ja Industri Del 1. Kemiallisen metsäteollisuuden ostaman 
raskaan polttoöljyn keskihinta oli teollisuustilastojen mukaan vuosina 1970-75 Suo
messa 217 Rkr/tn ja Ruotsissa 166 Rkr/tn. 

2 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Metalliteollisuuden kannattavuusrakenne * 

MAURI KA VONIUS 

Metalliteollisuudelle voidaan sanoa 'Olevan erityisen tunnusomaista, 
että sieltä löytyvät kaikk~ ongehnat, mitä teollisuudesta yleensä löy-

, , 

tää. Metalliteollisuus työllistää noin kolmanneksen teollisuuden työ-
voimasta. Metalliteollisuus on ktilutusteollisuutta, raaka-ainetuotan
toa ja investointitavaroiden tuotantoa. Metallite'OJID.isuudessa 'On paitsi 
täysin avoiimia halpatuoiantomaiden kanssa kilpailevia toi:mial'Oja 
myös puhtaasti 'kotim,arkkinoilla suhteellisen suoj attuna toimivia, niin 
isoja kuin pieniäkin laitoksia. Useimmiten metalliteoiliisuudesta kes
kusteltaessa puhutaan ikään kuin se olisi vain raskasta konepajateol
lisuutta tämän erityisesti haHitessa metalliteollisuuden suhdanneku
vaa. 

Laman tullessa pääosaan kansantaloutta, se myös löi läpi metalli
teoUisuuteen, lähinnä osaan kulutustavarateollisuutta ja rakennusrtar
viketeollisuuteen. Pääosaan metalliteollisuutta lama kuitenkin tuli 
vasta tavanomaisen parin vuoden viiveen jälkeen tilauskannan pikku
hiljaa laskiessa. 

Globaalisesti tarkasteltuna metalHteollisuus on me~koisen uusjaon 
kohteena. Euroopassa on perinteisesti totuttu siihen, että metallite'Oi
lisuuden tuotteet ovat »meidän hyödykkeitämme» maailmankaupassa. 

, Kapasit~ettia "On rakennettu paiitsi omaa kulutusta myös vientiä var
ten ja kapasiteetin laajentaminen 'Otti kummankin kasvun itsestään 
selvyytenä. Lähinnä Japani 'On tähän m'ennessä vasta se!lroitellut ku
vioita. Nyt 'On kuitenkin nopeassa tahdissa flmaantunut koko joukk'O 
uusia va1tioita, joiden tuotanto kilpailee eurooppalaisten ja USA:n 
tuotannon sekä myös Japanin kanssa. Tällaisia maita orvat j'OU!kko Itä-

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivätilaisuudessa Kannattavuusongel
mat - suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? 23. 5. 1978 pidetty alustus. 
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Aasian maita kuten Etelä-Korea, Singapore, Hongkong, Taiwan, Filip
piinit, Ma}esia, Thaimaa sekä Brasilia, Venezuela, Meksiko. Puhut
taessa erityisesti jostakin alasta löytyy myös muitakin valtioilta. 

Vasta laman luoma ylikapasiteettitilanne ja tämän aiheuttama 
uusi 'kilpaHutilanne toi 1tse asiassa lopullisesti esiin näiden maiden 
nykyisen ja tulevan merkityksen. Teollistuvi1en kehitysmaiden kapa
siteetti on itse asiassa vielä kokonaiskapasiteettiin nähden marginaa
linen, mutta toimittaessa ylikapasiteetin luomilla ostajien markki
noilla tämän marginaalin merkitys korostuu sä'ädeHen koko alan toi
mintaehtoja. Lisäksi tilanne pahenee koko ajan. Kehittyneiden teolli
suusmaiden kasvun 'Ollessa nollassa tai lähellä sitä näiden teollistuvien 
kehitysmaiden vuotuiset kasvuvauhdit vaihtelevat 10 %:sta 30 %:iin. 
Halvempiin kustannuksiin perustavalla täysin nykyaikaisella tu'Otan
nollaan nämä valtiot kasvattavat markkinaosuuksiaan ja tunkeutuvat 
uusille aloille. Tällaisessa tilanteessa on nähdäkseni melko onnetonta 
tuoda keskusteluun syntipukiksi pa'lkat ja/tai sosiaalikustannukset, 
sillä tilanteen painaminen Etel:ä-Korean tasoHe 2~3 markan tunti
palkkoihin ja lähes olemattomIin sosiaal1kustannukiSiin pidempine 
työai!koineen olisi jo riistoa parhaimmillaan. Voidaan lisäksi kysyä, 
mikä olisi sitten seuraava vertailun kohde? Ratkaisu ja nimenomaan 
sosiaalisempi ratkaisu 'On löydettävä joistalkin muista keinoista. 

Terästeorlisuuden kriisi koskee toistaiseksi vasta kauppateräksiä 
erik:oisterästen vielä pärjätessä markkinoilla. Vuonna 1974 kysyntä 
laski yhtäkHli:sesti aivan uudelle al'emmalle tasolle lähteäkseen siitä 
uudelleen kasvuun hitaampaan tahtiin. Samanaikaiseslti kapasiteetti 
kuitenkin kasvoi entiseen tahtiin jo käynnis1tettyjen investointien tuo
dessa uutta kapasiteettia (jänneväli päätöksen ja käyttöön ajon vä
lillä jopa yli viisilkin vuotta) ja jo toiminnassa olev,ien rationalisoi
dessa tuotantoaan. Seurauksena on,että vaikka teräksen kulutus kas
vaa, pysyy kuilu kapasiteetin täyskäytön ja kulutuksen välillä pitkään 
paikallaan. Uudet määrätietoisesti teollistumaan tähtäävät maat voi
v.alt jopa vaikeuttaa ti!lannetta, vaikka vanhoissa tuotrtajamaissa lei
kattaisiin samanaikaisesti kapasiteettia. Näin on erityisesti laivanra
kennusteollisuudessa, jo:ssa tällä hetkell'ä on tuotantoa vain kohnan
nekselle kapasiteettia ja kahdeksankymmentäluvullakin tilanteen pa
rantuessa vain puolelle nykyistä kapasiteettia. 

Nurinlkuriseksi tilanteen tekee, että usein yrirtykset, jotka kilpai-
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levat jostakin teollistumassa olevasta kehitysmaasta käsin, kilpaile
vat omien omistajayrityksiensä kanssa saattaen niiden tääHä 'Olevan 
toiminnan vaikeuteen. Niissäkin tapa~sissa, jois1sa ei ole kysymys 
monikansallisesta yrityksestä, kuten us'ein on, on yrityksen rakenta
nut pystyyn viim'eisimpään teknologiaan avaimet käteen joku teollis
tuneen valtion ehkä vaikeuksisssakin oleva yritys. Niinpä minulta 
onkin jo karissut illuusiot !teknologiaintensiirvisistä 'työllistävistä alois
ta. Teknologiset viiv:eet eri ma~den välillä ovat viime aikoina lyhen
tyneet melkoisesti ja ainoa tapa pitää tieto käsissään on juosta jatku
vasti muita edellä. 

Tietyllä tavalla olemme sitltenkin toistaiseksi päässeet Ikään kuin 
koira veräjästä suurempilen ongelmien osalta. Terästeollisuus meillä 
on Rautaruukin osalta tuotantotekniiikaltaan yhtä nykyaikaista kuin 
Japanin tai Etelä-Korean ja työvoimakustannukset alirttavat Japanin 
työvoimakustannukset. OV AKO puolestaan on satsannut viime vuo
sina voimaJkkaasti erikoisteraksiin. Meillä terästeollisuus on toiminut 
jatkuvasti ja yHäpitänYlt kasvuakin kasvavan viennin varassa. Kan
nattavuus on kuitenkin heikentynyt, se on todettava. 

Laivanrakennuskin on meillä pärj'ännyt muita kauem·min lähinnä 
marginaalisen merkiltyksensä, erikoislaivoihin suuntautumisen ja 
Neuvostoliiton kaupan ansiosta. Lähivuosina nämä edut eivät ole 
tukena, SIllä Neuvostoliiton kaupasta on etukäteen syöty jo lähes ny
kyisen viisivuotissorpimuksen kiintiöt ja muut laivanvarustajamaat 
ovat vaikeuksissaan suunnanneet tuotantoaan ja kilpailuaan erikois
laivoihin. 

Koneteollisuus on aina silloin tällöin saanut uusia tilauiksia, mutta 
sittenkin siinä on elämisen malku tänä hetkellä kädestä suuhun tapah
tuvaa. Investointitoiminnan oHessa kaikkialla vaimeata ei kunnon 
nousua rtälläkään alalla näytä syntyvän. Lisärksi osa koneteollisuutta 
on aloja, joihin Etelä-Korea ja kumppanit ovat satsaamassa tuoden 
lähivuosina lisää vaikeuksia osalle tuotteista. Meidänkin paperiikone
yrityksemme ovat mukana luomassa uutta kapasiteettia Brasiliaan. 

Autoteollisuus on jo pitikään olluJt sii~tämisoperaati'Oiden kohtee
na. Japani on kymmenessä vuodessa itse asiassa noussut nykyiseen 
merkitykseen tuottajana ja kasvua näköjään vielä riittää. Euroopassa 
Espanjasta 'kehittyi merkittävä tuottajamaa jo ennen Francon 'kuole
maa. Viime vuosina on Brasiliaan siirretty melkoisesti autoteollisuutta 
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ja Etelä-Koreakin on tullut mukaan leikkiin. Kysymys: Mitä meillä 
tehdään jos Volvo ja/tai Saab menee konkurssiin 80-luvun alussa? 
Alihankintojen kautta osa teollisuutemme tulevaisuudesta on kiin
teästi riippuvainen asianomaisista ruotsalaisista yrityksistä. 

Elektroniikkateollisuudessa on itse asiassa käynnissä suurin myl
lerrys tällä hetkenä. Osa ,tuotannosta on siirtynyt halvan työvoiman 
maihin, josta meil1e tulee niin radioita, televisioita kuin taskulaskimia 
ja erilaisia kotitalousikoneita. Kysymys sinänsä on miten 80-luvun al
kupuolella käy, kun väritelevisioihin liittyvän PAL-järjestelmän pa
tentit umpeutuvat ja Japania ja kumppaneita ei enää pystytä sulke-

,maan ulkopuolelle Euroopan mar~kinoita suurempienkaan väritelevi
sioiden osalta patenttioikeuksiin liiUyvien ehtojen avulla. Kilpailuti
lanne Salorallakin muuttuu ratkaisevasti, jos ei myös muuta tapahdu. 

Toinen kysymys on elektroniikkateollisuuden teknologian muutok
set ja ja!~kuva siirtyminen suurkomponentteihin ja sitä kautta ko
koonpandhenkilöstön rajut supistukset. 

Kolmas on 'elektroniilkkateollisuuden pääomavaltaiistuminen tuo
tantoprosessien painopisteen siirtyessä pi1ikalle automatisoidun kom
ponenttien valmistuksen puolelle ja erilaisten robottien ja automaat
tien yleistyminen muussa tuotannossa. 

Neljäs on elektroteknisen teollisuuden heijastusvaikutukset mui
hin sektoreihin ja sitä kautta nopeutuva rationalisointi ja aultomati
sointi, joka nykyisin johtaa vääjäämättö'mästi kas~avaan työttömyy
teen, kun tarpeeksi uusia työpaikkoja luovaa kas~ua ei ole ei[{ä ta
louspolitiikalla ole käytössään s'Oveliaita väHneitä asianmukaisen rtyöl
listämispolitiikan toteuttamiseen. Metalliteollisuuden työllisyys on 
tulevaisuudessa todellinen ongelma ja tämä riippumatta taleudelli
sista suhdanteista ja tuotannon kasvuvauhdista. 

Ensinnakin vuosina 1974-76 investoitiin metalliteollisuuteen val
tavasti ja näistä investoinnei'sta suw-i osa ei ele vi'elä täysvoimaisesti 
vaikuttanut tuoltannossa. Jos ky~ntää olisi, en pitäisi miltenkään mah
dottomana vuoden aikana tapahtuvaa jopa 30-40 <Jo:n tuottavuu
den nousua. 

Toiseksi meillä on siirrytty pysyvästi uuteen investointien aika
kauteen. Vuoteen 1975 asti oli investointien painopiste laajennusin
vestoinneissa, nyt ovat investoinnit 1ähes kokonaan rationalisointi- ja 
automatisointi-investointeja. Kun aikaisemmin koneinvestointien 
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osuus tuotannoUisista investoinneista vaihteli 50-65 <Jo:n välillä vä
hän suhdanteista riippuen, liikkuu koneinvestointien osuus nyt 60-
75 <Jo:n välillä ,ellei se jopa nouse vielä tästäkin. Kun tähän vielä lisä
tään teknologian tuomat muutokset ja sen luomat aivan uudet edel
lytykset tuottavuuden nostamiseHe on syytä olla erittäin huolestunut 
tulevasta~ehityksestä ,työllisyyden 'Osalta. 

Metalliteollisuuden vai~euksi'sta 'On puhuttu jo jonkin aikaa. Vai
keudet näkyivät ·ensin pienyrityksillä, jotka jo syksyllä 1976 aloittivat 
irtisanomiset. Hieman suurremmat lomauttirvat työntekijöitä, sitä suu
remmat siir-sivät heitä lyhennetyi'l1e työviikoHle ja aivan suuret käyt
tivät työ!hönott'Okieltoa. Vähitellen nämä pienten yritysten alunperin 
käyttämät ,työvoimapoliittiset välineet ovat tulleet suurempienkin yri
tysten käy,ttöön. Tämän vuoden puolella yli 1 000 työntekijän yrityk
set joO lomauttivart suhteellisesti enemmän työntekijöitään kuin niitä 
pienemmät. Lomautusajat tosin olivat lyhyemmät. Irtisanomisten 
painopiste puolestaan oli vielä 50-500 työntekijöiden yrityksissä. 

Tällä [hetk~nä on havaittavissa, että työttömyyden kasvuvauhlti on 
metalliteollisuudessa laantumassa hieman. Toisaalta tähän vaikuttaa 
kausivaihtelun tuomat tekijät. Toisaalta on todettava, että yritykset 
ovat jo sopeuttaneet toimintansa tähän ,tilanteeseen. Pienet 'Ovat jo 
lähes irtisanoneet ne, jotka .on sanottarvissa irti. Jäljel1ä on vain mah
doHisuus parempaan tai sitten konkurssi. Suuret ovat siirtäneet ne 
alihankinnat itselleen, jotka ovat siirrettävissä, vähentäneet työvoi
maansa valhdannan kautta ja ,esim. ennenaikai'silla eläkkeillä huomat
tavastikin muutta'en samassa yhteydessä organisatioitaan, töiden kul
kua, työnjakoa jne. sekä parantaen sitä kautta ItuottavuuUaan ja ikus
tannusrakennettaan. 

VuosikertomuJksien mukaan työvoima väheni eri yrityksissä vuo
den aikana jopa toistakymmentä IIDosenttia. Rautaruukki Oy on har
vinaisuus sen työvoiman lukumäär-än kasvaessa, Kone Oy:llä näen
näinen kasvu johtuu fuusioista. 

Useilla yriityksHlä on pa'Lkkasumma alentunut edellisestä vuodesta, 
vaikka tuoitannon aIVO ja jopa määräkin on kasvanut. Löytyy jopa 
esime~kejä henkilöstökulujenkin laskusta. Henkeä kohti lasketut an
sioiden muutokset liikkuvat välillä -10 - + 17.4 %. Siitä huoli
matta useimmissa tapauksi,ssa - myös nousun ollessa + 17.4 % -
henkilöstöikulujen'· osuus liikevaihdosta 'On laskenut useimmilla yri-



Eräiden yritysten vuosi kertomuksista (1977) laskettuja kehitystä kuvaavia lukuja. 

Aineiden, tarvik-
keiden, palvelus-

Liike- Henkilö- Henkilöstökulujen ten ja henkilöstö-
vaihdon kunnan Henkilöstökul uj en osuus liike- kulujen osuus 
muutos, muutos, muutos, 0/0 vaihdosta liikevaihdosta 

Olo 0/0 

palkat sivu- yht. 1977 1976 Muutos, 1977 1976 Muutos, 
kulut Olo Olo Ofo-yks. Olo Olo Ofo-yks. 

Oy Wärtsilä Ab + 30.8 9.3 2.1 + 20.0 + 4.0 34.9 43.9 -9.0 84.0 116.1 -32.1 
Oy Strömberg Ab + 8.4 1.8 0.2 + 24.9 + 6.9 39.7 40.3 -0.6 80.8 80.4 + 0.4 
Valmet Oy + 3.3 4.2 + 0.9 + 14.9 + 3.3 34.2 34.2 ± 0.0 79.5 81.3 1.8 
Siemens Osakeyhtiö + 0.5 5.2 + 3.1 + 6.1 + 4.0 21.7 21.0 + 0.7 62.0 70.8 8.8 
Kone Osakeyhtiö + 17.3 + 19.1 + 7.1 
Rosenlew + 5.2 -11.5 + 2.5 + 11.8 + 5.6 31.6 31.4 + 0.2 84.7 85.1 0.4 
Rauma-Repola + 17.8 -14.2 1.0 + 21.6 + 6.2 28.3 31.4 -3.1 70.9 93.7 -22.8 
Rautaruukki + 24.1 + 8.0 + 21.7 + 63.6 + 26.9 29.6 28.9 + 0.7 92.9 86.6 + 6.3 
Outokumpu Oy + 18.5 5.0 + 6.4 + 5.5 + 6.2 30.8 34.3 -3.5 68.9 72.5 - 3.6 
Oy Tampella Ab + 27.8 7.2 0.3 + 14.4 + 4.3 27.7 34.0 -6.3 69.9 85.3 -15.4 
Ahlström + 22.6 1.4 + 8.1 + 13.0 + 9.7 28.2 31.5 -3.3 81.0 83.2 - 2.2 
Salora Oy -10.3 4.7 + 4.0 + 8.4 + 5.3 19.0 16.2 + 2.8 81.6 80.4 + 1.2 
Asko-Upo Oy 1.0 27.0 36.6 -9.6 72.1 76.1 - 4.0 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy + 9.4 2.8 + 4.0 + 15.9 + 7.8 19.7 20.0 -0.3 61.5 71.5 -10.0 
Serlachius + 1.5 5.4 3.9 + 3.4 1.3 30.0 30.8 -0.8 77.3 82.9 - 5.6 
Veitsiluoto Osakeyhtiö - 1.0 -10.1 + 3.2 + 9.9 + 5.3 30.0 28.2 + 1.8 86.0 75.3 + 10.7 
Kymi Kymmene Oy + 13.5 -10.1 + 5.5 + 8.1 + 6.3 18.8 20.0 -1.2 70.5 70.5 ± 0.0 
Huhtamäki Oy + 8.1 - 7.0 + 2.1 + 3.9 + 2.8 24.4 25.6 -1.2 76.0 81.6 - 5.6 

Palkat 
henkilöä 

kohti, 
muutos 

197711976 
Olo 

+ 7.9 
+ 1.6 
+ 5.3 
+ 8.8 
-10.0 
+ 15.8 
+ 15.4 
+ 12.7 
+ 12.0 
+ 7.4 
+ 9.7 
+ 9.1 

+ 7.0 
+ 1.6 
+ 14.8 
+ 17.4 
+ 9.8 

'" 0":1 ...... 
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tyksillä. Luvuista käy hyvin ilmi, että keskusteltaessa vaikeuksista 
on aivan turha vedota palkkoihin ja sosiaaIitkustannuksiin, sillä yri
tyksillä on käytössään monta välinettä, joilla niiden merkitystä voi
daan muuttaa. Vai!hdannan avulla tulee vaikeammaksi vähentää työ
voimaa sen laskiessa jatkuvasti, mutta lyhennetyt työviikot, lomau
tukset ja irtisanomiset edesauttavat yrityksiä tarpeettomien työvoima
kustannusten rasituksista. Organisaaltioilla, työnjaon muutoksilla ja 
automatisoinnilla voidaan kohottaa tuottavuutta. Organisaatiomuu
tosten ja irtisanomisten avulla muutetaan Ityövoimarakennetta ja si
ten alennetaan työvoimakustannuksia. Vaikka esim. Saloran henki
löstökulut' kokonaisuudessaan kasvoi + 5.3 %, laski työntekijöille 
maksettu palkkasumma ja sosiaahkustannukset yhteensä - 8.3 0/0 
edellisestä vuodesta. Lisäksi käytetään kehitysalueiden alempaa palk
katasoa keinottelun!luonteisesti siirtäen tuotantoa sinne. Välineitä 
palkkoj en korotusten vaikutuksen eliminoimiseksi on siis runsaasti, 
vaikka hintaparametrin käyttö O'lisikin rajoitettu tilanteesta johtuen. 
Niinpä useimmat yritykset ovat tuotanno'llista toimintaansa sopeutta
neet viime vuonna niin, että palkkojen, sosiaalikulujen, raaka-ainei
den, tarvikkeiden jne. osuus liikevaihdosta 'On vähentynyt jopa huo
mattavastikin edellisestä vuodesta. Jos parantuneella tuotannollisella 
toiminnalla ei pärjätä, onkin syy useimmiten jossakin muualla, kuten 
huonosti hoidetussa rahataloudessa, investointipolitiikassa ja niistä 
johtuvissa rasitteissa. 

Vuosien 1978-79 vaihteessa tulee ilmeisesti vaikein aika. Silloin 
näillä näkymillä tilauskanta on lähes lopussa useimmilla telakoilla 
ja monilla konepajoilla. Viime vuoden aikana aikaansaaduista kustan
nussäästöistä olisikin osa sijoitettava aktiiviseen mar~kinointiin edes 
tilanteen osittaiseksi parantamiseksi. Hintaikilpailuunkin on nyt pa
remmat edellytykset ja toimitusaikojakaan ei rasita liialliset pituudet. 



Kannattavuuskehitys ja teollinen 
kasvustrategiamme * 

C. E. CARLSON 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Kannattavuustavoitteen valitseminen teollisen kasvustrategiamme yh
deksi tukipylvääksi näyttää loogisesti joihdonmulkaisel,ta ja on saavut
tanut laajaa kannatusta, joten en aio asettaa sitä /tässä esityksessäni 
kyseenalaiseksi. Voidaanhan yhteiskunnan perimmäiset hyvinvointi
päämäärät hyvällä syyllä pitää aineellisen tuotannon tuloksista riip
puvaisina. Tosin tunnen mielessäni lievää epäilystä itse kannattavuu
den käsite~tä I~ohtaan, koska se tarj'Oaa erilaisia, arvoväritteisiäkin 
tulkintamahdollisuuksia. Vain täysin avoimessa ja tasapainoisessa 
taloudessa, missä Ituotteitten ja iuotantovälineitten hinnat ovat yksi
selitteisesti annetut, voivat yritysten tilinpäätösten kannattavuusluvut 
antaa 'Oikean kuvan myös kansallisen vaurauden tasosta. Muissa olo
suhteissa, joissa enimmäkseen elämme, yr1tysten kanna!ttavuuskin on 
yksi sopeutumistapahtuman ja tulonjafkotaistelun kohteista. Tämä 
huomautus jääköön varovaiseksi panoksekseni aiheen kansantalou
delliseen käsiittelyyn. Y ritysta}ouden ed ustaj ana haluan painokkaasti 
todeta, että liiketaloudeHinen kannattavuus on teollisuuden jokaiselle 
yksittäisel1e yritykselle välttämåtön eHnehto. 

Kun te'Ollisuuden kannattavuus asetetaan kasvustrategiamme pää
määräksi herää tietenkin v'Oimakas mielenkiinto siihen, mistä löyty
vät kannattavimmat toimintamahdollisuudet ja miten niiden hyväk
sikäyttöä v'Oiltaisiin edistää heikosti menestyvän toiminnan kustan
nuksella. SuosiUu ja ensinäkemåltä hyvin luontevalta vaikuttava tar
kastelukulma 'On toimial'Oittainen jako. Jos kilpailukyvyn ja siitä 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivätilaisuudessa Kannattavuusongel
mat - suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? 23. 5. 1978 pidetty esitelmä. 
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seuraavan kannattavuuden katsotaan perinteiseen tapaan pohjautu
van tuotannon tekijöitten suhtee'lliseenedullisuuteen, tulisi tietenkin 
tuotantorakenteeltaan samanlka]taisten, samaan toimialaan kuuluvien 
yritysten noudaJttaa samansuuntaista kannattavuuden kehitystä. Ti· 
lastollisin keinoin Vioidaankin osoittaa, että näin on asian laita. Ja 
kun tämä tärkeä havainto on tehty, voidaan hahmottaa teollisuus .. 
politiikkaa, jossa vahvoja aloja suositaan, mutta heikot jätetään oman 
onnensa nojaan. Toimialojen keskimääräisestä kannattavuudesta on 
vaarallisen he1ppoa johtaa rakennepolitiikan strategia. 

J'okaisella toimialaIla on kuitenkin sekä ruusunsa että ohdaikkeen
sao Talouselämän 200 suurinta yritystämme koskevan tilaston mu
kaan oli elintarviketeollisuuden 31 suurimman yrityksen kannatta
vuus (voitto ja poistot suh,teessa liikevaihtoon) vuonna 1976 keski
määrin vain 3.7 % ja metalliteollisuuden 15 yrityksen kannattavuus 
4.1 0/0. Elintarviketeollisuuden 12 parasta yritystä oli kuitenkin me
nestynyt paremmin kuin metalliteollisuuden yritykset keskimäärin ja 
jokainen kuudesta parhaasta elintarvikeyriltyksestä olisi sijoittunut 
metalliteollisuudessa kolmen parhaan joukkoon. 

Jos kahdensadan suurimman yrityksen joukosta poimitaan ne teh
dasteollisuusyritykset, joiden kannattavuus kolmena perättäisenä 
vuonna 1974-76 oH vähintäin 5 %, päädytään 32 yritykseen. Niitä 
on kahdeksassa tilaston kymmenestä toimialasta. Ainoastaan tekstii
li- ja vaatetusteollisuuden neljästä yrityksestä ei yksikään yltänyt tä
hän huippujen joukkoon. 

Kuva ei muuttune oleellisesti, jos tarkastelu ulotetaan koskemaan 
myös keskisuurta ja sitä pienempää teollisuutta. Päin vastoin on odo
tettavissa, että hajonta edelleen kasvaa. Erikoisaloilla toimivista pie
nehköistä yrityksistä saattaa löytyä sekä kannattavuuden että kasvun 
todellisia helmiä. 

Yksi syy suuriin sisäisiin vaihteluihin on tietenkin karkea toimi
alajako. Esimerkiksi metalliteollisuus ei suinkaan ole mikään homo
geeninen joukko, vaan siihen sisältyy yrityksiä raskaan ti1ausityön te
kij öistä aina hienomekaanisiin paj oihin saakka. Jos erottel u tehdään 
hienojakoisemmin, tullaan kuitenkin helposti tilastollisen tarkastelun 
kannalta liian pieniin yksikköihin. 

Toinen sisäisten vaihtelujen painava syy on yritysten rakentees
sa ja hoidossa ilmenevät erot. Sama!kin asia voidaan tehdä monella 
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-eri tavalla. Monen nuoren yrityksen etuna voi olla nykyaikainen ja 
hyväkunrboinen 'kO'nekanta. Vanhassa yrityksessä voi ammattitaidon 
taso olla korkeampi. Kokemus saattaa toisinaan olla vahva voima 
t~kniikan taitamisessa. Toisinaan taas nuoruus ja ennakkoluulotto
muus vetävät pitemmän korren. 

Yksittäisten yritysten välisiä kannattavuuseroja on vaikea selittää 
suhteellisista kilpailueduista johtuviksi. Vain harvoin on esimerkik
si metsien tai muitten luonnonvarojen omistuksella tai poikkeulksel
lisen edullisella sijainnilla tällainen vaikutus. Yleensäkin lienee niin, 
että klassillisilla kilpailueduilla on yhä vähäisempi :t:ner'kitys maam
me kilpailukyvyn kehitykselle. Ei edes metsiemme raaka-ainevaroil
la ole enää samaa merkitystä kuin ennen uusien puuntuottajamait
ten kasvattaessa jalostuskapasiteettiaan. Mineraaliesiintymien tai vil
jelykelpoisen maan määrä ja arvo ei suinkaan ole lisääntynyt. Työ
voiman kO'konaiskustannuksissa emme jää palj'Oakaan jälkeen muista 
teollisuusmaista ja kehittyvien maitten halvan työvO'iman reservit 
-ovat jo nyt meillekin vakava ja ajankohtainen uhka. Energiankaan 
suhteen emme ole muita onnellisemmassa asemassa ainakaan niin 
kauan kuin fossiiliset polttoaineet hallitsevat marl&inoita. Itse asias
sa on vaikeaa ymmärtää, että olemme tähän mennessä pärjänneet 
näinkin hyvin. Vielä vaikeampaa on !kuvitella, että eri toimialojen 
kilpailukykyä voitaisiin luotettavasti mitata ja ennakoida suhteellisia 
etuja tarkastelemalla. Sitä suuremmalla innolla O'n käytävä käsiksi 
pedmmäiseen kysymykseen, miksi jotkut yritykset menestyvät toisia 
paremmin. 

Ainoa -etu, mikä menestyvällä yrityksellä on asettaa samoin edel
lyty ksin toimivaa kil pailij aansa vastaan on, laaj assa mielessä ymmär
rettynä, tekniil&:a. T~kniikalla tarkoitan tällöin yleisesti sitä tapaa, 
jolla tuotannon tekijöitä yhdistellään myyntituOlttojen saavuttamisek
si. Se ei sisällä ainoastaan perinteisiä valmistuksen välineitä ja me
netelmiä. Siihen on luettava koko se organisaatiO', jolla tuotannolli
nen ja kaupallinen työ toteutetaan., Tämä rtekninen organisaatio ei 
rajoitu vain yrityksen omien resurssien käyttöön, vaan myös mah
do'llisuUJksiin käyttää hyvä!ksi koko teknistä ympäri~töä palveluineen 
sekä tieto- ja liikenneyhteytksineen. Erittäin keskeinen merkitys on 
sillä uutta luovalla 'tekniikalla, jolla yritys kehittää tuotteensa hin
naltaan edullisiksi ja ominaisuuksiltaan kilpailevista tuotteista poik-
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keaviksi. Laajimmassa mielessä voisimme tähän tekniikan käslttee
seen lukea myös menestykselliseen liikkeen johtamiseen ja henkilö-, 
hallIntoon tarvittavat tiedot ja taidot. 

Edellytykset kehittyneen tekniikan käytölle maassamme ovat mie-, 
lestäni melko suotuisat. Taso kuitenkin vaihtelee ja kaikkia mahdol
lisuuksia ei suinkaan ole vielä käytetty hyväksi. 

Tekninen ympäristö ja palvelutaso ovat maassamme melko 'ke-, 
hittyneitä. Teollisuuslaitoksen toiminta ei joitakin etäisimpiä syrjä
seutuja lukuunottamatta ole ylivoimaisen hankalaa. Luonnollisesti 
harva asutus ja pitkät etäisyydet asettavat omat rajoituksensa, mutta 
monipuolisen tuotantorakenteemme ja kehittyneen kaupan ansiosta 
huolto sujuu ja yhteydet toimivat. Toisaalta emme kärsi niistä hai
toista, joita ylikansoittuneissa teollisuusyhdyskunnissa asuvat ihmiset 
saavat kokea. Maassamme on runsaasti tilaa kasvuun inhimillisissä 
olosuh teissa. 

Teknisellä koulutuksel'la on maassamme melko pitkät perinteet 
ja koulutustasot ovat olleet tarkoituksenmukaisesti porrastetutt. Jos 
keskiasteen koulu-uudistuksen periaatteitten toteutus onnisltuu käy
tännössä, saattaa käytännön koulutusura toteutua nykyistäkin suo
tuisemmin. 

Suurimmat puutteet näen tällä hetkellä työn organisaatiossa, työ
paikan henkilösuhteet mukaan luettuina, yleisessä liikkeenjohdossa 
sekä tu!tkimus- ja kehitystyön määrässä ja laadussa. 

Liikkeenjohto on tietenkin avainasemassa. Maassamme on liian 
vähän kansainvälisesti asennoitunU!tta, nuorekkaan vireää ja yritte
liästä johtaja-ainesta. Liian suuri taakka lepää kok:eneitten, mutta 
vanhoillisten veteraanien hartioilla. Kuilu johdon ja työväen välillä 
on liian leveä. Hen!kilösuhteet jätetään liian paljon' alan ammatti
laisten, työmarkkinajärjestöjen vastuulle. Avoimen, asiallisen ja pe
rusteellisen keskustelun asemasta esiintyy kyyristelyä ja kyräilyä. 

Teollisuuden kannattavuuden avaintekijä on myytävän tuotteen 
arvo. Jos se on kilpailijoihin verrattuna alhainen, ei tehokkaimmas
takaan työtahdista ole apua. Jos se on korkea, mikä merkitsee asiak-, 
kaan tarvetta vastaavia ja omaleimaisia, mieluimmin ainutlaatuisia 
ominaisuuksia, menestys on taattu. Yleisesti ottaen teollisuustuot
teemme ovat tavanomaisia. Laatuun ei kiinnitetä riittävästi huomio
ta. Ennen niin maineikas muotoilumme on kadottanut parhaan te-
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Taulukko 1. Luonnontieteellisen ja teknisen tutkimuksen osuus kansantuotteesta v. 1975 

yhteensä (A) sekä elinkeinoelämän sektorissa (B) OECD:n raportin DSTIISPRI77.37118 

mukaan (preliminary international tables). 

A B 

Olo Olo 

1 USA! 2.3 1 Sveitsi 1.69 
2 Sveitsi! 2.2 2 USA 1.57 
3 Saksan Liittotasavalta 2.1 3 Saksan Liittotasavalta 1.39 
4 Alankomaat 2.0 4 Ruotsi 1.23 

~ } Ranska 1.8 5 Alankomaat 1.17 
Ruotsi 1.8 6 Ranska 1.10 

7 Japani 1.7 7 Japani 1.09 

~ } Kanada 1.1 8 Italia 0.60 
Norja 1.1 9 Norja 0.56 

10 Tanska 1.1 10 Suomi 0.51 
11 Italia 1.0 11 Tanska 0.45 
12 } Islanti 0.9 12 Kanada 0.44 
13 Suomi 0.9 13 Irlanti 0.27 
14 Irlanti 0.8 14 Espanja 0.18 
15 Espanja 0.3 15 Islanti 0.03 

1. Sisältävät myös käyttäytymistieteitten ja humanistisen tutkimuksen. 

ränsä. Onneksi löytyy loistavia porkkeuksia. Monet tuoltteistaan hy
vin huolehtineet yritykset ovat toimialojensa kannattavuustilast'Ojen 
kärjessä, toiset ovat sinne vasta nousemassa. 

Tutkimus- ja kehi1tystyön vähäiseen määrään vedotaan usein pu
huttaessa kilpailukykymme puutteista. Tilastojen valossa asemam
me ei todellakaan 'Ole ensi näkemältä kehuttava. Vasta ilmestynees
sä OECD:n tutkimusmenoja koskevassa alustavassa raportissa Suomi 
sijoittuu 15 maasta vaatimattomasti kolmanneksi viimeiseksi, kun 
verrataan luonnontieteellisen ja teknisen tutkimuksen osuutta brutt'O
kansantuotteesta. Suomessa tämä osuus on 0.9 0/0, kun taas kolme 
johtavaa maata, USA, Sveitsi ja Saksan Liittotasavalta ylittävät 2 0/0. 
Ruotsin lukema, 1.8, oikeuttaa kunniakkaaseen kuud,enteen sijaan.! 

Pitkällä aikavälillä tutkimuksen kok'Onaismäärä, johon sisältyy 
myös tieteellinen perustutkimus, vaikuttaa varmaan myös teollisuu
den kilpailukykyyn. Lyihyemmällä tähtäykseUä 'On suuri merkitys 
silläityöllä, mikä suoritetaan, välittömästi elinkein'Oelämän sektoil'is
sao Verrattaessa tämän 'Osuutta bruttokansantU!otteesta eri maissa 
Suomen asema hieman paranee. Lukemamme 0.51 % jättää jälkeen-

1. USA:n ja Sveitsin luvut sisältävät myös käyttäytymistieteitten ja humanistisen 
tutkimuksen, joiden osuus lienee 5-8 °/o:n luokkaa. 
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Taulukko 2. Elinkeinoelämän sektorissa tapahtuneen luonnontieteellisen ja teknisen 

tutkimuksen osuus kansantuotteesta v. 1975 ilman lentokone- ja kuljetusvälineteolli

suutta yhteensä (C) sekä elinkeinoelämän itsensä rahoittamana (D) OECD:n raportin 
DSTIlsPR177.37118 mukaan (preliminary international tables). 

C D 

olo olo 

1 Sveitsi 1.69 1 Sveitsi 1.66 
2 Saksan Liittotasavalta 1.12 2 Saksan Liittotasavalta 0.88 
3 USA 1.03 3 Ruotsi 0.77 
4 Ruotsi 0.94 4 USA 0.65 
5 Japani 0.90 5 Alankomaat 0.631 

6 Ranska 0.78 6 Ranska 0.54 
7 Alankomaat 0.701 7 Japani 0.52 

~ } Norja 0.50 8 Suomi 0.47 
Suomi 0.50 9 Italia 0.41 

10 Italia 0.45 10 Tanska 0.39 
11 Tanska 0.43 11 Norja 0.37 
12 Kanada 0.40 12 Kanada 0.33 
13 Irlanti 0.27 13 Irlanti 0.24 
14 Espanja 0.14 14 Espanja 0.13 
15 Islanti 0.03 15 Islanti 0.03 

1. Metalliteollisuuden osuus arvioitu. 

sä jo viisi muuta maata, niiden j'Oukossa Tanskan ja Kanadan. Teol
lisuutemme tutkimustoimiIlfta 'On siis suhteellisesti laajempaa kuin 
muu, tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa suoritettu tutkimus. 
Tehty rajoitus muuttaa myös k~kipään sijoituksia Sveitsin ohitrtaes
sa luvullaan 1.69 USA:n ja Ruotsin kivutessa neljänneksi. 

Suurten ja pienten maitten vertaileminen samalla mitalla ei kui
tenkaan anna oikeudenmukaista kuvaa tilanteesta.· Suurten mailtten 
teollisuudessa harjoitetaan sellaista tutkimustyötä, johon pienten 
maitten resurssit eivät yllä. Sellaiset tUltkimusintensiiviset alat, ns. 
big technology, kuin aut'Ojen kehittäminen, uudet energiantuotanto
tavat tai ilmailu, avaruusteknologiasta puhumatta!kaan, kuuluvat suu
rille maille. Oma mielenkiintonsa olisi sellaisella vertailuIla, jossa 
tämän tekijän vaikutus on poiste.ttu. Kohtalaisen lähelle totuutta 
tultaneen, jos OECD:n tilastoista poistetaan kaksi alaa, lentokone
teollisuus ja kulj-etusvälineteollisuus. Jäljelle jäävät tällöin maata
louden ja palveluelinkeinojen lisäksi kaivostoiminta, metalli-, sähkö
ja kemian teollisuus, konepajat, teknokemia sekä muu tehdasteolli
suus. 

Kun näin puhdistetut luvut asetetaan järjestykseen, tapahtuu hiu
kan muutoksia sekä listan kärjessä että häntäpäässä. Suomi nousee 
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yhdessä Norjan kanssa jaetulle 8 tilalle ja Saksan Liitt'Otasavalta 
pudottaa USA:n kolmanneksi. 

OECD:n taulukot sisältävät myös tiedot siitä, kuinka suuri osa 
tutkimus- ja kehitystyön rahoituksesta 'On peräisin elinkeinoelämän 
omista var'Oista ja kuinlka suuri osa rah'Oitetaan muilla, lähinnä jul
kisilla varoilla. Te'Ollisuuden kilpc:tilukyvylle ei luulisi 'Olevan suur
takaan merki,tystä sillä, mistä' tutkimusrahat 'Ovat peräisin. Julkinen 
rahoittaja pitää kuitenkin usein erityisesti silmällä yhteiskunnan etu
ja kuten puolustus- tai ympäristönäkökohtia eikä niinkään yrityksen 
v'Oi'bonma:hdollisuuKsia. Yri!tys taas sijoittaa omat liikenevät tutki
musvaransa ensi sijassa varmoihin ja hyvin tuottaviin kohteisiin. 
Yritysten oman rahoituksen määrän vertai'lulla on tästä syystä oma 
mielenkiintonsa sen lisäksi, että se antaa kuvan teollisuusp'Oliitttis
ten keinojen käytöstä tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen eri mais
sa. 

Kun siis lopuksi vertailIaan ,elinkeinoelämän itsensä kustantaman r 

elinkeinoelämän sekltorissa tapahtuvan luonnontieteellisen ja tekni
sen tu1Jkimuiksen 'osuutta bruttokansantuotteesta eri maissa Hman 
lentokone- ja kuljetusvälineteollisuutta, päädytään listaan, jossa 
Suomi pitää yksin hallussaan kahdeksatta sijaa vain viisi sadannesta 
Japania huonompana ja j'Ossa Sveitsi vie ylivoimaisen voiton USA:n 
pudotessa neljänneksi Ruotsin jälkeen. 

Suomen kohdalta suoritettu tilastollinen tarkastelu siis os'Oittaa, 
että vaikka tutkimuksemme kdkonaispanos 'On vähäinen teollisuu
temme itsensä rahoittama osuus on kansainvälistä keskitasoa. Jul
kinen tuki tälle toiminnaHe on monessa maassa, USA mukaanluet
tuna, huomattavasti suurempi kuin meillä. Muista maista pistää sil
mään erityisesti Sveitsin vankka asema. Viimeisessä vertailussa se 
säilyttää johtopaikkansa lähimpään kilpailijaansa, Saksan Liittotasa
valtaan verrattuna lähes kaksinkerrtaisella marginaalilla. Julkinen 
tuki on Sveiitsissä poikkeuksellisen vähäistä ja tutkimuspanos on 
voi'makkaasti keskittynyt e1inkeinoelämään. Suuresta tUitki~uspa
no'ksestaan tunnetun lääketeollisuuden vahva asema Sveitsissä saat
taa olla yksi selitys tähän ilmiöön. Vielä rohkeampi arvaus on se, 
että kansainväliset suuryritykset, jotka muutoinikin suosivat Sveit
siä, ovat keskittäneet sinne myös tutkimustoimintaansa. Tutkimus 
olisi siis muodostunut siellä ikään kuin 'Omaksi elinlkeinokseen. 
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Tutkimus- ja kehitystyön määrä on epäilemättä yksi tekijä, jonka 
perusteella voidaan yrittää arvioida kilpailukyvyn välisiä eroja kan
sallisella, toimialakohtaisella tai y:rityskohtaisella tasolla. Tutkimuk
selle annettavaa tukea pidetään myös tärkeänä julkisen vallan väli
neenä kasvatustrategisia päämääriä toteutettaessa. On kuitenkin syy
tä muistaa, että määrä ei yksin~maan 'Ole ratkaiseva, vaan myös 
laadulla on suuri merkitys. Sellaiset yritykset, joissa tutkimus- ja 
kehitystyötä harjoitetaan systemaattisesti ja läheisessä yhteistyössä 
markkinoinnin kanssa 'Onnistuvat paremmin kuin sellaiset, joissa ke
hitystyö on satunnaista ja irrallaan muusta liiketoiminnasta. 

Erilaisia kasvustrategioita punnittaessa toimialakohtaisiin raken
nemuutoksiin perustuvalla vaiht'Oehdolla on monta hyvää puolta -
se on selkeä ja helppo ymmärtää ja se perustuu suhteellisten kil
pailuetujen klassiseen teoriaan. Yrityskohtaiseen kannattavuuteen 
perustuva stra1tegia on epämääräinen, monivivahteinen ja vaikeasti 
puettavissa yksinker,taisten sääntöjen muotoon. Kuitenkin ainoastaan 
se johtaa monimuotoiseen ja joustavaan teolliseen rakenteeseen, jolla 
parhaiten voisimme puolustaa asemaamme kiihtyvässäkilpailussa 
ja vähentää suhdanneherkkyyttä. Rehtori Hongon useaan otteeseen 
esille tuoma »pientiuden strategia» on juuri tällaista, valppaaseen 
liikkeenjohto'On, kehittyneeseen tekniikkaan ja omaleimaisiin tuottei
siin perustuvaa toimintaa. 

Luettelemani edut ja puutteet antanevat j'O hiukan osviittaa sil
le, millaisin keinoin kannattavuuteen perustuvaa kasvustrategiaa 
tulisi toteuttaa. Kannattavien yritysten kannattaa antaa kukoistaa, 
sillä ne pysyvät omilla jaloillaan. Kannattaviksi pyrkiviä yrityksiä 
olisi tuettava pyrkimyksissään päästä omilleen. Suhdanteista kärsi
mään joutuneita 'Olisi V10itava tilapäisesti auttaa. Mutta jatkuvan tuen 
ja holhouksen varaan ei elinkelpoista teollisuutta voida koskaan ra
kentaa. Valtion rahoitustuen tärkein tehtävä on tehdä itsensä tar
peettomaksi. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Suhdanne- ja rakennepolitiikan tavoitteen
asettelu hitaan kasvun vallitessa * 

SEPPO LINDBLOM 

Motto 
Hector: Työttömän arkiviisu, 6. säkeistö 
minä olen työtön ja sinä olet työtön, 
mutt' mehän ei ollakaan mittää ... 
länteen taikka ittään - me ei olla mittään 
kun kukaan ei tee millekään mittään ... 

1. Tavaroiden arvostamisesta työnteon arvostamiseen 

Lähestyessämm'e tämän päivän talouspolitiikan pääkysymyksiä mei
dän pitäisi ensiksi tehdä itsellemme selväksi, olemmeko h uolissamme 
kasvun hitaudesta vai työttömyydestä. Mielestäni meidän tulisi olla 
huolissamme ennen muuta työttömyydestä. On useita erilaisia mah
dollisuuksia ottaa tämä huomioon talouspolitiikassa ja pyrkiä kään
tämään sitä kehityssuuntaa, joka nykyisellään 'On j'Ohtamassa pitkä
aikaiseen massa.työttömyyteen. Tiellä on kuitenkin vaikeasti y litet
tävä kynnys: yhteis'kuntapolitiikassa olisi päästävä tavaroiden arvos
tamisesta työnteon arvostamiseen. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole esittää vastauksia vaan 
herättää kysymyksiä. Tarkoituksena on virittää keskustelua, joka 
omålta 'Osaltaan auttaisi elvy.tyspolulle jättäytyneen talouspoliittisen 
ajattelun ohjaamista rakennepolitiikan valtatielle. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen teemailtapäivätilaisuudessa Kannattavuusongel

mat - suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? 23.5.1978 pidetty esitelmä. 

3 
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2. Kasvukriisi: objektiivisten ja subjektiivisten tekijöiden 
yhteisvaikutuksena syntynyt neuvottomuus 

Viime vuosikymmenien aikana läntisten markkinatalouksien nopea 
kasvu perustui energiankäytön lisääntymiseen ja pääoman akkumu
loitumiseen, joka oli luonteeltaan työvoimaa säästävää. Jatkuva 
ideointi kulutustavaroiden markkinoilla ylläpiti niin voimakasta kas
vua, että sen aiheuttama työllisyyden lisäys kompensoi sen työllisyy
den vähennyksen, joka oli seurausta yhä pääomavaltaisemman tuo
tantotekniikan valinnasta. Investointiteorian kielellä edellä sanottu 
voidaan ilmaista niinkin, että capital widening -ilmiö on ollut riittä
vän voimakas neutraloimaan capital deepening -ilmiön vaikutuksen 
työvoiman vähenemiseen. Laajamittaisita työttömyysongelmaa ei syn
tynyt niin kauan kuin maailman raaka-ainevarateivät asettaneet pää
omavaltaistumiselle mitään esteitä. Ongelmaton kehitys päättyi ener
giakriisiin. Siirryttiin nopean kasvun kaudesta hitaan kasvun kau
teen. Alkoi syntyä ristiriitaa kasvutavoitteen ja työllisyystavoitteen 
välillä. 

Investoinnit pysähtyivät ja työttömyys kasvoi, mikä teki kulutta
jat varovaisemmiksi. Samalla he alk'Oivat havaita, että kulutuksen 
tas'On n'Ostaminen maksaa enem'män kuin ennen ja alk'Oivat nähdä 
tämän maksun selvemmin kuin ennen miljöön turmeltumisena ja raa
ka-ainevar'Oj en eh tymisenä. 

Invest'Ointipäätöksiä tekevät yrittäjät tulivat entistäkin var'Ovai
semmiksi, k'Oska he tulivat yhä tiet'Oisemmiksi kuluttajien var'Ovai
suuden kasvamisesta. 

Eduskunnat ja hallitukset tulivat var'Ovaisemmiksi, koska ne hu'O
masivat, että vastedes kasvuhakuiseen tal'Ouspolitiikkaan tuli liittää 
palj'On pitempijänteinen energiapolitiikka kuin millaiset vaatimukset 
olivat olleet tähän saakka. Jotkut kasvuhaihattelijat 'Ovat väittäneet, 
että nykyisten työttömyys'Ongelmien perussyy 'On se, että hallituksia 
'On ohjannut ennen muuta taantumuksellinen friedmanilaisuus. Hal
litusten t'Oimintaa on ensikädessä leimannut varovaisuus ja neuvot
tomuus, jonka perusjuuret ovat samassa maaperässä kuin yrittäjien 
ja kuluttajien var'Ovaisuuden. 

Energiakriisi siis tavallaan avasi niin yrittäjien, kuluttajien kuin 
poliittisten päätöksentekijöidenkin silmät. Se havahdutti huomaa-
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maan, että maailmassa ovat jo pitkään vaikuttaneet eräät merkittä
vät kasvua rajoittavat 'Objektiiviset rtekijät. Tähän havaintoon liittyi 
voimakas shoKki, joka loi vahvoja subjektiivisia tekijöitä, jotka PU'O
lestaan vaikuttivat yrittäjien ja kuluttajien ja hallitusten käyttäyty
miseen. 

2.1. Miksi markkinatalousmaiden elvytyspolitiikka ei ole tuottanut 
odotettuja tuloksia? 

Edellä kuvattu epävarmuuden ja neuvottomuuden ilmasto on saatta
nut olla sinänsä riittävän voimakas tekijä aikaansaamaan sen hitaan 
investointi- ja kasvukehityksen, johon energiakriisin jälkeen on 
markkinatalousmaissa ajauduttu. Ongelmaa voidaan kuitenkin lähes
tyä hiukan täsmäl1isemmilläkin väitteillä. V.oidaan löytää tavallaan 
nelj ä eri näkökulmaa, jotka kytkeytyvät läheisesti toisiinsa ja joiden 
avulla 'On rakennettavissa yritys k'Okonaisanalyysiksi siitä, mitä 'On 
tapahtunut. 

1) Ensimmäinen näkökulmamme on ns. veturimaiden kauppata
seen rakenteellinen kehitys (kuvi'O 1). Jos verrataan tilannetta vuon
na 1977 vuoteen 1974, voidaan havaita, että Yhdysvaltojen alijäämä 
OPEC-'maiden kanssa 'On kasvanut, mutta ylijäämä Länsi-Euroopan 
kanssa lisääntynyt. Länsi-Saksan huomattava kauppataseen ylijäämä 
muun Länsi-Euroopan kanssa ei ole muuttunut nimeksikään. Japanin 
kauppataseen alijäämä OPEC-maiden kanssa on hiukan supistunut, 
samalla kun kauppataseen ylijäämä Euroopan ja Yhdysvaltojen 
kanssa 'On kasvanut. Lyhyesti sanottuna: Länsi-Euroopan tavarajuna 
on seisonut eikä sille ole löytynyt veturia. 

2) Toiseksi 'On tärkeätä todeta, että protektionistisia paineita ei 
ole kyetty pitämään kurissa. OECD:n vapaakauppajulistus on tosin 
vuosittain uusittu, mutta protektionismi 'On saanut uusia ja vaikeasti 
kontrolloitavia muotoja. Talouspolitiikan moraali on kaiken aikaa 
heikentynyt. On puhuttu protektionismin vastustamisesta, mutta on 
kuitenkin harjoitettu elvytyspolitiikkaa, j'Onka tarkoituksena on en
nen muuta tukea jo olemassa olevaa tuotantorakennet'ta. Suomen har
joittama valuuttakurssipolitiikkaan, verohelpotuksiin ja muihin kus
tannuksia rajoittaviin toimenpiteisiin sekä se1ektiivisiin subventiot'Oi
miin perustunut elvytysp'Olitiikka 'On verrattain edustava. V'Oidaan 
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.---------.--------r------.--------,':,i1j. 
011. 

Eur. 10000 

Kuvio 1: Ns. »veturimaiden» kauppatasekehitys vuosina 1974-77. Laskelmat on tehty 
Suomen Pankin Kansantalouden osastolla. 

kysyä, eikö tällaisen kilpailukykyä enemmän tai vähemmän keino
tekoisella Itavalla parantavan elvytyspolitiikan ero protektionistiseen 
kauppapolitiikkaan ole vain hiuksenhieno. 

3) Kolmas näkökulmamme on investointipoliittinen. Kun kysy
myksessä on ollut monelta kohdin suurissa vaikeuksissa toimivan ole
massa olevan tuotantorakenteen turvaaminen, eivät elvytystoimet ole 
voineet johtaa merkittäviin uusien hankkeiden toteuttamiseen. Ne 
ovat vain turvanneet pääasiassa sellaisten toimien rahoituksen, joilla 
on pyritty kilpailukyvyn lisäämiseen. Elvytyspolitiikka ei toisin sa
noen ole johtanut capital widening -tyyppisten laajennusinvestointien 
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liikkeelle lähtöön, vaan on tukenut pikemmin capital deepening 
-tyyppisiä työvoimaa säästäviä investointeja. Olemassa olevat tuo
tantorakenteet ovat säilyneet; pääomaa, tietoa, taitoa ja ammattitai
toista työvoimaa on jäädytettynä aloille, joilla kaikilla ei voi olla tule
vaisuutta nykykapasiteetin säilyessä. 

4) Neljänneksi on punnittava keskenään subjektiivisia ja objek
tiivisia investointitekijöitä. Tällaisessa tilanteessa ei ole mitään si
säänrakennettuja objektiivisia tekijöitä, jotka panisivat liikkeelle in
vestointien lajaamittaisen elpymisen ja kasvun nopeutumisen siihen 
mittaan, että työllisyystilanne paranisi. Tarvittaisiin jokin ulkoinen 
sysäys, toisin sanoen investointiodotusten voimakas muuttuminen. Se 
ei näytä kovinkaan todennäköiseltä tilanteessa, jossa ylikapasiteetti 
on verrattoman suurta ja jossa taloudellisen kasvun rajoitusten ja 
haittavaikutusten merkitys niin yritysten, kuluttajien kuin hallitus
tenkin taholla on aikaisempaa voimallisemmin tied'Ostettu. 

Kun näistä eri näkökulmista tarkastellaan tilannetta, ei voida pää
tyä muuhun kuin siihen lopputulokseen, että ns. e1vytyspolitiikka on 
kokenut haaksirikon siinä mielessä, ettei työttömyys ongelmaan ole 
toistaiseksi löydetty mitään merkittävää ra~aisua. Päinvastoin on ns. 
elvytyspolitiikka saattanut voimistaa työttömyyspaineita, jos OECD
aluetta ,tarkastellaan k'Okonaisuutena. 

2.2. Johdonmukaiset ja epäjohdonmukaiset ennustajat 

Jos nykytilanteessa subjektiiviset tekijät näyttelevät roolia objektii
visten tekijöiden rinnalla, on ymmärrettävää, että esitettävillä tulevai
suuden arvioilla saattaa olla vaikutusta käyttäytymiseen. Voidaan 
olettaa, että optimistisia tul'evaisuudenkuvia esittävät henkilöt halua
vat panna kasvua liikkeelle tätä kautta. Pessimistisiä arvioita esittä
vät henkilöt halunnevat hekin panna liikkeelle yhteiskunnassa jon
kinlaisia voimia. 

Optimismi ja pessimismi eivät ole ainoat asiat, jotka erottavat 
keskustelijat toisistaan. Erityisen selvästi 'On viime aikojen keskuste
lussa paljastunut se, ajattelevatko talouspoliittista analyysia tekevät 
henkilöt j ohdonm ukaisesti vai epäj ohdonm ukaisesti. Itse asiassa kes
kustelijat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään johdonmukaisuuteen
sa nähden. 
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Ensimmäisen pääryhmän muodostavat johdonmukaiset 'Optimistit. 
He ovat sitä mieltä, että nykylamassa on kysymys vain pitkäaikaises
ta suhdannetaantumasta, joka johtuu eräistä yhteensattumista. He 
uskovat siihen, että subjektiivisten tekijöiden voima lamassa on rat
kaiseva ja että tämä ilmasto en finanssi- ja rahapoliittisin toimin muu
tettavissa. Heillä on myös usko siihen, 'että täystyöllisyys voidaan 
kaikkialla lännessä saavuttaa nykyisen tuotantorakenteen puitteissa, 
nykyisillä suhteellisilla hinnoilla ja jatkuvalla tavaramäärien kasvul
la. He eivät usko kasvukriisiin ja kasvua rajoittaviin tekijöihin ja 
katsovat, että nykyisen kaltaista elvytyspolitiikkaa j ohdonm ukaises
ti jatkamalla ja tehostamalla saadaan aikaan tuloksia työllisyyspolitii
kassa. He ajattelevat johdonmukaisesti, mutta virheellisesti. 

Toisen pääryhmän muodostavat epäjohdonmukaiset yhteiskunta
kriitikot. He sanovat ensin, että on kapitalismin I~riisi, mutta vaati
vat sen jälkeen elvytyspolitiikalta nopeita tuloksia. Heillä, joilla en 
suurin epäusko itse systeemiin, on samalla suurin usko saman systee
min elpymiseen. He eivät ajattele johdonmukaisesti. 

Kolmannen pääryhmän muodostavat tavalliset järkevät ihmiset 
eli johdonmukaiset pessimistit. He uskovat kasvukriisin olemassa
oloon, eivät usko kuvatunlaisen elvytyspdlitiikan tuottavan työlli
syyspoliittisia tuloksia. He eivät halua suinkaan viedä pohjaa nii
den alta, jO'~a rohkaisevilla kuvauksi1la elvytyspolitiikan tulokselli
suudesta pyrkivät toiveita lisäämään ja pelkotiloja välttämään. He 
eivät halua kiistää virallisen optimismin merkitystä nykytilanteessa. 
Mutta he haluavat korostaa, että virallisella optimismilla en myös il
meiset vaaransa. 

Suurin vaara liittyy siihen, että tällaisilla optimistisilla. tulevai
suuden arvioilla ikään kuin lopetetaan orastava rakennepoliittinen 
keskustelu ennen kuin ollaan ehditty edes ongelmien täsmentämisen 
tasolle. 

3. Käsitteiden ja tarkastelu kulman täsmennystä 

,Tässä luvussa täsmennetään eräitä rakennepolitiikan kannalta keskei
siä käsitteitä. Tarkastelun merkitys ei ole vain teoreettinen vaan 
myös käytännöllinen. Sillä pyritään osoittamaan, miten vaikeata en 
hitaan kasvun vallitessa asettaa työllisyyspoliittisia tavoitteita ja mi-
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ten helpostiesitettävät ennusteet putkahtavat esiin siten, että niiden 
analyyttinen kehikko jää peräti puutteelliseksi. 

3.1. Rakennepolitiikan käsitteestä 

Rakennepolitiikka voidaan ymmärtää joko laajasti tai suppeasti. Laa
jasti ymmärrettynä se mielestäni käsittää keskustelun kolmesta 
asiasta. Ensinnäkin keskustelun itse talousjärjestelmästä ja siinä 
vallitsevista pelinsäännöistä ennen muuta omistusoikeuden, investoin
ti'Ohjauksen, hintajärjestelmän toiminnan ja etujärjestöjen toiminta
vapauden suhteen. Tätä keskustelua voimme kutsua systeemikeskus
teluksi. Toiseksi laajamittainen rakennepoliittinen keskusitelu pitää 
sisällään yhteiskuntapoliittisen tavoitteenasettelun mm. sel'laisten loh
koJen, kuten koulutuspolitiikan, terveyspolitiikan jne. osalta. Tätä 
keskustelua voimme kutsua vaikkapa yhteiskuntapoliittiseksi tavoite
keskusteluksi. Kolmanneksi rakennepoliittinen keskustelu pitää si
sällään keskustelun tuotantoresurssien ohjautumisesta, mikä keskus
telu rajautuu varsin suppealle talouspolitiikan alueelle. 

Tässä tarkastelussa ,ta'rkoitan rakennepolitiikalla pelkästään vii
meksi mainittua osa-aluetta. Näin muodoin olen jättänyt sivuun mo
net yhteiskuntapoliittisesti keskeiset ideologiset kysymykset. 

Mikä sitten erottaa suhdannepoliittisen ja tässä määritellyn sup
pean rakennepoliittisen tarkastelun? Keskeinen ero on siinä, miten 
aikaa käsitellään. Suhdannepolitiikassa aikaperspektiivi on verrat
tain lyhyt, 'rakennepolitiikassa taas verrattain pitkä. Sen vuoksi ra
kennepdlitiikassa voidaan lähteä siitä, että tekijät, j'Otka suhdanne
politiikassa oletetaan annetuiksi, ovat rakennepoli.ltiikassa muuttu
jia ja juuri rakennepoliittisten toimenpiteiden kohteita. Tällöin olen 
pitänyt mielessä lähinnä investointien ja tuotannon rakennetta, johon 
voidaan vaikuttaa välillisesti tuotantopanosten suhteellisten hinto
jen kautta ja väli!ttömästi erilaisin ohjaavin toimenpitein. 

Ra!kennepolitii'kka voidaan siten määritellä esimerkiksi toiminnak
si, jossa py,ritään aikaansaamaan mahdollisimman korkea työl1isyy
den taso vaikuttamalla erilaisin keinoin investointirakenteeseen ja 
suhteellisiin hintoihin. Yhtenä lähtökohtana rakennepolitiikan mää
rittelyssä 'On ollut se, että näihin tavoitteena oleviin tekijöihin ei 
voida ilman vahinkoja saada aikaan rajuja muutoksia nopeasti. 
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3.2. Hitaan kasvun määrittelystä 

Hitaan kasvun käsitteen määrilttelemiseksi käytän apuna erästä ku
viota, joka on esitetty vuosi sitten ilmestyneessä OECD:n ns. Mc
Cracken-raportissa. Siinä pyrittiin valottamaan läntisen talousmaail
man kehitystä lähivuosina ja erityisesti ns. elvytyspolitiikan tavoit
teita (kuvio 2). 

Kuviossa esiintyy ylimpänä ns. tuotantomahdollisuuksien käyrä, 
joka edustaa sitä tuotannon tasoa ja kasvuvauhtia, jonka vallitessa 
OECD-alueella vallitsisi tuotantoresurssien täyskäyttöisyys ja näin 
muodoin myös ns. täystyöllisyys. 

Kuviossa on myös hahmoteltuna elpymisura, joka edellyttäisi ta
saista jatkuvaa taloudellista kasvua ja johtaisi lopulta kuitenkin ver-

JJ 

109 
~1-97-2~~~~--~--1-97-5~-1-97-6~----~--~----~--~90 

Kuvio 2: OECD-maiden potentiaalinen tuotanto, 1973 = 100. 
1. Potentiaalinen tuotanto 
2. Tavoiteltu elpymisura 
3. Toteutunut tuotanto 1 

Lähde: OECD, 11. 7.1977 (McCracken Report) 

1. Laskelmat on tältä osin tphty Suomen Pankin Kansantalouden osastolla. 
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rattain pitkän ajanjakson jälkeen tuotantovoimien täyskäyttöisyysti
lanteeseen. Voidaan kuitenkin havaita, että todellinen tuotantokehi
tys poikkeaa tästä elpymisurasta ja kulkee jotakuinkin potentiaalisen 
tuotannon trendiä seuraten, mutta 'Olennaisesti alemmalla tasolla. Tä
mä tarkoilttaa sitä, että OECD-alueella 'On vallinnut vuodesta 1975 
lähtien kasvu, joka ei ole lisännyt kapasiteetin käyttöastetta eikä vä
hentänyt työttömyyttä. 

Juuri itätä ongelmaa olen edellä tarkoittanut puhuessani ns. hi
taasta kasvusta. Nähtävissä on tuon kasvun jatkuminen korkeintaan 
3-4 prosentin vauhdilla eli suunnilleen samalla määrällä, millä tuot
tavuus kasvaa vuosittain, jolloin työllisyys ei nykyisestään yleisesti 
ottaen lisäänny. 

Suomen osalta hidas kasvu tarkoittaa sitä, että vientimarkkin'Oit
temme kasvuvoima on lähivuosina noin kolmen prosentin suuruus
luokkaa, minkä kasvun vallitessa työttömyys saattaisi olla heikkenevä 
vielä vuoden 1980 aikana. 

3.3. Potentiaalisen tuotannon käsitteen ja työvoimaresurssien 
määrittelystä 

Hitaan kasvun käsitteen määrittelemiseksi on ollut tarpeen maarl
tellä potentiaalisen tuotannon käsite. Potentiaalisella tuotannolla tar
koitetaan sitä tuotannon määrää, Joka tuotannontekijöiden täyskäyt
töisyydellä olemassa olevan tuotantorakenteen ja teknologian puit
teissa voidaan tiettynä periodina aikaansaada. Potentiaalinen tuo
tanto kuvaa siis tavallaan talouden suorituskykyä, joten sen ja toteu
tuneen tuotannon erotus on eräänlainen mitta talouden toimivuudes
ta tai talouspolitiikan onnistumisesta. 

Minun on pakko tässä sivuuttaa eräät teoreettiset ongelmat, jotka 
liittyvät potentiaalisen tuotannon käsitteeseen. Totean vain lyhyesti, 
että tärkeimmät teoreettiset kysymykset koskevat ensinnäkin tuotan
tofunktion ja sen ominaisuuksien muodostamista ja toiseksi tuotan
nontekijöiden eli lähinnä työn ja pääoman käyttöasteen mittaamista. 
Kolmas teoreettinen pääongelma liittyy potentiaalisen tu'Otannon las
kemiseen toteutuneesta eli tuotannontekijöiden jonkinasteisesta va
jaakäyttötilanteesta estimoidun tuotantofunktion avulla. Eräs pul-
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~ .. ~~--------------------------------~80 

r---------------~ .. ~----------------------~75 

r---------------------------------------~~~70 

~ .1 1 1 1 1 I 1 1 :( 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

Kuvio 3: Työvoiman osuus työikäisestä väestöstä, 0/0. 
1. Miehet 
2. Molemmat sukupuolet 
3. Naiset 

Laskelmat on tehty Suomen Pankin Kansantalouden osastolla. 

ma on tällöin se, missä määrin on perusteltua olettaa tuotantofunk
tio riippumattomaksi kapasiteetin käyttöasteesta. 

Nämä teoreettiset kysymykset sivuuttaen haluan vain lyhyesti to
deta, ettäekonomistit ovat viime aikoina kenties liian h uolimattomas
ti käyttäneet potentiaalisen tuotannon käsitettä ja liian löysäkätisesti 
piirtäneet potentiaalisen tuotannon käyrää aikaisempien vuosien ke
hityksen perusteella. On saatu laskelmia siitä, että tuotannon taso 
tulee lähivuosina olemaan niin ja niin monta prosenttia potentiaali
sen tuotannon alapuolella. On myös voitu laskea, miten suuri tämä 
ero on työttömyysprosentteina tai elvytysmiljardeina. Mutta kaiken 
aikaa on sivuutettu pääkysymys eli se, voidaanko tuotantovoimien 
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käyttöastet'ta olennaisesti lisätä ilman, että tapahtuu merkittävää 
kysynnän 'rakenteen ja tuotantorakenteen muuttumista. Tähän puo
lestaan liittyy tiiviisti kysymys tuotannontekijöiden suhteellisten hin
tojen kehitystrendeistä. 

Tällaiset ongelmat, jotka eivät niinkään liity suhdannepolitiikan 
vaan juuri rakennepoHtiikan teoreettiseen perustaan, on tavoitekes
kustelussamme kutakuinkin sivuutettu. Näin on vaikutettu ehkä ta
hattomasti tålouspoliittiseen keskusteluun siten, että korkean aktivi
teetin tason ja sen myötä täystyöllisyyden saavuttaminen on saatta
nut politiikan tekijöistä näyttää helpommalta kuin se on todellisuu
dessa. 

Rakennepolitiikan yhtenä ongelmana on se, miten potentiaalisen 
tuotannon käyrää piirrettäessä tuotannontekijöiden tarjonta ja käyt
töaste mitataan. Tässä esityksessä kiinnostus kohdistuu erityisesti 
siihen, miten työv'Oimaresurssien kokonaismäärä arvioidaan. 

Työvoiman tarjontaa ennakoitaessa on demograafisten tekijöiden 
ohella tarkasteltava työvoimaosuuden ja siirtolaisuuden kehitystä. 
Näissä eri tekijöissä viime vuonna tapahtuneet muutokset osoittavat, 
ettei työvoiman kdkonaisresurssien määrittely ja ennakoiminen ole 
itsestään selvää ja h~ppoa, vaan edellyttää koko joukon oletuksia, 
jotka eivät suinkaan ole riippumattomia ennustajan arvo asetelmista 
ja mielipiteistä. Pitäisi päättää mm. se, mikä on »normaalia» osal
listumisasteen tai maastamuuton suhteen. 

Olemme voineet nähdä, miten avoimessa työttömyydessä 'On ta
pahtunut suuria vaihteluja. Mutta kaikkein mielenkiintoisimmat 
vaihtelut ovat tapahtuneet viime vuosina työllistettyjen määrässä, ~ 
mikä puolestaan on johtunut osallistumisasteen huomattavasta hei
lahtelusta (kuvio 3). Kaiken aikaa on esiintynyt varsin voimakasta 
maastamuuttoa, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa analyysin tekoa ja 
tavoitteiden asettelua. 

3.4. Työllisyyspolitiikan tavoitteiden määrittelystä 

Keskusteluun siitä, miten potentiaalisen tuotannon käyrä ja työvoi
man kokonaisresurssit määritellään, ei liity pelkästään te'Oreettista 
mielenkiintoa. Päinvastoin kysymys on erittäin ajankohtainen käy
tännön talouspolitiikankin näkökulmasta juuri nyt. Näitä käsitteitä 

\ 
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apuna käyttäen nimittäin pitäisi v'Oida määritellä se, mihin asete
taan lähivuosien tavoitteet työllisyyspolitiikan ja aktiviteetin tason 
osalta. 

Niinpä ennusteet avoimesta työttömyydestä riippuvat oleelHsesti 
siitä, millaiselle työvoimaresurssikäsitteelle ne perustuvat. Pelkällä 
avoimen työttömyyden asteella operoiminen ei täystyöllisyystavoitet
ta määriteltäessä siten ole riittävää, vaan olisi välttämättä keskustel
tava myös työvoiman tarjontaan liittyvistä o'letuksista. Eri oletuk
sista lähtien päädytään hyvinkin erilaisiin työllistämis- ja kasvutar
peisiin. 

TyöllisyysP'Olitiikassa tulisi asettaa samanaikaisesti keskenään 
johdonmukaiset tavoitteet a) työllisyyden ja avoimen työttömyyden, 
b) osallistumisasteen sekä c) maastamuuton osalta. Tavoitteet tu
lisi asettaa vielä rakenteellisesti siten, että tarkasteltaisiin erikseen 
ainakin miesten ja naisten työllisyyttä yhtäältä sekä nuorten ja vart
tuneiden työIlisyyttä toisaalta. Kun toteutunutta kehitystä sitten ver
rattaisiin näihin tav'Oitearvoihin, v'Oitaisiin vasta sanoa jotakin siitä, 
missä määrin työllisyyspolitiikassa on onnistuttu tai epäonnistuttu. 
Jos tavoite asetetaan vain avoimen työttömyyden osalta, niin kuin 
on usein ollut tapana, ei ennustetun ja toteutuneen kehityksen väli
nen ero kerro juuri mitään. 

En tee tässä yritystäkään kokonaistyövoimaresurssiemme ja nii
den käyttöasteen tavoitearvojen määrittämiseksi. Kiinnitän huomio
ta vain pariin keskeiseen aj ankoh taiseen ongelmaan. 

Viime aikoina 'Ovat eräät vauraat Länsi-Euroopan maat voineet 
kaunistella avoimen työttömyyden astettaan yksinkertaisesti potki
malla siirto työvoimaa sinne, mistä se 'On tullutkin. Herää mielen
kiintoinen kysymys siitä, mitä Ruotsi tekee, jos hidasta kasvua jat
kuu kauan ja miten meidän täytyy ottaa tämä työl1isyysP'Olitiikan 
tavoitteenasettelussa huomioon. Täytyy toivoa, että Ruotsi on edel
leenkin edustava Länsi-Euroopan teollisuusmaiden joukossa pitkälle 
kehittynyttä kansankotiyhteiskuntaa, joka pyrkii huolehtimaan paitsi 
kotimaisen myös siirtotyövoimansakin sosiaaliturvasta. Täytyy toi
voa, ettei hidas kasvu johda siirtotyövoiman diskriminoimiseen. Sa
malla meidän suomalaisten täytyy ilmeisesti siivota hiukan kieltäm
me, sillä 'Olemmehan tottuneet sanomaan, että viime vuosien aikana 
tapahtunut siirtolaisuus on ollut Suomen lahja Ruotsille. Nämä sa-
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nat meidän täytynee nyt perua ja laskea sen varaan, ettei Ruotsi 
antaisi tuota lahjaa meille juuri nyt takaisin. 

Toinen työllisyyspoliittisten tavoitteiden kannalta keskeinen kysy
mys 'On se, mitä olettamuksia tehdään erityisesti naisten osallistumis
asteesta. Koetun voimakkaan suhdannenousun aikana naisten osal
listumisaste nousi voimakkaasti. Se nousi 54:stä noin 58 prosenttiin, 
mikä tarkoittaa sitä, että suhdanteiden ylikuumeneminen veti ko~ 
deista työmarkkinoille arviolta lähes 70000 naista, mitä kehitystä 
vauhdittivat noina vuosina tehdyt ratkaisut mm. päivähoidon järjes
tämisessä, äitiysloman pidennyksessä jne. Tämän jälkeen, kun työ
voiman kysyntä nopeasti supistui erityisesti naistyövaltaisilla palve
lusektoreilla, on varkeutunut tilanne monestakin syystä dis!k:riminoi
nut naistyövoimaa (ks. taulukko). 

Työttömät sukupuolen mukaan vuosina 1968 ja 1977 

1968 
Työttömien lukumäärä 
Osuus työttömistä, Ofo 
Työttömyysaste, 0/0 

1977 
Työttömien lukumäärä 
Osuus työttömistä, Ofo 
Työttömyysaste, 0/0 

Naiset 

15000 
18 

1.6 

52000 
38 

4.9 

Miehet 

70000 
82 

5.7 

85000 
62 

7.1 

Molemmat 
sukupuolet 

85000 
100 
3.9 

137000 
100 
6.1 

Tästä työmarkkinoillamme tapahtuneesta rakenteellisesta muu
toksesta ei ole palj oakaan puhuttu työllisyysp'Oliittisia tavoitteita ase
tettaessa. Näillä näkymillä näyttää peräti ilmeiseltä, ettei sille nais
työvoimalle, jonka korkeasuhdanne veti työmarkkinoille, tule kerta 
kaH&iaan löytymään työmahdollisuuksia lähivuosien aikana. Voi
daan sanoa niinkin, että korkeasuhdanne paljasti piilevän naistyöttö
myyden, joka 'Oli vallinnut. Lähivuosina tulee hitaan kasvun vallites
sa avoimesti työttöminä tilastoiduksi kymmeniätuhansia naisia, jotka 
70-luvun alkuvuosien tilastot kertoivat kotirouviksi. 

4. Rakennepolitiikan tavoitteenasettelusta ja keinoista 

Hidasta kasvua tulee maailmalla jatkumaan pitkään. Olemme elvy
tyspoHtiikallamme -. yhtä johdonmukaisella kuin muuallakin -
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Ofo 
BKT:sta 

Ofo val
tion käy
tettävissä 
olevista 
tuloista 

f-----,I------..~t---___!I-"" ........ -+__-----+_---____.. 80 (brutto) 

f-------t-------+__~----+_---~~60 

~----~-----+--~~--~40 

20 

1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

Kuvio 4: Valtion velkaantuneisuus vuosina 1961-79. 
1. Valtion pitkäaikainen velka käytettävissä olevista tuloista 
2. Valtion pitkäaikainen velka BKT:sta 
3. Kotimainen velka 
4. Ulkomainen velka 

Laskelmat on tehty Suomen Pankin Kansantalouden osastolla. Vuosien 1978-79 luvut 
ovat vain suuntaa-antavia. 

luoneet edellytykset sille, että kasvumme voi tästä lähtien olla sa
maa suuruusluokkaa kuin kilpailevissa maissa. Tätä parempaan tu
lokseen emme pääse, sillä nykymuotoisen elvytyspolitiikkamme tie 
lienee miltei loppuun kuljettu. Lisädevalvaatioista koituisi enemmän 
haittaa kuin hyötyä.J atkuvaan ja kasvavaan alijäämäisyyteen pe
rustuvalla budjettipolitiikalla on ollut oma elvyttävä merkityksensä, 
mutta tämäkin tie alkaa kohta arveluttaa. Valtion velkaantumisaste 
on jatkuvasti kasvanut ja tulee näillä näkymillä vuosikymmenen 
vaihteessa olemaan jo 60-luvun huipputasoa (kuvio 4). Hitaan maail
Imantalouden kasvun ja siis hitaan valtiontalouden twopohjankin 
kasvun vallitessa käy valtion jatkuva velkaantuminen yhä vaaralli
semmaksi politiikaksi. 

Tämä tarkoittaa samalla, ettei elvytyspolitiikka ole Suomessa
kaan tuova mitään olennaista ratkaisua suurtyöttömyyteen. Sen 
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vuoksi meidän on herätettävä eloon rakennepoliittista keskustelua ja 
koetettava, saada puheenvuoro niiden rinnalla, j'Otka jatkuvasti to
distavat, että korkeasuhdanne 'On kohta nurkan takana ja pyrkivät 
rakennepoliittisen keskustelun näin tyrehdyttämään. 

Tarkoitukseni ei 'Ole esittää mitään rakennepoliittisia ratkaisuja. 
Haluan kiinnittää vain huomi'On eräisiin keskeisiin periaatteellisiin 'On
gelmiin, j'Oihin 'Olisi perehdyttävä ja joiden 'Osalta olisi esitettävä pe
rusteltuja kannanott'Oja. 

4.1. Työn ja pääoman hintasuhteen kehitys 

Yksi perusongelmistamme on mielestäni se, että maassa, jossa on 
jatkuvasti vallinnut työv'Oiman ylitarjonta kysyntään nähden, on työ
voiman ja pääoman hintasuhde muuttunut siten, että työpan'Oksen 
hinta on tullut suhteellisesti kalliimmaksi ja siis pääoman käyttö suh
teellisesti edullisemmaksi. Tähän 'On osin vaikuttanut harjoitettu 
palkkapolitiikka, mutta sitä 'On tukenut ver'O-, sosiaali- ja eläkepoli
tiikka. Oikeastaan koko yhteiskuntapolitiikan 'eräänä tavoiteltuna tai 
satunnaisena lopputuloksena 'On 'Ollut se, että työv'Oimasta on tehty 
suhteellisen kallis tuotannon tekijä. 

Tämän asiantilan haitallisen vaikutuksen työllisyyteen ovat pitä
neet piilossa yhtäältä maailmantalouden nopea kasvu ja toisaalta 
Suomen tätäkin nopeampi kasvu, minkä on mahdollistanut maan jat
kuva velkaantuminen. 

Me voimme vaikuttaa työvoiman ja pääoman hintasuhteeseen mo
nin eri keinoin, esim. palkkapolitiikan ja veropolitiikan keinoin. 

4.2. Palkkapolitiikan tehtävistä 

Palkansaajajärjestöjen suhtautuminen palkkapolitiikkaan '01;1 mieles
täni ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden työllisyyspolitiikan kannalta. 
Viisikymmenluku toi palkkapolitiikkaan tuottavuuskriteerin; 60-luku 
toi mukanaan talousp'Olitiikan ja palkkap'Olitiikan yhteenkytkentäyri
tykset tulopolitiikan avu11a; 70-luku sekoitti kaiken jo opitun, kun 
työnantajat ryhtyivät liu'uttamaan palkkoja juuri kun ammattiyh
distysliike oli 'Oppinut käyttäytymään siivosti. 
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Herätän kysymyksen, voisiko tulopolitiikka, hitaan kasvun BO-lu
vulla kehittyä 'Osaksi resurssien allokointipolitiikkaa, jossa' palkka
politiikankin osalta mahdollisimman korkea työllisyysaste on kiista
ton päätavoite, kun 60-luvulla nimellispalkkatavoite oli vielä verrat
tain keskeinen. Tämä tarkoittaisi välttämättä peruslinjaltaan äärim
mäisen maltillisen palkkapolitiikan omaksumista. 

Työllisyyspoliittiseksi ongelma'ksi on muodostumassa myös se, 
että saamme nähtävästi kokea verrattain voimakkaasti toisistaan 
poikkeavaa kehitystä eri sektoreiden kesken. Sopii kysyä, miten 
äärimmäisen keskitetty palkkapolitiikka sopii tulevien vuosien kehi
tys'kuvaan työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Näyttää ilmeiseltä, 
että verrattain heikonkin kehitykse~ vallitessa tulee esiintymään pu
laa tiettyjen alojen ammattityövoimasta, kun taas verrattain hyvään
kin 'kehitykseen liittyy heikkoa työvoiman kysyntää ja rationalisoin
titarpeita eräillä aloilla ja ammattiryhmissä. Mahdollisimman hy
vän työllisyystuloksen aikaansaamiseksi pitäisi voida suunnitellusti 
differentioida palkkapolitiikkaa siten, että annettaisiin palkkaraken
teen laajentua. Tällöin päästäisiin vähitellen irti eräitä aloja uhk:aa
vista työvoimapulan pullonkauloista samalla, kun työllistämismah
dollisuudet heikoimmin vetävillä sektoreilla paranisivat. 

Palkansaajajärjestöt eivät liene valmiita hylkäämään solidaarisen 
palkkapolitiikan periaatetta. En sitä ehdotakaan. Sen sijaan ehdo
tan, että tulontasauksen painopistettä siirrettäisiin voimakkaasti 
palkkapolitiikasta veropolitiikan puolelle ja samalla sallittaisiin mark
kinamekanismin toimia nykyistä enemmän palkanmuodostuksessa. 

Esitän myös kysymyksen, miten solidaarisen palkkapolitiikan tu
loksellisuutta on arvioitava, jos vain palkkatariffit ovat solidaarisia, 
mutta näillä tariffeilla ei saada aikaan korkeata työllisyysastetta. 
Olisin valmis muuttamaan solidaarisen palkkapolitiikan käsitettä si
ten, että palkkapolitiikka on solidaarista silloin, kun se antaa työtä 
mahdollisimman monille. 

*' 
4.3. Veropolitiikan tehtävistä 

Tämänsuuntaista palkkapolitiikkaa olisi välttämättä tuettava vero
poliittisin keinoin. Sen kanssa on täysin sopusoinnussa se, että pai
nopistettä siirrettäisiin välittömästä verotuksesta välillisen verotuksen 
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suuntaan. Yritysverotukseen olisi kiinnitettävä tulevaisuudessa pal
jon suurempaa huomiota kuin aikaisemmin. Mielestäni meillä on 'Ol
lut sellainen verotuksen kokonaisjärjestelmä, joka on rangaissut 
yrityksiä työvoiman käytöstä ja palkinnut energian tuhlauksen, joka 
on rangaissut harkitsevan ja palkinnut tuhlaavaisen investointipoli
tiikan, joka on palkinnut suuren yrityksen ja rangaissut pientä. 
Maamme 'ekonomistikunta on viime aikoina määritellyt näistä näkö
kulmista jossakin määrin veropolitiikan suuntaa, mutta lakitekniset 
ratkaisut puuttuvat. Merkittäviä mielipide-erojakin tosin on. 

Yritykset maksavat perin vähän välittömiä veroja. Mutta ne 
maksavat korkeita palkkoja, jotta korkeista palkoista voitaisiin mak
saa korkeat verot. Siinä mielessä kysymys välillisen verotuksen ja 
välittömän verotuksen suhteesta on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se, 
millainen on välittömästi yritysten tuloihin kohdistuva verotusjär
jestelmä. Jä}kimmäinen tuo niin vähän tuloja valtiolle, ettei sen 
fiskaalista merkitystä kannata edes pohtia. Sillä on vain rakennepo
liittista merkit ystä, mutta tämä vaikutus on ollut viime vuosikym
meninä toisensuuntainen kuin sen olisi pitänyt olla. 

4.4. Suorasta investointiohjauksesta 

Palkka- ja veropolitiikalla vaikutettaisiin investointipolitiikkaan vä
lillisesti työn ja pääoman hintasuhteen kautta. On mahdollista, että 
tätä politiikkaa voidaan ajan mittaan tehostaa kaiken aikaa kehitty
vän investointiohjauksen avulla. On kuitenkin vaikeata kuvitella 
tilannetta, jossa suora investointiohjaus tehostuisi ja voisi saada ai
kaan tuloksia työllisyyspolitiikassa, jos samalla jätettäisiin tyystin 
avoimeksi se, miten tuotantopanosten suhteelliset hinnat kehittyvät. 
Ts. ei ole nähtävissä, että runsaan työvoiman maassa saataisiin ai
kaan kannattavaa vienti'kelpoista, työvoimavaltaisempaa tuotantoa 
suoran investointioihjauksen avulla, ellei työpanoksen suhteellinen 
hinta pääoman hintaan nähden alentuisi. 

Sektorikohtainen selvitystyö on maassamme viime aikoina huo
mattavasti vilkastunut. On saatu mielenkiintoista tietoa eri sektorei
den ongelmista. Täytyy vain toivoa, ettei tämä selvitystyö johda sii
hen, että valtionhallinnon virkamiehet ryhtyvät summittaisesti jaka
maan sektoreita vuohiin ja lampaisiin tai että tätä sektorikohtaista 

4 
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tutkimustyötä käytetään apuna kehitettäessä kiirjavaa tukilainsää
däntöä, jonka tarkoituksena on pönkittää jo olemassa olevia tuotan
torakenteita. Nämä vaarat ovat Suomessa tänä päivänä yhtä ilmei
siä kuin muissakin markkinatalousmaissa. 

Erääksi keskeiseksi suoran investointiohjauksen tut!kimuskoh
teeksi olisi välttämättä otettava kysymys valtionyhtiöiden roolista 
maamme kasvustrategiassa. Siihen nähden, mikä ,on valtionyhtiöiden 
merkitys teol1isuudessamme, on valtionyhtiöitä tutkittu hämmästyt
tävän vähän. On tuttu väite, että valtionyhtiöiden toiminta on tyypil
lisesti pääomavaltaista. Sen pohjana on vain historiallinen kehitys. 
Ei ole analysoitu mitään sellaista kasvustrategiaa, johon tämänkaltai
nen valtionyhtiöiden toiminta perustuisi. Sen vuoksi olisikin tutkit
tava valtionyhtiöiden toiminnan laajentamista sellaisille tuotannon
aloille, jotka voidaan arvioida pitkällä aikavälillä kannattaviksi ja 
jotka lisäisivät työvoiman kysyntää tuntuvasti investoitua pääoma
yksikköä kohden. Samaten 'On ajateltavissa, että valtio osallistuisi 
yhdessä yksityisen sektorin kanssa joidenkin suurim,missa vaikeuksis
sa olevien yritysten tai alo}en saneeraamiseen ja rationalisointiin. Täl
laiset kysymykset olisi saatava perusteellisen selvityksen kohteiksi. 

4.5. Työvoiman tarjontaan kohdistuvista toimenpiteistä 

Työllisyyspolitiikan kannalta on ratkaisevaa, miten onnistutaan työ
voiman kysynnän lisäämisessä. Avointa työttömyyttä voidaan kui
tenkin vähentää toistakin kautta eli työvoiman tarjontaa supistamal
la. Monessa tapauksessa kysymys 'on vain avoimen työttömyyden 
muuntamisesta piilotyöttömyydeksi. Silti voidaan pitää tavoitteena, 
että tätäkin toimintalohkoa tietoisesti kehitetään ja pyritään löytä
mään tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut. 

On ajateltavissa, että koulutusaikaa pidentämällä alennetaan 
nuorten ikäluokkien ja eläkeikää alentamalla vanhempien ikäluok
kien osallistumisastetta. Nuorten ja vanhojen ikäluokkien osaUistu
misaste on kuitenkin jo ehtinyt laskea melkoisesti yhden vuosikym
menen kuluessa. En usko'kaan, että tässä mainitut keinot olisivat, 
kustannukset ja edut huomioon ottaen, kovin tarkoituksenmukaisia 
tulevien vuosien työvoima politiikassa. 

Järkevämmältä tuntuu se, että tehdään kaikki voitava, jotta työn-
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tekoon voisivat osallistua mahdollisimman monet sitä haluavat. Työ
tä olisi siis pyrittävä jakamaan esimerkiksi viikoittaista tai päivit
täistä tms. työaikaa lyhentämällä. Varsin houkuttelevalta tuntuu se, 
että pyrittäisiin kehittämään osapäivätyöjärjestelyjä, mikä saattaisi 
sopia erityisen hyvin juuri niille ryhmille eli nuorille ja perheenäi
deille, joita nykyinen tilanne eniten diskriminoi. 

Kun korkeasuhdanne ensin nosti naisten osallistumisasteen kor
keaksi ja kun lama sen jälkeen on tehnyt erityisesti työmarkkinoille 
hakeutuneista naisista työttömiä, on syntynyt meiko omituinen ti
lanne. Kymmenet tuhannet naiset ovat »työmark'kinoilla» työttöminä 
ja yhteiskunta pyrkii samanaikaisesti kehittämään voimaperäisesti 
päivähoitotoimintaa. Entäpä jos tässä tilanteessa sovittaisiin edes ra
joitetun äidinpalkkajärjestelmän toteuttamisesta? Kävisikö tällöin 
niin, että niitä rahavirtoja, joita nyt kutsutaan työttömyysavustuk
siksi, kutsuttaisiinkin äidin paIkoiksi? Olisiko yhteiskunnan moraali 
tällä terminologialla parempi kuin nykyisellä?1 

5. Johtopäätöksiä 

Väite hitaan kasvun jatkumisesta ei ole mikään tuomiopäivän julis
tus. Tavaroista ei tule olemaan puu.tetta. Erityisesti Suomessa suuri 
enemmistö työllistetyistä nauttii edelleenkin sellaista aineellista elin
tasoa, jonka ylläpitäminen koko maailmassa on kerta kaikkiaan mah
dotonta raaka-ainevarojen riittämättömyyden vuoksi. Kysymykses
sä on ennen muuta yhteiskunnan vähemmistön eli työttömien kriisi. 
Vaikkei voidakaan väittää, että juuri työmarkkinoille astuvien nuor
ten työttömyys olisi vakavampi asia kuin työmarkkinoilla pitkään 
työskennelleen varttuneemman väen, oltaneen kuitenkin verrattain 
yksimielisiä siitä,että pitkään jatkuva nuorisotyöttömyys saattaa olla 
moraalisilta vaikutuksiltaan arvaamattoman tuhoisa. 

Luulen kuitenkin, että nuorison massatyöttömyyttä täytyy kestää 
kauan, ennen kuin edellä esitetyt ajatukset otetaan poliittisella pää
töksenteontasolla vakavasti punnittaviksi. Ehkä näin käy vasta sit-

1. Näin jälkeenpäin voin tunnustaa, että käytin »äidinpalkka»-käsitettä hiukan 
uhmamielellä ravistellakseni eräitä jäätyneitä asenteita. Se, mitä varsinaisesti ajoin 
takaa, oli lasten kotihoidon tuen tehostaminen. Lasten kotihoitokin on työtä. Miksei 
siitä voisi saada ansiotuloa. Varsinkin kun tuote on tärkeä: tasapainoinen lapsi. 
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ten, kun alkaa olla merkkejä siitä, että yhteiskunnan pienen vähem
mistön kriisistä on tulossa koko yhteiskunnan kriisi. 

Tässä esityksessä ei ole oletettu systeemin kehittyvän voimakkain 
harppauksin siihen suuntaan, että julkisen vallan investointiohjaus 
tehostuisi. Ei myöskään ole uskottu, että ekonomistien näkökyky voi
si nopeasti parantua niin, että he voisivat verrattain suurella täs
mällisyydellä antaa päätöksentekijöille dhjeita siitä, mille aloille, 
kuinka paljon ja milloin olisi syytä investoida. Selvältä myös näyttää, 
ettei tämänkaltainen rakennepolitiikka voisi kehittyä kovin pitkälle 
olosuhteissa, joissa elinkeinoelämällä on jotakuinkin nykyinen vapaus 
hinnoitella tuotteensa ja jossa etujärjestöillä on jotakuinkin nykyinen 
vapaus asettaa tavoitteensa ja käyttää sellaisia taistelukeinoja, joihin 
nykyinen laki antaa mahdol1isuuden. 

Tämä -ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö rakennepolitiikkaa voitai
si kehittää. Itse asiassa olen halunnut sanoa, että rakennepolitiikkaa 
on meillä harjoitettu kaiken aikaa verrattain voimaperäisesti välil
lisin keinoin hintamekanismin kautta, mutta että tämä rakennepoli
tiil(ka tuskin on ollut sensuuntaista kuin olisi ollut tarpeen. 

Näen siis mahdolliseksi, että talouspolitiikan vaikutusmahdolli
suuksia voidaan suuresti lisätä kiinnittämällä yhä enemmän huomio
ta talouspolitiikan näkymättömän käden toimintaan. 

Terveen rakennepolitiikan esteet ovat usealla suunnalla. J ulki
sen vallan harjoittamasta suorasta investointipolitiikasta tulee hel
posti keino, jossa monumenttiajattelu saa liian suuren painon. 

Tällainen näkemys rakennepolitiikan 'Ongelmista ja sisällöstä on 
kuitenkin melkoinen haaste ennen muuta ammattiyhdistysliikkeelle. 
Kun vaatimuksia esitetään tähän suuntaan, se ei johdu siitä, että 
ammattiyhdistysliike olisi jollakin tapaa sen syntisempi osapuoli kuin 
muut. Vaatimuksia tulee vain esittää siihen suuntaan, minne valtaa 
on kertynyt. Viimeisten vuosikymmenien aikana valtaa 'On kertynyt 
erityisesti ammattiyhdistysliikkeen suuntaan. Kun ei ole syytä 'Olet
taa, että ammattiyhdistysliike tästä vallastaan luopuu, täytyy raken
nepolitiikan kehityksen yhdeksi lahtökohdaksi ottaa se, että ammatti
yhdistysliike alkaa käyttää palkkapoliittista valtaansa maamme ta
lousrakenteen kehityksen kannalta mielekkäällä tavalla. 

Saattaa kuitenkin olla, että emo periaatteille pohjautuvan raken
nepolitiikan hankalimmat vastustajat löytyvät elinkeinoelämän pii-



291 

ristä. On näet vaikeata ainakaan toistaiseksi kuvitella tilannetta, jossa 
elinkeinoelämän 'Omien talousasiantuntijoiden terve rakennepoliitti
nen ajattelu voisi torjua sen merkantilistisen subventiovirtauksen, 
joka tätä nykyä vallitsee itse omistajapiireissä. 

Herää kysymys, millaiseksi jää suhdannepolitiikan rooli, jos hi
das kasvu jatkuu. Monet nähnevät asian niin, että nopea taloudel
linen kasvu ja voimakkaat suhdannevaihtelut kytkeytyvät läheisesti' 
yhteen ja kytkijänä on ennen muuta investointien vaihtelu. Hitaan 
kasvun jatkuminen saattaa merkitä sitä, että eräs suhdannetekijä, 
nimittäin investointi toiminta, käyttäytyy levollisemmin kuin aiem
min. Tämä ei kuitenkaan, tark'Oita sitä, että suhdannepolitiikka me
nettäisi merkitystään. Monet seikat puhuvat sen puolesta, että suh
dannepolitiikan tehostaminen on väistämätöntä edellä mainittujen ra
kennepoliittisten tavoitteiden tukemiseksi. 

Suhdannehäiriöitä ja niihin liittyviä tasapainottomuusilmiöitä 
saattaa ilmetä hyvinkin tilanteissa, joissa tuotantokapasiteetin käyttö
aste on alhainen, mutta jossa vain kansantalouden joilla!kin yksittäi
sillä alueilla nimellistulojen kasvuvauhti nopeasti koh'Oaa. Kansain
välinen inflaatiovauhti on hitaankin kasvun vallitessa pysynyt no
peana ja on otettava huomioon mahdollisuus, että vienti- ja tuonti
hintojen kautta tulee kansantalouteen jatkuvia 'voimakkaita ja yllät
täviä tasapainottom uusilmiöitä. 

Suhdannepolitiikan päätehtävänä onkin turvata, etteivät mah
dolliset ulkoiset tekijät pääse käynnistämään kansantaloudessamme 
edes väliaikaisesti sellaista inflaatioprosessia, joka mitätöisi palkka
ja veropolitiikalla aikaansaadut vaikutukset suhteellisten tuotannon
tekijähintojen kehitykseen. Meidän on nähtävä inflaation haitat tänä 
päivänä entistä selvemmin rakennepolitiikan näkökulmasta eikä yk
sinomaan lyhyen ajan kilpailukyvyn näkökulmasta. Senkin vuo!ksi 
suhdannepolitiikan tehostaminen nykyisestään on välttämätöntä. 
Valuuttakurssipolitiikkaakin koskeva keskustelu voi saada melkoisia 
viritteitä rakennepoliittisesta keskustelusta. 

Näyttää ilmeiseHä, että tutkimusresurssejamme tulisi melko voi
maperäisesti siirtää suhdannepoliittisen hienosäädön alueelta raken
nepoliittisiin kohteisiin. Meillä on kyllä ollut 'käytettävissämme mie
lenkiintoisia selvityksiä kansantalouden keskipitkän ja pitkän aika
välin kehityksestä, niissä yhteyksissä on kajottu rakennepoliittisiin 
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kysymyksiin. Silti uskallan väittää, että vasta petko pysyvänlaatuises
ta hitaasta kasvusta ja korkeasta työttömyydestä on paneva ekono
mistikuntamme syventymään tuotantoresurssien öhjautumista kos
keviin perusselvityksiin. 

Näissä peruss~vityksissä pitäisi voida käsitellä myös talousjär
jestelmäämme, sen instituutioita, pelinsääntöjä ja eri'tyisongelmia. 
Toivottavasti ilmapiiri on tulevaisuudessa tämänkaltaiselle tutkimus
työlle otollisempi ja vähemmän ahdasmielinen kuin se on maassamme 
ollut viime vuosina. 

Lähteitä: 

Lauri Korpelainen: Työvoimapolitiikan vaihtoehdot, Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
vuosikokouksessa 27.2.1978 pidetty esitelmä. 

Heikki Koskenkylä - Kari Pekonen: Työttömyys ja tuotannon rakenne Suomen kan
santaloudessa, julkaisematon moniste, Huhtikuu 1978. 

Kari Puumanen: Velkainen Suomi - rakenne heikkous vai sairas verotus, KOP:n ta
loudellinen katsaus 1976: 1. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosasto: Tiedustelu pientenlasten äideille, Sosiaali
ja terveysministeriön julkaisuja 1/1978. 

Taloudellisen suunnittelukeskuksen lausunto harjoitettavasta finanssi- ja rakennepoli
tiikasta vuosille 1978-83 ja erityisesti vuonna 1979, 20. 12. 1977. 



PUHEENVUO'ROT 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Yritysten kannattavuusongelmat 

SIMO KÄRÄVÄ 

Yritysten kannattavuusongelmia on 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen tee
mailtapäivän alustuksissa tarkasteltu 
toisaalta eräiden keskeisten toimialojen 
näkökulmasta, toisaalta teollisen kasvu
strategian sekä suhdanne- ja rahapoli
tiikan tavoitteiden kannalta. Vain osak
si noihin alustuksiin rakentuvan pu
heenvuoroni lähtökohtana ovat paljolti 
liikepankin yritystutkimuksissa ja ra
hoitusneuvotteluissa esille tulleet ha
vainnot yritysten kannattavuusongel
mien luonteesta, syistä, merkityksestä ja 
ra tkaisumahdollisuuksista. 

Ongelmien syiden moninaisuus 

Yritysten kannattavuusongelmien syyt 
eivät tietenkään ole pelkästään suhdan
ne- ja teollisuuspolitiikassa. Ongelmia 
ei myöskään voida estää eikä poistaa 
vain kahden lajin keinoilla. On selvää, 
että on muitakin syitä ja keinoja -

He toimivat! Mutta mitään ei tapahdu. 
He valmistelevat. Mutta ei valmistu. 

He tutkivat. Mutta tutkimuksen kestäessä 
ja valmistuessa pukeutuu maailma 
varjoonsa. 

Paavo Haavikko: 

Viiniä, kirjoitusta. 1976. 

sekä yrityksissä että niiden ulkopuolel
la - sij ainnistamme, historiastamme ja 
ilmastostamme alkaen aina yksittäisen 
yri ty ksen toimi tusj ohtaj an liikkeenj oh
totaitoon asti. 

Toisaalta sananparren viisaus, jonka 
mukaan »päässä ruumiin toimi on», pä- \ 
tenee yritysten ohella pitkälti myös jul
kisyhteisöihin eli juuri suhdanne-, teol
lisuus- ja talouspolitiikkaan sekä sen 
päättäjiin. Arvostelun oikea kohdenta
minen julkistahon osalta on vain han
kalampaa kuin yritysjohdon kohdalla. 

Toimialaongelmat 

Kannattavuuskysymyksiä on yritysten, 
toimialayhteisöjen, yleis- ja erityisluot
tolaitosten, tutkimuslaitosten, viran
omaisten sekä toimikuntien ja komi
teoiden toimesta selvitelty ja pohdittu 
melkoisesti nimenomaa1;l toimialoi ttain. 
Niihin nojautuen on vaadittu ja toi-
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meenpantukin toimialoittaisia tuki- ja 
elvytystoimia, jotka ovat kai luettavis
sa teollisuuspolitiikan osiksi tai osa
siksi. 

Tietenkin sekä yritykset ja rahoitta
jat että julkinen valta tarvitsevat myös 
toimialatietoa. On kuitenkin syytä täh
dentää muutamaa toimialakysymyksiin 
liittyvää vaikeutta. 

Yritysten lisääntynyt monialaisuus 
vaikeuttaa merkittävästi yksittäisen toi
mialan selvittelyä ja sen myötä myös 
kehitysnäkymien arviointia. 

Hajonnat toimialan yritysten kesken 
ovat myös melkoisia, joten pelkkä kes
kiarvotarkastelu, jopa -ajattelu, joita 
monesti tapaa, vievät pahoinkin har
haan. Tietojen yhdistelmä onkin usein 
rykelmä, joka pitäisi hajottaa. 

Yritysten toimialoittaisseuranta tuot
taa lähinnä menneisyyteen- kuuluvaa 
tietoa, jonka varaan tulevaisuutta ei 
välttämättä sovi suunnitella. 

Tutkimuskohteen, siis toimialan ra
jauskriteerit eivät aina helposti osu 
kaikkein eniten asiaan vaikuttaviin 
seikkoihin. Vaikuttavin tekijä saattaa 
vaihdella tuntuvastikin: kyseessä voivat 
olla vaikkapa lopputuote, kysyntäteki
jät, raaka-aineet, energianlähde, tuo
tantoteknologia tai panosrakenne, joilla 
kullakin saattaa olla peräti erilaiset 
muutosnäkymät. 

Tähdentämieni vaikeuksien vuoksi on 
tärkeätä, että tilastokeskeisestä ja men
neisyyteen paneutuvasta toimialaseu
rannasta ripeästi edetään eri osapuol
ten kiinteään yhteistyöhön rakentuvaan 
toimialatutkimukseen, joka pitää sil
mällä eritoten yritystason keskeisiä pul
mia ja mahdollisuuksia sekä luo riittä
vän luotettavan kuvan alan tulevaisuu
desta yritysten ja teollisuuspolitiikan 
päätöksentekijöiden käyttöön. 

Rakennemuutokset ja yrityskaupat 

Yrityksen johtamiseen ja järkevän teol
lisuuspolitiikan kelvolliseen harjoitta
miseen ei siis riitä jäykkä ja ahdas toi
mialatarkastelu. Sinänsä selkeänkin toi
mialan yritysten kannattavuus- ja vel
kaantuneisuuserojen syyt ovat yritys
ten perusrakenteessa ja toiminnassa. 
Näistä kahdesta pääsyystä olisi nähdäk
seni aihetta pohtia sitäkin, onko tar
peen tai edes tarkoituksenmukaista vil
jellä toimialarationalisointi-termiä yhtä 
vilj al ti kuin tähän asti on tehty. Eikö 
olisi syytä toisinaan tarkastell~ ja to
teuttaa rakennemuutoksia toimialaa 
avarammista lähtökohdista ja toisinaan 
taas ottaa lähtökohdat puhtaasti yri
tyksestä tai yrityksistä sekä sen mu
kaisesti puhua koruttomasti vaikkapa 
vain yrityskaupasta ja yritysten yhteis
työstä? 

Yritysten toimintastrategioiden muu
toksiin sisältyy etenkin tätä nykyä -
kasvuajattelun laannuttua ja volyymi
taudin hellitettyä otettaan - dives
tointien käyttö toimintavaihtoehtona. 
Nähdäkseni olisikin syytä pitää dives
tointien eli yritysten ja niiden osien 
myynnin tarkastelua ja suunnittelua 
yrityssuunnittelun normaalina osana, 
jonka toistuvuus ja oikea-aikaisuus es
täisivät pakkotilanteiden syntymistä ja 
turvaisivat voimavarojen uudelleen 
käytön asianmukaisen läpikäymisen. 

Kokonaistalouden ennusteet 

Pitkähköön jatkuneina kasvuvuosina 
monissa yrityksissä totuttiin toiminta
suunnitelmien teossa siihen, että julki
sen vallan ja muidenkin ennustajien 
kokonaistaloudelliset arviot lähiajan ta-



loudellisesta kehityksestä soveltuivat 
sellaisinaan omienkin suunnitelmien 
yleisperustaksi. Toisten tekemään vii
vottimen vetoon sopi ehkä tuolloin aika 

,lailla luottaa. Ilmeisesti tuon tottumuk
sen ja yleisinhimillisen toiveikkuuden 
varassa nojauduttiin osassa yrityksiä 
liian optimistisiin ennusteisiin vielä 
senkin jälkeen, kun piti jo olla havait
tavissa melko selviä merkkejä siitä, että 
»jatkumattomuuden aika» ei sallikaan 
sellaisia tilannearviointeja ja toimia, 
jotka aiemmin olivat mahdollisia sekä 
joiden käyttökelpoisuuteen julkisen val
lan elvytystoimien verkkaisuus ja lai
meus kyllä osaltaan viittasivat. - Toi
vossa on hyvä elää, mutta siinä myös 
aika kuluu. 

Osan kokonaistalouden kehityskuvaa 
muodostavat vientinäkymät ja -ennus

teet. Vientimäärien alkaneen kasvun 

herättämä optimismi ei saisi johtaa ta
louspolitiikkaa siihen kuvitelmaan, että 

yritysten vaikeudet poistuvat suoraan 

viennin kasvun myötä. Vaikeudet j at-
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tusten toteuttamiseen on tavallistakin 
vähemmän edellytyksiä. Tässä vaihees
sa on pohjimmiltaan terveiden yritys
ten elinkelpoisina pysyttämisen kannal
ta erityisen tähdellistä, että niitä hel
potuksia, joita yritystoiminnalle on el
vytysvaiheessa annettu, ei katkaista 
liian varhain ja että yritysten kustan
nusrasitusta ei ainakaan lisätä. Ellei ta
louspolitiikka tässä suhteessa ole riittä
vän pitkäjänteistä, ei teollisuuspolitii
kaIla enää ole juuri teitä uudistuvien 
tavoitteiden toteuttamiseen. Teollisuus
politiikkakin tarvitsee näet kohteita, 
eläviä yrityksiä. 

Työllisyys- ja teollisuuspoliittisten 

paineiden ristiaallokossa tulisi myös va
roa, että näiden kahden eri politiikan 
tavoitteita ei sotketa keskenään. Jos 
työllisyyttä turvataan toimin, jotka es
tä'{ät teollisuuden välttämättömät ra
kennemuutokset, tehdään karhunpalve
lus kummankin lohkon tavoitteille. 

kuvat paljolti yhtä pitkään kuin vien- Luotonanto 
tihintojen alhaisuus tai tuotantokustan
nusten korkeus. 

Suhdanne- ja rakennepoliittiset toimet 

Heiken tyneet suhdanteet, talouspoli tii
kan toimien puutteet sekä yritysten so
peutumisen ja sisäisten tervehdyttämis

toimien verkkaisuus ovat johtaneet sii
hen, että yritysten ponnistuspohja kan

nattavuuden heikkenemisen ja velkaan

tumisen lisääntymisen johdosta on ylei

sesti niin heikko, että muuttuneiden 

markkina- ja muiden keskeisten kehi

tysnäkymien vaatimiin tuotantosuun

nan ja -tekniikan sekä muiden uudis-

»Raha kaikki rakentaa», ei kuitenkaan 

luottoraha. Tämän vuoksi pankit joutu

vat luottoratkaisuissaan vaikean selek

tiivisyyspulman eteen: niiden on sa

manaikaisesti pidettävä silmällä suh
dannenäkymiä, talouspolitiikan vaiku
tusta yrityksiin sekä yrityksen omaa ti
laa ja selviytymismahdollisuuksia. Mo

nien sidosryhmien paineissa luotonanta

jan tulisi jaksaa pitää ohjenuoranaan 

virke, jonka kaniini Pähkinä Richard 

Adamsin kirjassa »Ruohometsän kansa» 

lausuu ystävälleen Viikalle: Mieluum

min minä onnistun sellaisessa mikä on 

mahdollista kuin epäonnistun mahdot

tomassa. 
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Asenteet 

Yrityksen menes'tyksen esteitä ja mah
dollisuuksia tarkasteltaessa on syytä 
viitata myös niihin puutteisiin, joita on 
havaittavissa yritysten sisäisten asentei
den. ja henkilösuhteiden hoidossa. Mutta 
asennevaikeuksia on myös yrityksen ja 
sen ulkoisten sidosryhmien välillä. 
Vaikka niissä onkin kysymys tavallaan 
»henkimaailman asioista», on huomat
tava, että asenteilla ja niiden pohjana 
olevalla tiedolla tai sen puutteella on 
lopulta keskeinen taloudellinen jani
menomaan yritystaloudellinen merkitys. 

Puheenvuoroni aihe - yritysten kan
nattavuusongelmat - on eräässä mie
lessä hyvin myönteinen. Näiden ongel
mien ilmaantuminen on näet johtanut 

kertomaan niistä entistä selvemmin ja 
avoimemmin. Tämä taas on lisännyt si
dosryhmien mahdollisuuksia havaita, 
miten keskeinen merkitys sidosryhmille 
itselleen on sillä, että yritys voi - vaik
kapa poistoin ja varauksin - turvata 
jatkuvaa toimintaansa ja kehittämis
tään. Siitä vuorostaan on lyhyt matka 
sen ymmärtämiseen, että tuollaiseen 
turvallisuuteen voidaan päästä vain j at
kuvasti kannattavan eli voitollisen toi
minnan kautta. Näihin aikoihin on lot
tovoiton saajasta kirjoitettu ja puhuttu 
myönteisemmin kuin yritysvoiton teki
jästä. Olisi aika saada jälkimmäisestä
kin esiin jotakin myön'teistä. Ehkä sil
loin saataisiin aikaan myös myönteisiä 
taloudellisia tuloksia, jopa kokonaista

loudenkin kannalta. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Onko Suomen rakenteellinen maksutase
ongelma ratkennut? 

PEKKA KORPINEN 

Voin yhtyä moniin kohtiin Seppo Lind

blomin merkittävässä esitelmässä. Hidas 
maailmantalouden kasvu näyttää toden
näköisimmältä vaihtoehdolta useiden 
vuosien ajaksi. Kasvun hidastumisen 
aiheu ttamaa työllisyystilanteen pysyvää 
heikkenemistä ei ole talouspoli tiikan 
painotuksia valittaessa otettu vielä lä
heskään riittävästi huomioon. Ennus
teissa esiin tynyt j a osittain edelleen 
esiintyvä katteeton optimismi on osal
taan estänyt riittäviin toimiin ryhtymi
sen. 

Sivuutan seuraavassa eräät Seppo 
Lindblomin esityksen kiistanalaiset ja 
sisäisesti ristiriitaiset kannanotot, jotka 
koskevat solidaarista palkkapolitiikkaa, 
verotusta ja naisten osallistumisastetta. 
Todettakoon vain, etten voi ymmärtää 
miksi Seppo Lindblom haluaa tukea 
vanhentuneita toimialarakenteita vali
koivasti matalilla palkoilla samalla kun 
hän tuomitsee vanhojen tuotantoraken
teiden säilyttämisen valtion tukipolitii
kan avulla. 

Tyydyn seuraavassa pohtimaan kysy
mystä, rajoittaako ulkomaankaupan ali
jäämä Suomen kasvumahdollisuu~ia ja 
suhdannepolitiikkaa lähivuosina samaan 
tapaan kuin 1960-luvulla ja 1970-luvun 
alkuvuosina. 

Oheiseen kuvioon on piirretty Yhdys
valtojen, Iso-Britannian, Ranskan, Sak
san liittotasavallan, Italian, Japanin, 
Belgian, Hollannin, Kanadan, Austra
lian, Sveitsin, Itävallan, Ruotsin, Tans
kan, Norjan ja Suomen yhteenlaskettu 
bruttokansantuotteen volyymi. Kuvios
ta voidaan havaita, että pitemmän ajan 
kasvuvauhdissa on esiintynyt huomat
tavaa jaksottaisuutta. Ennen ensim
mäistä maailmansotaa taloudellinen 
kasvu oli suhteellisen nopeata ja tasais
ta. Sotien välisenä aikana tuotannon 
määrä vaihteli viomakkaasti aikaisem
paa hitaamman kasvutrendin ympäril
lä. Toisen maailmansodan jälkeen ta
loudellinen kasvu oli ennen näkemät
tömän nopeata ja tasaista aina 1970-lu
vun puoliväliin asti. 

Sisäisen ja ulkoisen tasapainon järk
kyminen, energian ja raaka-aineiden 
hintojen heilahtelu sekä odotusten 
heikkeneminen merkitsevät todennäköi
sesti, että taloudellinen kasvu tulee lä
himmän kymmenen vuoden ajan pysy
mään viime vuosikymmeniä hitaampa
na. 

Vapaan ulkomaankaupan vallitessa 
eri maiden taloudellinen kehi tys rii p
puu suuresti muiden maiden kehitys
vauhdista. Kasvunopeuksien muutoksil-
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16 kapitalistisen maan kokonaistuotannon volyymi 1870-1976, indeksi 1870 = 100. Läh
de: Maddison, 1977. 

la on ilmeisesti huomattava vaikutus 
kansainvälisten pääomaliikkeiden suun
taan ja määrään. 

Suomalaisessa keskustelussa hyvin 
tunnettu (esim. Pekonen, 1972) Harrod
Domarin kasvumallin sovellutus avota
louteen merkitsee mm., että tavaroiden 
ja palvelusten taseen loppusumman 
suhde kansantuloon on yhteydessä sääs
tämisasteeseen, raj apääomakertoimeen 
ja kasvuvauhtiin seuraavan kaavan 
mukaisesti: 
X-M 

--y--=s-kg 

jossa X = vienti, M = tuonti, s = sääs
tämisaste, k = rajapääomakerroin ja 
g = kansantulon kasvuvauhti. 

Partiaalisesti tarkastellen kaavasta 
voidaan päätellä, että mitä korkeampi 
on rajapääomakerroin, sitä voimak-

kaampi muutos vaihtotaseeseen syntyy 
kasvuvauhdin muuttuessa. Yleisen ta
sapainon ratkaisussa täytyy ottaa lisäk
si huomioon, että globaalisesti vaihto
taseiden summa on nolla. Tällöin kas
vuvauhtien samansuuntaista yleistä 
muutosta täytyy vastata vastakkaisia 
muutoksia kansantuloissa ja säästämis
asteissa. Vaikka nämäkin kytkennät 
otettaisiin huomioon, voidaan esittää 
hypoteesi, että nopean kasvun j aksoilla 
korkean rajapääomakertoimen mailla 
on taipumus pääoman tuontiin ja vas
taavasti hitaan kasvun kaudella pää
oman vientiin. 

Suomen maksutaseen historia ei ole 
ristiriidassa edellä esitetyn kanssa. Suo
mea on ilmeisesti syytä pitää korkean 
rajapääomakertoimen maana (Laine, 
1975). 1800-luvun loppuvuosina Suomen 



kauppatase oli poikkeuksetta jonkin 
verran alijäämäinen. Vuosina 1907-13 
kauppatase oli huomattavasti alijää
mäinen (Pihkala, 1969). Vuosien 1919-
39 kumulatiivinen kauppatase oli yli
jäämäinen (Oksanen - Pihkala, 1975). 

Toisen maailmansodan jälkeisellä no
pean kasvun kaudella Suomen ulko
maankaupan alijäämäpaineet ovat jäl
leen olleet tunnetusti suuria. Mikäli lä
himmän kymmenen vuoden keskimää
räinen kasvu jää yleisesti 2-3 prosent
tiin vuodessa viimeksi kuluneen neljän
nesvuosisadan 4-5 prosentin sijasta, pi
täisi edellä olevan päättelyn mukaisesti 
Suomen ulkomaankaupan muuttua ra
ken teellisesti y lij äämäiseksi. 

Tähän johtopäätökseen tultaessa on 
oletettava, että kansainvälisen hintakil
pailukyvyn parantamisella ei pyritä 
muita maita nopeampaan kasvuun eikä 
toisaalta myöskään markkinaosuuksien 
menet yksiin jouduta kilpailukyvyn 
heikkenemisen johdosta. 

Rakenteellisen vaih totasealij äämäi
syyden vallitessa oli luonnollista kiin
nittää huomio rajapääomakertoimen 
liialliseen korkeuteen. Ali-investointien 
ja vaihtotaseen ylijäämän olosuhteissa 
korkea pääomakerroin merkitsisi kui
tenkin suurempaa investointikysyntää 
ja mahdollisesti parempaa työllisyysti
lannetta. Hitaan kasvun olosuhteissa 
voitaisiin siis kokonafskysyntää lisätä 
nostamalla pääomakerrointa, mutta täl
löin olisi samanaikaisesti huolehdittava 
siitä, että tuotannon työvaltaisuus säi
lyisi ainakin ennallaan. Tällöin on ero
tettava toisistaan pääomakertoimen 
K/Y:n ja työvaltaisuuden N/K:n muu
tokset etsittäessä strategiaa korkean 
työllisyyden turvaamiseksi hitaan ta
loudellisen kasvun oloissa. 
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Nopean kasvun kauteen soveltuva 
elinkeinoverotuksen uudistus saattaa 
olla jo kyseenalainen. Poistojen etupai
noisuus on nyt ehkä paikallaan inves
toin tikysynnän lisäämiseksi. Tuotannon 
työvaltaisuutta voitaisiin edistää esi
merkiksi keräämällä sosiaaliturvan ra
hoitus koko jalostusprosessista eikä vain 
palkoista. Sosiaaliturvamaksujen muut
taminen liikevaihtoveroksi edellyttäisi 
kuitenkin, ettei investointeja vapautet
taisi verosta, koska muutoin liikevaih
tovero kohdistuisi käytännössä samoi
hin palkkoihin kuin sosiaaliturvamak
sutkin eikä rahoitusrakenteen muutok
sella olisikaan työvoiman kysyntää li
sääviä vaikutuksia. Myös funktiona ali
sen tulonjaon muutokset ja tarpeeton 
hinta-palkkakierre olisi torjuttava esi
merkiksi markan ulkomaisen arvon 
vahvistamisella siirryttäessä uuteen jär
j estelmään. 
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Suomen työmarkkinajärjestöjen 
voimasuhteista 

TIMO KAUPPINEN 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Järjestö, mikä ei kasva, on taantuva järjestö. Tämä on järjestöelämän 
kova tosiasia, joka liittyy läheisesti »oligarkian rautaiseen lakiin» 
(Michels 1915). Tämän mukaan se, joka sanoo organisaati'O, sanoo 
myös oligarkia, sillä juuri organisaatio antaa valituille vallan valitsi
joihinsa. Ennen kuin tämä toteutuu on organisaatiolta edellytetty 
tiettyä kokoa (Mayhew ja Levinger 1976, 1017). Näin ollen voidaan 
olettaa, että olipa kysymys mistä tahansa 'Organisaatiosta, niin aina 
sen pyrkimyksenä on kasvaa ja lisätä vaikutusvaltaa. Kun puhutaan 
työmarkkinajärjestöjen keskinäisistä voimasuhteista, on kysymys en
nen kaikkea· näiden jäsenmäärien kehityksestä. 

1. Keskusjärjestöt 

Tällä hetkellä palkansaajat sekä työnantajat ovat ryhmittyneet useik
si keskusjärjestöiksi omien liittojensa kautta: palkansaajapuolella 
keskusjärjestöjä on neljä ja työnantajapuolella kuusi. Keskusjärjes
töjen lukuisuus osoittaa sen, että sekä työnantaja-

P 

että palkansaaja
puolella on keskinäistä ristivet'Oa. Palkansaajapuolella selvin jako on 
työntekijä- ja toimihenkilöliittoihin. Toinen olennainen piirre on toi
mihenkilöiden keskinäinen eriseuraisuus, mikä johtuu lähinnä am
mattikuntahenkisyyden voimakkaasta korostumisesta. 

Työnantajapuolella selvin jako on yksityiseen ja julkiseen sekto
riin, j'Oilla kummallakin on useita sopimusosapuolia. Yksityinen sek
tori jakautuu kahtia teollisuuden ja palvelueiinkeinojen osalta ja jul
kinen sektori kunnan ja valtion osalta, vaikkei tällä jaolla olekaan 



Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt 
r-------------------.---------------------------~ Tuhansina 

henkilöinä 
1000 

800 

600 

68 
400 

45 

STTK AKAVA TVK SAK STK LTK KSV VTML MTL KiSV 
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Kuvio 1: Keskusjärjestöjen 1 jäsenmäärät vuonna 1975. Pylväät osoittavat järjestäyty
neitten palkansaajien osuuksia (O/o) kaikista liittoihin kuuluvista palkansaajista. 

1. STTK 
AKAVA 
TVK 
SAK 
STK 
LTK 
KSV 
VTML 
MTL 
KiSV 

Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto 

Toimihenkilö.- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
Suomen Työnantajain Keskusliitto 
Liiketyönan taj ain Keskusliitto 
Kunnallinen Sopimusvaltuuskunta 
Valtion Työmarkkinalaitos 
Maaseudun Työnantajaliitto 
Kirkon Sopimusvaltuuskunta 

kovin suurta m,erkitystä. Oheinen kuvio kertoo havainnollisesti tä
mänhetkisistä voimasuhteista sen, että SAK ja STK hallitsevat suu
ruudellaan ja ovat työeh tosopim usten tavoiteasettelussa pääs'Opij oi
den roolissa. 

2. Palkansaajien järjestökehitys 

Palkansaajien järjestäytyminen alkoi jo 1800-'luvun lopulla, kun pe
rustettiin ensimmäiset työväenyhdistykset ja ammattiyhdistykset. 
Juuri ennen vuosisadan vaihdetta perustettiin ensimmäiset ammatti
liitot ja vuosisadan vaihteen jälkeen vuonna 1907 työntekijöiden ja 
työnantajien keskusjärjestöt. Toimihenkilöiden ensimmäinen keskus
järjestö perustettiin vuonna 1922. 

Työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä voimasuhteita voidaan tarkas
tellä järjestöjen jäsenmäärien kehityksen pohjalta (kuvio 2). Vertai-
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jäsen
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TVK 1956-

109 

Kuvio 2: Ammatillisten keskusjärjestöjen jäsenmäärien kehitys Ruotsissa (LO ja TeO) 

ja Suomessa (SAK, SAJ, TVK, STTK ja AKAVA). 

lun vuoksi kuvioon on piirretty myös Ruotsin kahden keskusjärjes
tön jäsenkehityskäyrät. LO (Landsorganisationen) on työntekijöiden 
yhteinen keskusjärjestö ja TCO (Tjänstemännens Centralorganisa
tion) on toimihenkilöiden suurin ~ keskusjärjestö. 

Yhteenvetona jäsenmäärien kehityksestä voidaan sanoa, että Ruot
siin verrattuna kehitys Suomessa on ollut erittäin tempoilevaa. Ruot
sissa LO:n jäsenmäärä on kohonnut tasaisesti aina 20-luvulta lähtien. 
Viime vuosikymmeninä jäsenmäärä on kasvanut noin 2 %:n vuosi
vauhdilla. TCO:n kasvu on ollut huomattavasti LO:n kasvua nopeam
paa; jäsenmäärä on lisääntynyt noin 6 %:n vuosivauhdilla. Erilaisen 
kasvuvauhdin taustalla on yhteiskunnan nopea toimihenkilöistymi
nen. 

Suomessa kasvu on 'Ollut kovin epätasaista. Selviä kasvun huippu~ 
vuosia ovat olleet SAK:ssa vuosi 1917, toisen maailmansodan jälkei
nen kausi ja 70-luvun alku. TVK:n kasvun huIppu sattuu toisen 
maailmansodan jälkeiseen aikaan ja Akavan ja STTK:n 70-luvulle. 

Syyt maiden erilaiseen järjestökehitykseen löytynevät maiden ta
loudellisesta ja erityisesti maiden poliittisesta historiasta. Keskeisinä 
seikkoina Suomessa ovat toisaalta syvät ristiriidat porvarillisten ja 
työväenpuolueiden välillä ja toisaalta työväenpuolueiden keskinäiset 
riidat. 
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3. Järjestäytymisasteen kehitys 

Järjestäytymisaste on pysynyt aina 1960-luvun lopulle alle 50 % :n, 
mutta on viimeisten vuosien aikana noussut erittäin nopeasti. Muihin 
pohjoismaihin verrattuna järjestäytymisaste Suomessa on vielä ny
kyisinkin alhainen; Ruotsissa työntekijöiden järjestäytymisaste on jo 
pitkään ollut noin 90 % ja Norjassa sekä Tanskassa noin 80 0/0 
(Elvander 1975, 74). 

Taulukko 1. Järjestäytymisasteen kehitys työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöissä lasket

tuna palkansaajien määrästä. 

1965 
1968 
1970 
1975 

Toimihenkilöiden Työn tekij öiden 
järjestäytymisaste, % järjestäytymisaste, 0/0 

33 
36 
42 
61 

54 
55 
63 
81 

Yhteensä, Olo 

46 
50 
57 
73 

Järjestäytymisastetta kuvaavien lukujen valossa näyttää aivan 
ilmeiseltä, että järjestöjen keskinäinen voimasuhde on muuttumassa. 
Työntekijäjärjestöt ovat onnistuneet saavut'tamaan jo lähes käytän
nön maksimin järjestäytymisessä ja siten myös suhteellisesti suurem
man painon. Toimihenkilöjärjestöillä sen sijaan riittää töitä järjesiäy
tymisasteen nostamisessa, onhan vasta hieman yli puolet toimihenki
lökunnasta järjestäytynyt. Akavalla on kaikkein runsaimmin poten
tiaalisia jäseniä: järjestäytymisaste on Akavaan jo Hittyneissä liitoissa 
noin 65 %. TVK:n liitto}en järjestäytymisaste on jo noin 75 % ja 
STTK:n kentällä järjestäytyminen on noin 90 %. 

4. Jäsenmäärien kasvu 

Keskusjärjestöjen kokonaisjäsenmäärä oli vuonna 1975 1 371 000. 
Tämä jakautui keskusjärjestöittäin niin, että SAK:n jäsenmäärä oli 
2/3 ja toimihenkilöjärjestöjen 1/3. Toimihenkilöjärjestöistä suurin 
oli TVK,jonka jäsenmäärä järjestäytyneistä palkansaajista oli 17 %. 
Akavan osuus oli 9 % ja STTK:n 6 %. Viitenä viimeksi kuluneena 

5 
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Taulukko 2. Keskusjärjestöjen jäsenmäärän kasvu vuosina 1970-75. 

Akava 

1975 118 2122 

1970 42387 

Jäsenmäärän lisäys 75831 
Kasvuprosentti 1970-75 179 

STTK 

85180 
27349 

57831 
211 

TVK 

2554711 

210920 

44551 
21 

SAK 

911997 
650233 

261764 
40 

1. Luvussa eivät ole mukana vuoden 1975 lopussa eronneet kaksi liittoa. 
2. Mukaanlukien vuoden 1976 alussa liittyneet kolme liittoa. 

Yhteensä 

1370866 
950402 

420464 
44 

vuotena kokonaisjäsenmäärä on lisääntynyt 44 % eli lähes 10 % vuo
sittain. 

Nopeimmin suhteellisesti ottaen on kasvanut STTK, joka on lisän
nyt jäsenmääräänsä 2110/0. Lähes samaan suhteelliseen nousuvauh
tiin yltää Akava, joka on kasvattanut jäsenkuntaansa 179 % :lla. Kol
mas toimihenkilöj ärJestö TVK on sekin lisännyt jäsenkuntaansa, 
mutta kasvuvauhti on 'OHut kuitenkin suhteellisen alhainen, vain 
21 % vuodesta 1970 laskettuna. Suurimman jäsenmäärän lisäyksen 
on kuitenkin saanut SAK, joka on kasvanu( TVK:n nykyisen jäsen
määrän verran eli 260000 vuodesta 1970. Jos tarkastelun lähtövuo
deksi otetaan vuosi ennen eheyttämistä, saadaan SAK:n jäsenmäärän 
lisäykseksi hieman yli 600 000, mikä merkitsee, että SAK:n jäsen
määrä on vuodesta 1968 kolminkertaistunut. 

5. Jäsenliittojen jäsenmäärien muutokset 

Samalla kun keskusjärjestöj'en jäsenmäärä on lisääntynyt, ovat jäsen
liitot suurentuneet. Vuonna 19'70 järjestäytyneistä palkansaajista 
61 % oli järJestäYtynyt yli 20 000 palkansaajan järjestöihin, mutta jo 
viittä vuotta myöhemmin vastaava prosenttiluku oli 80. Korkeat pro
senttiluvut johtuvat lähinnä SAK:n järjestörakenteesta, sillä SAK:ssa 
jäsenistä 92 % kuuluu yli 20 000 jäsenen liittoihin. Viittä vuotta 
aikaisemmin vastaava luku oli vain 68, joten SAK:n piirissä tapahtu
nut liittojen yhdistyminen ja toisaalta jäsenistön 'kasvu on ollut mer
kittävän nopeaa. 
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Taulukko 3. Keskusjärjestöjen jäsenliitot jäsenmäärän mukaan luokiteltuna vuonna 
1975.1 

Akava STTK TVK SAK Yhteensä 

Jäsenmäärä osuus liiton jäsenmäärästä 0/0 

alle 1000 8,5 1,3 0,3 0,1 0,9 
1001- 5000 23,0 28,5 11,0 1,0 6,5 
5001- 10000 24,6 11,5 10,4 1,2 5,6 

10001- 20000 22,8 4,0 6,2 6,8 
20001- 50000 21,1 58,7 54,2 34,8 38,7 
50001-100000 20,1 29,1 23,1 
yli 100000 27,6 18,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
yhteensä 118218 85180 255471 911 997 1370866 

1. Akavan lukuihin sisältyvät 1. 1. 1976 liittyneet Suomen Opettajien Liitto ja 
Svenska Lärarförbund sekä 15.1.1976 liittyneet Insinööriliitto ja Korkeakouluinsinöö
rien ja Arkkitehtien Keskusliitto. TVK:n luvuista on vähennetty 31. 12. 1975 eronneet 
Suomen Opettajien Liitto ja Svenska Lärarförbund. 

T'Oimihenkilöjärjestöissä sen sijaan 'On lukuisa määrä pienehköjä 
liitt'Oja, mutta suurten liittojen suhteellinen jäsenmäärä 'On lisäänty
nyt; vu'Onna 1970 t'Oimihenkilöjärjestöjen jäsenistä yli 20 000 jäsenen 
liit'Oissa 'Oli 48 0/0, mutta viittä vu'Otta myöhemmin 58 %. 

6. Keskusjärjestöjen jäsenliittojen määrä 

Tällainen n'Opea jäsenmäärän kehitys ei v'Oi tapahtua kitkatta, sillä 
taustalla 'On mm. syvä tyytymättömyys nykyiseen asiain tilaan työ
paikalla ja k'Ok'O yhteiskunnassa sekä vahva usk'O mahd'Ollisuuteen 
parantaa näitä. Pak'Ostakin syntyy keskusjärjestöjen ja liittojen väH
siä rajariit'Oja. Jäsenet ryhmittyvät uudelleen ja liit'Ot vaihtavat kes .. 
kusjärjestöä. Ennen kuin kuitenkaan tarkastellaan järjestösiirtymisiä, 
'On syytä selvittää keskusjärj'est6jen liitt'Ojen jäsenmäärän mukainen 
jakautuminen. 

Kaikkiaan vu'Onna 1975 Su'Omessa t'Oimi 114 ammattiliitt'Oa. Näistä 
vain 28 'Oli SAK:n -jäsenliittoja ja 86 t'Oimihenkilöiden keskusjärjestö~ 
jen j äsenliitt'Oj a, vaikka t'Oimihenkilöj ärjestöissä 'Oli vain k'Olmannes 
järjestäytyneestä palkansaajaväestöstä. Keskimäärin SAK:n yhtä liit-



306 

Taulukko 4. Keskusjärjestöjen jäsenliitot jäsenmäärän mukaan luokiteltuna vuonna 

1975.1 

Jäsenmäärä 

alle 1000 
1001- 5000 
5001- 10000 

10001- 20000 
20001- 50000 
50 001-100 000 
yli 100000 

Akava 

32 
16 

4 
1 
1 

54 

STTK 

2 
7 
1 

1 

11 

TVK 

jäsenliittojen määrä 

1 
9 
4 
1 
5 
1 

21 

SAK 

4 
4 
2 
4 
9 
3 
2 

28 

Yhteensä 

39 
36 
11 

6 
16 
4 
2 

114 

1. Akavan lukuihin sisältyvät 1. 1. 1976 liittyneet Suomen Opettajien Liitto ja 
Svenska Lärarförbund sekä 15.1.1976 liittyneet Insinööriliitto ja Korkeakouluinsinöö
rien ja Arkkitehtien Keskusliitto. TVK:n luvuista on vähennetty 31. 12. 1975 eronneet 
Suomen Opettajien Liitto ja Svenska Lärarförbund. 

toa kohden jäseniä on noin 33000, mutta toimihenkilöiden jäsenliit
toa kohti vain noin 5 300. 

7. Jäsenliittotase 

Viimeisten viiden vuoden aikana keskusjärjestöjen jäseniiittojen mää
rä on vähentynyt kaiken kaikkiaan 21 jäsenliitolla. Keskusjärjestöit
täin kuva 'ei 'Ole kuitenkaan aivan yhtenäinen, sillä Akavan ja STTK:n 
jäsenliitot ovat lisääntyneet ja SAK:n ja TVK:n vähentyneet. 

Taulukko 5. Keskusjärjestöjen jäsenliittotase vuosina 1970-75. 

Akava STTK TVK SAK 

Liittoja liittynyt 181 10 1 1 
Liittoja eronnut 2 1 82 

Muutos + 15 +9 -6 +1 

Liittoja yhdistetty 3 2 14 

Liittoja v. 1975 yhteensä 541 11 21 28 

1. Mukaanlukien vuoden 1976 alussa liittyneet kolme liittoa. 
2. Huomioiden vuoden 1976 alussa eronneet kaksi liittoa. 
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Jäsenliitto'kamppailussa Akava ja STTK ovat selviytyneet viiden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana selvinä voittajina: Akava on saa
nut uusia liitt'Oja 18 kappaletta ja näiden mukana 52826 uutta jäsen
tä. STTK on saanut 10 uutta liittoa ja näiden mukana 259'03 uutta 
jäsentä. TVK puolestaan on ollut häviäjän osassa: 8 liittoa on eron
nut j'1 saman tien 38387 jäsentä. 

Taulukko 6. Keskusjärjestöjen jäsenmäärän kehitys liittyneiden ja eronneiden liittojen 
osalta vuosina 1970-1975. 

Akava TVK STTK SAK 

Liittojen liittymisten 
yhteydessä jäseniä 
- liittynyt 52826 2100 25903 1757 
Liittojen eroamisen 
yhteydessä jäseniä 
- eronnut 118 383871 1100 

Muutos + 52708 - 36287 + 24803 + 1757 

1. Luvussa ovat mukana vuoden 1975 lopussa eronneet kaksi liittoa. 

SAK on johdonmukaisesti pitäytynyt eheytymiskokouksessa luo
dussa linjassaan yhdistää rinnakkaisia liittoja. Niinpä uusia jäsenliit
toja on viimeisten viiden vuoden aikana SAK:hon liitetty vain yksi, 
mutta sen sijaan 'On yhdistetty peräti 14, joten jäljelle on jäänyt kai
ken kaikkiaan vain 28 liittoa. On tapahtunut erittäin nopeaa keskit
tymistä. Tuloksena on lähes samantapainen keSKusjärjestö kuin Ruot
sin LO, jossa liittoja on vain 25, vaikka jäsenmäärä on lähes 2 mil
joonaa. 

Myös TVK muistuttaa järjestörakenteeltaan sekä kes'kittyneisyy
deltään Ruotsin vastaavaa veljesjärjestöä TCO:ta: jäsenliittoja on lä
hes tarkalleen yhtä monta ja ne 'Ovat ryhmittyneet sektoreittain. 
Akava ja Ruotsin SACO ovat järjestörakenteeltaan kaikkein hetero
geenisimpia: Akavassa jäsenliittoja 'On 54 ja SACO:ssa 36. Tanskaan 
ja Norjaan verrattuna Suomen ja Ruotsin työntekijöiden ja toimihen
kilöiden keskusjärjestöt ovat huomattavasti keskittyneempiä. Tans
kan LO:ssa jäseriliittoja on 46 ja Norjan LO:ssa 56. TVK:ta vastaa-
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SAK 
28 

(911997) 

STTK 
11 

(85180) 
(500) 

Kuvio 3: Järjestöliikkumiset vuosina 1970-1975 ja keskusjärjestöjen jäsenliittojen ja 
jäsenten määrät v. 1975. 

vassa Tanskan FTF:ssä jäsenliittoja on 79 ja Norjan STAFO:ssa 54. 
(Helenius 1975, 38) 

Yhteenvetona järjestöliikkumisten suunnasta voidaan esittää ohei
nen kuvio, mikä havainnollistaa viimeaikaisen kehityksen. Ympyrän 
sisällä ovat palkansaajien keskusjärjestöt ja ympyrän ulkopuolella 
ovat keskusjärjestöihin kuulumattomat ryhmät. 

Yleinen havainto kuviosta on, että liittojen liikkumiset ovat ol
leet lukuisia: 24 liittoa ja näiden mukana 43 300 palkansaajaa on 
päättänyt hake.utua jonkin keskusjärjestön jäsenyyteen ja kuusi liit
toa (35 800 jäsentä) vaihtaa keskusjärjestöä. 

Keskusjärjestöjen ulkopuolelta, ympyrän ulkopuolelta, on käynyt 
voimakas v'eto Akavan ja STTK:n jäsenyyteen. Samat järjestöt ovat 
liittäneet jäsenyyteensä myös ympyrän, sisäpuolelta TVK:n liittoja. 
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8. Työnantajien järjestäytyminen 

Työnantajapuolella on dllut melko selvä työnjako Suomen Työnanta
jain Keskusliiton ja Teollisuusliiton välillä: STK on hoitanut työehto
sopimusasiat ja talouspoliittiset asiat ovat 'Olleet Teollisuusliiton huo
lena. Kevään 1976 sopimuskierros kuitenkin osoitti, että vuoden 
alusta voimaan tullut Teollisuusliiton organisaatiomuutos on merkin
nyt voimien siirtymistä Teollisuuden Keskusliitolle. Uudelleenorgani
soinnin yhteydessä on onnistuttu ainakin ulospäin tasoittamaan pe
rinteisiä järjestörakennetta hajoittavia seikkoja, jollaisia ovat olleet 
mm. suurteollisuuden ja pienteollisuuden, vientiteollisuuden ja koti
markkinateollisuuden sekä metsäteollisuuden ja muun teollisuuden 
väliset erimielisyydet. 

Työnantajaj ärj estöj.en keskinäisistä voimasuhteista kertoo seuraa
va asetelma, jossa on keskusjärjestöihin kuuluvien yritysten määrä ja 
näihin kuuluvien palkansaajien määrä vuonna 1976. 

STK 
LTK 
MTL 
VTML ja KSV 
KiSV 

J äsenyrity ksiä 

8600 
4000 
2500 

Palkansaajia 

620000 
286000 

14000 
447000 

12000 

1379000 

Suurimpana ja yksityisen teollisuus sektorin työnantajana STK 
määrää hyvin pitkälle yhteisistä työnteon ehdoista. STK:n rinnalle 
työ ehdoista määräämään ovat nousemassa julkisen sektorin VTML 
ja KSV toisaalta ja LTK toisaalta, koska kummankin työehtosopimus
aloilla järj.estäytymiskehitys on erittäin nopeaa. LTK:l1a on kuitenkin 
ongelmana, että se toimii lähinnä matalapalkka-aloilla ja palvelussek
torilla eikä näin ollen voi nousta johtavaksi työehtojen määrääjäksi. 
VTML ja KSV puolestaan joutuvat sopeuttamaan julkisen sektorin 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkat teollisuuden kansainvälisen 
kilpailukyvyn ja työn tuottavuuden rajoihin. Kuitenkin julkisen sek
torin itsenäinen työehtosopimuspoliittinen rooli on viime aikoina ko
rostunut ja korostuu entisestäänkin toimihenkilöiden järjestäytymis
kehityksen myötä. 
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9. Voimasuhteiden muutosten taustalla olevia syitä 

9.1. Palkkojen suhteelliset muutokset 

Vuodesta 1968 lähtien teollisuuden työntekijöiden palkat ovat nous
seet suhteellisesti huomattavasti napeammin kuin valtion ja kunnan 
sektorin palkat. Erat 'Ovat japa lähes 10 prasenttiyksikön suuruisia, 
kuten vuonna 1971. Keskimääräinen 'ero vuadesta 1968 lähtien palk
kojen kohaamisessa teallisuustyöntekijöiden ja valtion sektarin välil
lä 'On nain 5 prosenttiyksikköä teollisuuden työntekij öiden hyväksi. 
Era jahtuu lähinnä yksityisen sektorin palkkaliukumista. 

Kärjistetysti vaidaan todeta, että mitä napeammin jonkin ryhmän 
palkat jäävät suhteellisesti ottaen jälkeen muiden palkaista, sitä na'

peampaa järjestäytymiskehitys on. Tämä pitää paikkansa juuri esi
merkiksi taimihenkilöihin, jotka eivät saaneet 1970-luvun alussa kam
pensaatiata yksityisen sektarin palkkaliukumista. 

Tapahtunut palkkakehitys 'On luonut tyytymättömyyttä ja uusia 
vaatimuksia. Järjestäytymiskehitys on vahvistanut taimihenkilöiden 
asemia neuvottelupöydässä sekä työnantajiin että myös palkansaajiin 
nähden. Painastustaiminnan onnistumisen 'Ongelmana 'On kuitenkin 
se, että taimihenkilöt ovat järjestäytyneet kaikkiin neljään keskusjär
jestöön. 

9.2. Julkisen sektorin yhteistyö 

Julkisella sektarilla 'On viimeisten viiden vuaden aikana tapahtunut 
huamattavaa voimien keskittymistä. Kun ennen vuoden 1971 työ
ehtasapim uskierrosta eli ennen virkaehtosapim usten soveltamista 
neuvatteluissa julkisella sektarilla 'Oli mukana 26 Hittoa, 'Oli vuoden 
1971 sopimusta neuvattelemassa enää neljän järjestön edustajat. Mu
kana olivat Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain Liitta (KTV) , 
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö (VTY) , Akava ja TVK:n 
virkamiesjärjestöt TVK-V. Vuonna 1975 neuvottelevien järjestöjen 
määrä putasi vielä yhdellä: KTV ja VTY perustivat yhteisen katta
järjestön, Julkisten työalajen ammattijärjestön (JTA). 

Julkisen sektarin järjestökehityksestä vaidaan sanoa, että sopi
musmenettelyn ja järjestörakenteen keskittymisen myötä julkinen 
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sektori toimihenkilöineen on jo siirtänyt huomattavassa määrin pe
rinteisesti työntekijäjärjestöille kuulunutta valtaa itselleen. Kehitys 
käynee vastaisuudessakin tähän samaan suuntaan. 

9.3. Teollisuus- vai ammattikuntaliittoperiaate 

Työntekijäjärjestöissä pääperiaatteena on teollisuusliittoperiaatteen 
mukainen järjestäytyminen, eli että työtehtävistä ja koulutuksesta 
huolimatta kuulutaan samaan liittoon. Historiallisesti katsoen Suo
men ammattiliitot olivat jo ammattiyhdistysliikkeen alkuajoista läh
tien teollisuusliittoperiaatteen mukaisesti järjestäytyneitä. Tämä joh
tui oletettavasti siitä, että Suomi teollistui suhteellisen myöhään ja 
näin ollen yhteys ammattikuntalaitokseen oli jo alkanut höltyä. Jär
jestäytymisperiaaUeeseen vaikutti paljolti myös se, että työnantaja
järjestöt olivat teollisuusliittoperiaatteen mukaisesti järjestäytyneitä. 

Teollisuuslii:ttoperiaatteen käyttöönottoon liittyy myös ideologi
sia ja strategisia seikkoja: teollisuusliittoperiaate merkitsee luokkaso
lidaarisuuden lisääntymistä kun työntekijät eivät ole hajautuneet sa
man työpaikan 'eri liittoihin. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden 
neuvottelu- ja painostusvoimaa, mutta mahdollistaa samalla ammatti
liittojen suuremman keskittyneisyyden. 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa teollisuusliittoperiaatteen to
teuttaminen työntekijäjärjestöissä on merkinnyt useiden ammatti
osastojen häviämistä samalta työpaikalta. Tästä huolimatta järjestäy
tyminen Suomessa poikkeaa kuitenkin muista Pohjoismaista ja on 
ehkä lähellä Englannin ammattikuntaliittoperiaateUa. Muissa Poh
joismaissa ei nimittäin esiinny ammattiyhdistysliikkeen poliittista 
kahtia- tai kolmijakoa yhtä selvästi kuin Suomessa. Tämän poliitti
sen hajaantumisen tähden voidaan väittää Suomessa työpaikoilla toi
mivan yleensä vähintään kaksi ammattiosastoa: toisen muodostaa 
muod'Ollisesti vallal1a oleva ryhmä ja toisen oppositiossa oleva ryh
mä. Useasti jako tapahtuu sosialidemokraattien ja kommunistien vä
lillä. Vallassa oleva ryhmä tai oppositio ei aina ole yhtenäinen, vaan 
voi syntyä esimerkiksi Keskustapuolueen ja porvarillisesti ajattele
vien ryhmä ja mahdollisesti jonkin poliittisen ryhmän oppositioryh
mä. Näin työpaikal1a saattaa yhden virallisen 'Osaston lisäksi toimia 
useita epävirallisia »osastoja». 
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Toimihenkilöjärjestöistä Akava ja STTK ovat puhtaasti ammatti
kuntaliiUoperiaatteen mukaisesti järJestäytyneet. TVK puolestaan on 
pyrkinyt toteuttamaan teollisuusliittoperiaatetta, mikä samalla; on 
merkinnyt ongelmia: jäsenyydestä on jouduttu hylkäämään lähinnä 
aatteellisina järjestöinä esiintyviä ryhmiä. 

9.4. Järjestöjen talous 

Vuoden 1968 tulopoliittiseen sopimukseen sisältyi jäsenmaksujen pe
rimisjärjestely. Sopimuksen mukaan työnantajat ryhtyivät peri
mään työntekij öiltä ammattiliittojen jäsenmaksuj a, jotka hyväksyt
tiin lisäksi verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Tämä oli ai
nutlaatuista koko maailmassa. Missään muussa maassa jäsenmaksu
jen perintää eivät työnantajat ole suostuneet suorittamaan. 

Keskeisenä periaatteena sopimuksessa oli, että jäsenmaksut peri
tään prosenttiosuutena bruttopalkasta. Tämä merkitsee, että jäsen
maksut kohdistuvat suhteellisesti yhtä voimakkaasti sekä suuri- että 
pienituloisiin. Bruttopalkkaperiaate puolestaan merkitsee, että myös 
yli- ja sunnuntait yöt kuuluvat jäsenmaksukannon piiriin. Tällä het
kellä jäsenmaksu on keskimäärin noin 1 % bruttopalkasta, mikä 
merkitsee, että liittojen talous'on erittäin hyvässä kunnossa aikaisem
paan verrattuna. Mahdollisuudet järjestöt yön tekemiseen ovat siten 
erinomaiset, mikä puolestaan näkyy jäsenmäärien nopeana kasvuna. 

9.5. Yhteiskunnan rakennemuutos 

Järjestöjen kehityksen kannalta olennaista on se, miten väestöryh
mien suhteelliset osuudet tulevat muuttumaan. Ennusteen mukaan 
elinkeinorakenteen muutos Suomessa jatkuu erittäin nopeana koko 
1970-luvun ajan. Kun maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saa
vien osuus vielä 1950 oli niinkin korkea kuin 48 %, on heidän osuu
tensa laskenut nykyisin jo 15 %:iin. Järjestöjä ajatellen ei siis ole 
kovin hedelmällisiä tuloksia odotettavissa maa- ja metsätalouden alal
ta semminkin kun alan työvoima näyttää laskevan niin, että vuon
na 1985 vain n. 7 % saa toimeentulonsa tältä alalta. 

Sen sijaan järjestöt, jotka levittävät verkkonsa palveluelinkeino
jen alalle, tulevat keräämään suurimman saaliin pitkällä tähtäyksel-
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lä. Palveluelinkeinojen työllistämä työvoimaosuus on tällä hetkellä 
jo 48 % ja vuonna 1985 sen lasketaan työllistävän jo yli puolet Suo
men aktiiviväestöstä eli noin 55 %. Näiden tietojen perusteella voi
taisiin siis olettaa toimihenkilöjärjestöj-en menestyvän hyvin jäsen
kamppailussa. Tämän hetken nopeimmin kasvavia järj'estöjä ovat 
juuri toimihenkilöjärjestöt. 

Kolmas ryhmä, teollisuuden palveluksessa olevat,ei tulevaisuu
dessa kasva kuin muutamana prosenttiyksiköllä. Kun vuonna 1970 
teollisuuden palveluksessa väestöstämme oli noin 27 0/0, on tällä het
kellä vastaava luku 36 % ja vuonna 1985 oletettavasti 38 %. Näin 
ollen työntekijäjärjestöt eivät kasva muuta kautta kuin nostamalla 
järjestäytymisastettaan tai sulauttamalla itseensä uusia toimihenkilö
ryhmiä, niin kuin on jo SAK:ssa tapahtumassa. 

10. Työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen voimasuhteista 

Yleisenä havaintona järjestöjen jäsenkehitystä kuvaavasta kuviosta 
voidaan todeta, että sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjen jär
jestäytymiskehitys seuraavat toinen toisiaan ,erittäin tarkkaan. Kor
relaatiokerroin käyrien välillä on 0.97 eli toinen käyrä selittää toi
sen varianssista 94 0/0. 

Toinen yleinen havainto on, että yleisesti ottaen koko työmarkki
najärjestöjen olemassaolon ajan STK:n järjestäytymisaste on ollut 
korkeampi kuin SAK:n, kun siis STK:n järjestäytymisasteella tarkoi
tetaan jäsenyritysten palveluksessa olevia. 

Tästä on kuitenkin muutama poikkeus. Ensimmäinen sattuu vuo
teen 1917, toinen vuoten 1928, kolmas toisen m~ailmansodan jälkei
siin neljään vuoteen ja neljäs vuoden 1969 jälkeiseen aikaan. Kai
kille näille ajank'Ohdille on tyypillistä SAK:n piirissä tapahtunut poik
keuksellisen nopea järjestäytymiskehitys. Vuosina 1917, 1945 ja 19169 
SAK:n jäsenmäärä on kolminkertaistunut edelliseen vuoteen verrat
tuna. Myös vuotta 1928 edelsi nopea järjestäytymiskehitys; jäsen
määrä lähes kaksinkertaistui. Näyttäisi siis ilmeiseltä, että STK:n 
järjestäytymiskehitys on jäänyt ikään kuin SAK:n nopean järjes
täytymiskehityksen jalkoihin noina muutamina vuosina. 

Tarkasteltaessa historiallista tilannetta SAK:n nopeitten JarJes
täytymiskehitysten aikoina voidaan todeta voimasuhteen ja aloitteen 
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Kuvio 4: Keskusjärjestöjen jäsenmäärien kehitys (STK:n jäsenyritysten palveluksessa 
olevien työntekijöiden määrä). 

siirtyneen SAK:lle, mutta jo ennen nopeaa järj-estäytymiskehitystä 
STK on myöntynyt ratkaiseviin uudistuksiin. Vuonna 1917 säädet
tiin laki 8 tunnin työajasta ja vuonna 1940 solmittiin ns. tammikuun 
kihlaus, jolla työntekijäpuoli tunnustettiin neuvotteluosapuoleksi. 
Sopimusta kehitettiin ja uusittiin vuosien 1944 ja 1946 yleissopimuk
silla. Tämän jälkeen alettiin yleisesti solmia työehtosopimuksia. 
Aluksi ne olivat työpaikkakohtaisia ja laajentuivat vähitellen käsittä
mään kokonaista teollisuusalaa ja sittemmin 60-1uvun lopulla sol
mittiin jo koko maata käsittäviä tulopoliittisia ratkaisuja. 

Samaan aikaan lähtee myös ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärä 
uudelleen nopeaan nousuun. Järjestäytymiskehitykselle on luotu hy
vätedellytykset: ammattiyhdistysliikkeen taloudelliset toimintaedel
lytykset ovat parantuneet siirryttäessä jäsenmaksujen kannossa käsi
kannosta työnantajakantoon, ammattiyhdistysliIke eheytetään, talou
dellinen kehitys on vakautettu ja maahan muodostettu kansanrinta
mahallitus. 

Nopea jäsenkehitys ei luonnollisesti sellaisenaan tuonut työelä
män uudistuksia, vaan uudistuksiin on tarvittu lukuisa joukko pai
nostustoimenpiteitä: vuonna 1917 oli viikon kestänyt suurlakko, 20-
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luvun lopulla 'Oli runsaasti ja pitkiä lakkotaisteluita sam'Oin kuin so
dan jälkeen 40-luvulla (Helelä 1959, Savola 1968, Toivonen 1973). 
Näitä huomattavasti lukuisammiksi ovat nousseet 70-luvun alkupuo~ 
len lakkotaisielut (Kauppinen 1973, Laamanen 1976). Nopeina jär
jestäytymiskehityksen aikoina työelämässä on siten esiintynyt run
saammin työtaisteluita kuin sitä edeltäneenä tai välittömästi seuran
neena aikana. 

Tarkasteltaessa STK:n ja SAK:n jäsenmäärien kehitystä ja maan 
poliittista tilannetta voidaan havaita muutamia erittäin selviä yhteyk
siä: 20-luvulla tapahtuneesta työväenliikkeen jakautumisesta lähtien 
ovat sosiaHdemokraattien j a l~omm unistien keskinäiset riidat kärj is
tyneet juuri nopeiden järjestäytymiskausien 'loppuvuosina. Järjestäy
tymisen taantumavuosina ovat puolestaan päällimmäisinä olleet työ
väenluokan ja porvariston väliset kiistat. Työväenliikkeen ja ammat
tiyhdistysliikkeen sisäinen kahtia- ja usein myös kolmiajakautumi
nen oletettavasti t'Oisaalta on innostanut eri ryhmiä tehokkaaseen jä
senhankintaan, mutta toisaalta riidat aikaa myöten ovat passivoineet 
jäseniä. 

Passivoituminen näkyy puolestaan nopeiden järjestäytymiskehi
tysten jälkeisinä aikoina, jolloin järjestäytymisaste on jopa laskenut: 
vuonna 1917 luokkasodaksi muodostuneessa kansalaissodassa työ
väenluokka hävisi ja järjestäytymisaste laski kansalaissotaa paria 
vuotta edeltäneelle tasolle. 20-luvun lopun melko nopean järjestäyty
miskehityksen jälkeen vuonna 1930 SAJ oikeuden päätöksellä lak
kautettiin ja jäsenmäärä putosi SAJ:n perustamisvuottakin alhaisem
malle tasolle samana vuonna perustetussa uudessa keskusjärjestössä. 
Sotavuosien jälkeisten neljän nopean järjestäytymisvuoden jälkeen 
jäsenmäärä laski kolmanneksen ja kääntyi jyrkkään nousuun uudel
leen vasta aivan 60-luvun lopussa. 

Tuloksena nopeasta järjestäytymiskehityksestä näyttää kerta t'Oi
sensa jälkeen olleen syvä palkansaajien järjestökehityksen taantuma 
ja työnantajajärjestöjen otteen uudelleen voimistuminen. Nähtäväksi 
jää miten käy SAK:n viimeisimmän nopean järjestäytymiskehityksen 
jälkeen. Voidaan vain 'kysyä, onko vastaisessa kehityksessä edellisiin 
liittyviä piirteitä. Merkit viittaavat vahvasti uudella tasolla tapahtu
vaan voimasuhteiden palautumiseen. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Julkinen sektori kansantaloustieteellisen 
tutkimuksen kohteena * 

OLAVI KESKUMÄKI 

Julkisen sektorin taloudenpito on ollut kansantaloustieteellisen tutki
muksen kohteena siitä lähtien kuin kansantalouskin, eli jo antiikin 
Kreikassa. Paljon myöhemmin nykyisen kansantaloustieteen syntyes
sä eli 1700-1800-1uvuilla pohdittiin tieteellisesti esim. vero-ongel
mia ja julkisen velan taakan muodostumista. Voidaan sanoa, että jo 
silloin, niinkuin tänäkin päivänä, on kansantalouden tutkij an vaikea 
välttyä uransa aikana jossain määrin käsittelemästä myös julkista ta
loutta, vaikka hän itse ja hänen kolleegansa haluavatkin lukea hänet 
yleisekonomistien kategoriaan. Ehdottoman tarkkaa rajaa ei voida-

I 

kaan vetää (sen välille, mikä on julkisen sektorin ja mikä muuta kan-
santaloustieteellistä tutkimusta. 

Vaikka julkinen talous kansantaloustieteen haarana asiallisesti on 
jo vanha, on se oppia~neena, jolla on esim. oma professuuri, alkanut 
yleistyä vasta sitä mukaa kun julkisen sektorin osuus koko taloudes
ta on kasvanut. Ensimmäinen kansantaloustieteellisesti painottunut 
alan professuuri Suomessa perustettiin Helsingin yliopistoon v. 1945, 
jolloin viran alaksi määritettiin kansantaloustiede, erityisesti finanssi
oppi. Tampereelle, silloiseen Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun, pro
fessorin virka perustettiin vuonna 1966, jolloin sen alueeksi tuli kan
santaloustiede, erityisesti julkistalous. Kun julkiset menot monissa 
OECD:n maissa 1970~luvun puolivälissä olivatl jo enemmän kuin 
40 0;0 bruttokansantuotteiesta, on ilmeistä, että tästäkin syystä julki-

* Tämä kirjoitus on hieman täydennetty versio kansantaloustieteen, erityisesti julkis
talouden professorin virkaanastujaisesitelmästäni Tampereen yliopistossa 2.12.1977. 
Aihepiiriä koskeva kirjallisuuden määrä on luonnollisesti melkoinen. Näin ollen riit
täkööt tekstissä mainitut nimet ohjaamaan lukijan kohti tutkimusalueen lähdevarantoa. 
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sen talouden tutkimus meillä Suomessa niin kuin muuallakin on kas
vanut ja tulee lähivuosina edelleen lisääntymään. 

On hyvin vaikea ollakseen täsmällinen luetella tärkeimpiä julki
sen talouden alaan kuuluvia taloustieteellisiä k'Ontribuutioita men
neiltä vuosikymmeniltä. Kuitenkin 'On syytä todeta, että italialaiset 
tutkijat, kuten M. Pantaleoni ja Viti de Marco antoivat 1800-luvun 
lopulla oman tärkeän panoksensa julkisen talouden teoreettiseen tut
kim ukseen. Sen jälkeen paino on siirtynyt useihin eri maihin, kuten 
esim. Ruotsiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Ruotsalaisista jul
kisen talouden tutkijoista erottautuivat selvimmin Knut Wicksell ja 
Erik Lindahl, j'Oista jälkimmäisen yksinkertainen budjettimalli (me
not ja tulot määräytyvät yht'aikaa) 'On edelleenkin alkuidealtaan huo
mi'Oonotettava rakennelma. Se ei 'Ole teor'eettisenakaan täydellinen, 
ja siksi se on 'Ollut ja on yhä edelleenkin lähtökohtana uudelleenja-
10stusyrityksilie. Lindahlin aikalainen, englantilainen A. C. Pigou 
oli ehkä vielä selvemmin julkisen talouden kansantaloustieteellinen 
tutkija, joka hyvinvointiteoreetikk'Ona luonnollisesti korosti julkisen 
valinnan hyötyaspektia. Unohtaa ei voida myöskään jo 1800-luvun 
lopulla päät yönsä tehnyttä saksalaista Adolph Wagneria, joka varsin 
laajassa teoksessaan osoitti mania nykyäänkin varteen'Otettavia aja
tuksia julkisesta taloudesta ja joka analysoi julkista taloutta monitie
teellisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin useimmat tutkijat sen 
jälkeen. 

1. Julkinen talous erikoistuu 

1930-luvun laman ,eliminainnissa finanssipalitiikalla 'Oli tärkeä 'Osuus. 
Itse asiassa useissa maissa vasta silloin tai vähän sitä ennen oli mm. 
pragressiivinen verotus tullut käytäntöön. Kako julkisen talouden 
toiminta laajeni siten, että julkiset menat esim. juuri ennen satia 
meillä Suomessa olivat jo 22-23 % bruttokansantuotteesta. Tästä 
taas ilmeisesti johtui, 'että finans'Sipolitiikan tutkimus vilkaisltui en
nen vuosien 1939-45 sotia, mutta varsinkin heti sotien jälkeen. 

Optimaalisen finanssipolitiikan struktuuriajatukset esitti hollanti
lainen, ensimmäisen taloustieteen Nobelin palkinnan v. 1969 saanut 
Jan Tinbergen 1950-luvun alussa. Aut'Omaattisen stabilaation käsit
teen kirkastajana esiintyi Richard Musgrave, jonka 1959 painettu alan 
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'Oppikirja 'On yhä edelleenkin eräänlaisena julkisen tal'Ouden pääop
paana eri pu'Olilla maailmaa yliopist'Oissa ja k'Orkeak'Ouluissa. 1950-
luvun alussa esitettiin uudelleen lämmitettynä ajatukset 'Optimaali
sesta ver'Ote'Oriasta, jonka yhtenä pi'Oneerina 'On mainittava englanti
lainen F. P. Ramsey 1920-luvun IOPPupu'Olelta. Tämä suuntaus jäsen
tyi kuitenkin vasta 1970-luvulla 'Omaksi linjakseen julkisen talouden 
tultkimuksessa. Alneril~alainen Paul Samuelson, Nobelin palkinn'On 
saaja hänkin, laati v. 1954 julkisen talouden puhtaan teorian mallin, 
joh'On liittyivät Pareto-'Optimikäsite yleisessä mielessä ja jo aiemmin 
hyvinv'Ointite'Oriassa esitetty käsite yksilön yhteiskunnallisesta pai
nosta hänen kuluttaessaan tiettyä hyödykettä. Teoreettinen ratkaisu 
'On olemassa. Jotta siili'en päästäisHn, täytyisi !kuitenkin tuntea ih
mis~en todelliset preferenssit. 

Verote'Oriassa alettiin jälleen kiinnittää huomi'Ota myös veron koh
taannon eli insidenssin tutkimukseen ja veron siirtämiseen eli vierit
tämisen 'Ongelmiin. Nämäkin 'Ongelmat saivat osakseen tutkijoiden 
mielenkiinnon, kun ver'Oprosentti nousi ja sen mukana verojen vält
tämispyrkimykset ja -mahdollisuudet k~ytännössä lisääntyivät. 

19S0-60-lukujen vaihteen tienoilla sai entistä enemmän vauhtia 
myös julkisten menojen kehityksen empiirJspainotteinen tutkimus, 
jonka edustajista mainittakoon englantilaiset Alan Peacock ja Jack 
Wiseman. Niinikään sai uutta vauhtia julkisen velan taakkaa ja jul
kista lainanottoa koskevat tutkimukset, joista varteen'Otettavia 'Ovat 
mm. amer,ikkalaisen Franco Modiglianin käsitys, että julkinen velka 
aiheu-tltaa tuleville polville taakan vähentyneen y!ksityi!sen pääoman
muodostuksen vuoksi. 1950-luvulta ei tietenkään voida un'Ohtaa 
myöskään yhteiskunnan valinta teorian kehittelijöitä, j'Oista ehkä tun
netuin on myös tal'Oustieteen Nobel-palkinnon saanut Kenneth 
Arrow. Hänhän osoitti jo vuonna 1951, ettei yksinkertaisin ja järke
vin olettamuksin 'Ole aikaansaatavissa ristiriidatonta, tavallista enem
mistöpäätöstä valintatilanteissa, j'Oissa vaihtoehtoja 'On vähintään 
kolme ja joissa yksilöiden preferenssijärjestykset 'Otetaan huomioon 
yhteiskunnan preferenssiä muodostettaessa. 

1950-luvulla tuli kuvaan julkisen talouden ekon'Ometrinen tutki
mus. Malleja alettiin testata ja varsinkin finanssipolitiikassa (talous
politiikassa) synty,ivät sen jälkeen edelleen kehitetyt moniyhtälömal
lit, mikä johtikin sirhen, että mallikehittely ja mallien k'Okeilu tuli 

6 
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laajempien tutkimusyksikköjen suoritettavaksi ja monissa pieulssa 
maissa osittain yliopistojen ulkopuolelle. Tämä ilmeisesti vähensi var
sinaisten yliopistoekonomistien mielenkiintoa finanssipolitiikan tutki
mukseen. Voidaankin ehkä sanoa näin: finanssipolitiikan tutkimus on 
laaja-alainen tutkimusalue, johon kuuluu useita, nykyään erityissuun
niksi muodostuneita aloja. Kaikkia näitä aloja harvoin täysin halli
taan yhdessä tutkimusinstituutissa, joten yliopistoekonomisteille jää 
näillä erityissuuntausten alueilla runsaasti teoreettisen, mutta myös 
empiirisen tutkimuksen mahdollisuuksia, tutkijoiden tarvitsematta 
epäillä tekevänsä päällekkäistä työtä. Optimaalisen talouspolitiikan 
tinbergeniläishenkiset tai suunnittelusysteemien leontieftyyppiset, 
laajamittaiset empiiriset kokeilut sopivatkin hyvin suuriin puitteisiin 
ja nimenomaan sinne, missä perustutkimukselle ei haluta antaa suur
ta painoa. 

2. Tutkimuksen suuntautumislinjoista 

Julkista taloutta voidaan tutkia varsin erilaisista lähtökohdista käsin. 
Ensiksi voidaan, niinkuin erityisesti kansantulo laskentaan vihkiyty
neet, lähteä käsittelemään erilaisia meno- ja tuloeriä kansantuloter
minologian mukaisesti. Tällöin keskeiset erät ovat julkinen kulutus, 
juoksevat julkiset menot, tulonsiirrot, tukipalkkiot, julkinen pää
omanmuodostus, välittömät ja välilliset verot sekä lainanotto. 

Toinen varsin tavallinen ja myös empHrisessä tutkimuksessa mah
dollinen jako on tehtävän tai hallinnon mukainen jako. Tällöin menot 
jaetaan esim. sosiaalimenoihin, terveydenhuoltomenoihin, opetus- ja 
kulttuurimenoihin jne. 

Kolmas tapa olisi jakaa ongelmat systemaattisesti toisaalta julki
sen talouden sisäisiin ongelmiin ja toisaalta julkilSen talouden vaiku
tuksia yksityiseen sektoriin, ja päinvastoin, koskevaan tutkimukseen. 

Neljäs, kenties yleisluontoisin jakotapa on jo Musgraven 19!59 esit
tämä ja~o allokaatio-, jakaantuma- ja stabilaatiohaaraan, jolloin jo
kaista julki1sen sektorin toimintaa tai parametrin käyttöä voitaisiin 
tarkastella kysyen, mitä se vaikuttaa kuhunkin emo kohtaan. 

On selvää, ettei edellä esitetty nelijako merkitse poissulkevuutta, 
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vaan eri ryhmillä on unioni toistensa kanssa. Melkoisena teoreettisena 
ongelmana on todettu olevan hallinnonaloittaisen teorian tai mallin 
luominen, kun taas empiirisellä tas.olla yksilön asema (hyötyfunktion 
spesifiointi) on vaikea kysymys, kun meillä on sekä yksityisiä että 
julkisia hyödykkeitä. 

Seuraavassa ei edellä 'esitettyä nelijakoa ja sen mukaisia perusteita 
kuitenkaan nouda,teta, vaan tarkastellaan julkistalouden tutkimus
alueita yleensä pyrkien subjektiivisesti käsittelemään niitä alueita, 
joilla paino joka tapauksessa näyttää esim. viimeisten 30 vuoden 
aikana olleen. 

2.1. Julkisten hyödykkeiden hinnoittelu 

. Mikä olisi oikea 'kulutetun sähkökilowatin hinta, henkilökuljetus
maksu, veden hinta, postin kuljetustaksa jne., kun julkinen sektori 
omistaa tuotantoyksi'kön? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vastausta 
on etsitty niin kauan kuin julkis:ella sektorilla on alan tuotantolaitok
sia 'Ollut. Mahdollisuuksia on paljon. Pyritään kaikkien kustannusten 
kattamiseen tai katetaan vain muuttuvat kustannukset tai rajakus
tanndkset. Peritään korvausta eriJtyypp1silitä !kuluttajilta ja eri vuoro
kauden tai vuoden aikoina eri perusteiden mukaan. Äärimmäisenä on 
tapaus: katetaan kaikki kustannukset verovaroin, jolloin toiminta 
muistuttaa traditionaalista sosiaali toimintaa. Vaikka mitään kaikille 
aloille sopivaa hinnoitteluperiaatetta tuskin on löydettävissä, on usein 
varsin vakuuttavasti perusteltu rajakustannusper,iaate edelleenkin 
käyttökelpoinen käsite. 

Uusi teoria lähestyy ongelmaa allokatiiv'isen tehokkuuden näkö
kulmasta ottaen erityisesti huomioon yhteiskunnan hyvinvoinnin, jol
loin itseasiassa tullaan julkisen yrityksen vero- jia subventiokysymys
ten eteen. Kyseessä ovat tällöin marginaaliset yhteiskunnalliset kus
tannukset, jolloin on mahdollista, että julkinen yritys on monopoli. 
Ongelmia käsitellään nyttemmin Lipsey-Lancaster -linjaa kulkien 
teoreettisella tasolla usein second best prohleemana pyrkien Pareto..; 
optimiin erila'isin rajoittein, mm. julkisen yrityksen voittoa koskevhi 
rajoittein. LisärajoiUeen alaisena saatu second best -hinta on usein 
korkeampi kuin first best -ratkaisun rajakustannukset kattava hinta. 
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2.2. Julkisen talouden yleinen teoria 

I 

Tutkimus yleisen teorian alueella haarautuu nykyään monelle suun-
nalle. Allokaatio- ja jakautumasektorin yhteydet ovat tutkimuksen 
kohteita yhä 'edelleen. On pyritty selvittelemään niitä ehtoja, joiden 
vallitessa tehdkkuus, joka liittyy allokaatioon, ja tasa-arvo, joka liit
tyy jakautumiseen, voidaan erottaa toisistaan. Ns. vapaaehto'inen 
vaihto ei ole toteutettavissa käytännössä, ja yleisesti ei ole olemassa 
yksityisten hyödykkeiden markkinoilla vallitsevaa mekanismia: hin
tasuhde on yhtä kuin rajasubstituutio jul!kisten hyödykkeiden mark
kinoilla. On vain olem1assa preferenssien paljastamiseksi epätäydelli
nen äänestysprosessi ja painostusryhmät. Tästä taas johtuu, että hyö
typeriaatteen käyttömahdollisuudet ainoana kriteerinä ovat rajoite
tut, ,ellei tulonjakautumista ole jollain tavoin etukäteen hoidettu. 

Tämän tutkimusalan toisena haarana voidaan nähdä hyötyjen 
riippuvuutta koskeva tutkimus, joka toistaiseksi on liikkunut melko 
puhtaasti teoreettisella tasolla. Alue on yleistä ja erittäin vaikeata, 
jos ryhmiä ja hyödykkeitä on useita, kuten S. Kolmin tutkimuksessa. 
Tästä yhtenä haarakkeena voidaan nähdä tutkimussuunta, joka pi
tää tulonJakoa julkisena hyödykkeenä. Teoreettiselta kannalta kat
soen ko~o tutkimusalue on erittäin relevanttia, muitta se ei näil'lä 
näkymillä ratkaise vielä Samuelsonin probleemaa paljastetuista pre
ferensseistä ja empiirisissä tutkimuksissa se vaatii informaatiota, jon
ka saanti on toteutettavissa vain melkoisin kustannuksin, jos sitten
kään. 

Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Charles Tieboutin julkis
ten menojen yleinen teoria, j10ka on voimassa vain rajoitetuilla eh
doilla ja terityisesti kun 'alueita on useilta eli esim. kunta- tai lääni
tasolla. Hänhän pyrkii osoittamaan, että julkisella selclorilla määräy
tyvät menot kuten yksityisillä markkinoilla eli preferenssit paljastu
vat. Tämä tapahJtuu henkilöiden muuttaessa paikkakunnalta sille 
paikkakunnalle, joHa julkisten hyödykkeiden määrä ja laatu vastaa
vat heidän mielitekoj,aan ja maksuh:alujaan. Probleemana on kuiten
kin optimaalisen koon löytäminen kunnalle. Omana puhtaan teorian 
suuntauksena voidaan ehkä pitää oore-tutkimuslta, jolloin coren muo
dostaviin hyötyvektoreihin kuuluvat sekä yksityiset että julkiset hyö
dykkeet. 
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2.3. Optimaalinen veroteoria 

Yksi kansanltaloudellisen verotutkimuksen suunta, joka alkoi näkyä 
elrkä muita selvemmin 1970-luvun alussa, sai nimekseen optimaali
nen v'erotutkimus. Kun puhutaan optimaalisuudesta, tulee tällöin 
esiin Sandmon mukaan mm. seuraavat kolme kysymystä: 1) verotus 
järjestetään siten,elttä resurssien käyttö tulee optimaaliseksi, kun 
tietty verontuo'bos on saatu; 2) verotuksessa toteutetaan oikeudenmu
kaisuutta; 3) verohallinto järjestetään oprtimaalisesti eli verot mää
rätään, kerätään j'a maksetaan minimoiden kustannukset. Varsinai
sen optimaalisen veron tutkimus jakaantuu [lähinnä hyödykeveron ja 
tuloveron optimaalisen asteen määräämiseen. Tutkimus onkin tähän 
asti ollut enemmän muihin kuin hallintokustannusten minimointiin 
kallistuvaa, mistä taas erityisesti veroviranomaiset jo virkansa puo
lesta tietysti olisivat kiinnostuneita. 

Hyödykeverotuk,sessa lähdetään tavallisesti liikkeelle julkisen 
sektorin tulorajoitteesta ja veroyhtälöstä, jossa vero on kuluttajan 
maksama miinus tuottajan saama hinta. Voidaan käyttää epäsuoraa 
hyötyfunktiota, jolloin päästään ns. Ramsayn hyödykkeen optimaali
seen sääntöön. Tämä [sääntö sanoo, että kysynnän suhteellisen m uu
toksen pjJtää olla yhtä 'suuri kaikille hyödykkeille. Optimaalisen hyö
dyikeveron tutkimuksen kehittäjistä voidaan mainita James Mirrlees, 
Peter Diamond ja Martin Feldstein. 

Uudempi 'Opt1imaaHsen tuloveron teoria sai alkunsa v. 1971, jolloin 
Mirrlees esitti näkemy~sensä. Jokaisella yksilöllä on hänen mallissaan 
samanlainen hyötyfunkltio Vferoj'en ja vapaa-ajan suhteen. Yksilöt 
eroavat vain kyvyiltään hankkia tuloja. Julkinen valta taas kerää 
veroj a tietyn kokonaismäärän, ja ongelma on löytää optimaalinen 
veroskaala eli vero säänitö , joka maksimoi yksilöiden hyödyt tulora
joitteen alaisena. Käyttäen variaatiolaskentaa Mirrlees päätyi tulok
seen, että raj1avero on nollan ja ykkösen välillä ja että osa työvoi
masta ei tällöin Olle työssä. Käyttä~n taloustieteessä tunnettua Cob h
Douglas -tyyppistä funktiota hyötyfunktiona ja Pareto-jakautumaa 
kuvaamaan kykyJen jakautumaa hän totesi, että optimaalinen vero
funktio on positiivisesti lineaarinen, jolla on kuitenkin negatiivinen 
intercepti ja että optimaaliselle verofunktioHe ovat ominaisia verra
ten alhaiset raj averoasteet. 
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Tämän jälkeen tuloveron teoriaa ovat kehitelleet ja kokeilleet 
mm. A. B. Atkinson, E. Sheshinski, Martin Feldstein, N. Stern ja 
monet muut. Todettakoon, että erityisesti optimaalinen hyödykevero 
sivuaa läheisesti jo edellä selvitettyjä julkisten hyödykkeiden hinnoit
teluprobleemoja samoin kuin taloustieteessä pohdittuja eks,ternaali
suuden kysymyksiä. Optimaalisen veroteorian kentällä kiistaa käy
däänedelleen siitä, miten pa~ka heijasrtelee kykyjä ja millainen 
todella on substituutio työn ja vapaa-ajan väHllä. Niinikään prefe
renssien (hyötyfunktioiden) seliitltäminen on avoin kysymys niin kuin 
myös se, miten samalla minimoidaan myös verohallinnon kustannuk
set. Vaikka suuntauksen nimenä onkin optimaalinen verot~oria, sisäl
tyy joidenkin tutkijoiden malleihin ainakin implisiittiseslti myös jul
kisten menojen [teoria. Laajassa mielessä voidaankin optimaalista ve
roteoriaa pitää yleisenä jl11!1ösen talouden tai budjetin teoriana. 

2.4. Veron kohtaanto, siirto ja tuotto 

Rinnan yleisemmän ja traditionaalisen verolteorian kanssa on teoreet
tinen ja empiirinen tutkimus kohdistunut veron ~ohtaantoon ja veron 
siirtoon muille tuotannontekijöiHe, hyödykkeille, tulonsaajHle tai niin 
edelleen. Veron insidenssi- eli kohtaanltoteoriassa on osoitettu mm., 
että arvonlisävero tietyin. edellytyksin on insidenssiltään ekvivalentti 
nettotuloon kohdistuvan suhteel1isen tuloveron kanssa. KansanItalou
den suunnrttelun kannalta on tietysti tärkeätä tietää, miten veron 
kohtaanto tapahtuu. 

Pari esimerkkiä on pa~kallaan. Ensiksi: asetetaan vero kiinteän 
omaisuuden tulolle, esim. asuntotulolle. Mirtä tapahtuu? Ilmeisesti 
asuntopa!lvelujen hinnat 'eli vuoikrat nousevat. Mutta kohtaannon kan
nalta ehkä kansantaloustieteellisesti tärkeätä on, että ceteris paribus 
pääoma alkaa siirtyä pois asuntosektorilta muille aloille. Toiseksi: ase
tetaanko vero talousyrosikön omaisuudelle vari. tämän omaisuuden tu
lolle? Tietyin edellytyksin voidaan todeta, että omaisuusvero on yhtä 
kuin omaisuuden tulovero, kun tietyn veron tuoton saamiseksi sovel
letaan sopivia veroaJsteita joko omaisuuteen tai sen tulO'on. Vaikutuk
set voivat 'Olla kuitenkin erilaisia. Oletetaan, että esim. omaisuus on 
500 000 mk, josta tulo vuodessa on 8 ifo eli 0.08 X 500 000 mk = 

40 000 mk/v. J O'S v,eroprosentti on 40, joudurtaan maksamaan veroa 
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0.4 X 0.08· X 500 000 mk = 16 000 mk/v. Vaihrtoehltoisesti voitaisiin 
verottaa omaisuutta 'suoraan pitäen tavoitteena samaa veron tuottoa. 
Omaisuuden veroprosentti olisi 3.2, sillä 0 .. 032 X 500 000 mk = 16 000 
mk = veron tuotto. Käytännössä pääoman lalloklointivaikutukset saat
taisivat kuitenkin olla erilaiset ja pääomaa siirtyisi a~le 8 % tuotta
vilta aloilta tuottavammflle, jos verotetaan omaisuutta. 

Oma ongelmansa on veron siirto, jota empiirisestikin on tutkittu 
erityisesti yrityksen tuloveron kannalta. Laajasti yleistettäviä tulok
sia ei siinä suhteessa kuitenkaan ole saatu. Tietyissä oloissa yritys voi 
siirtää vero aan joko eteen tai taaksepäin, toisenlaisissa oloissa ei. 

Lähellä käytännön ,taloutta ovat ongelmat veron tuotosta. Sehän 
kiinnostaa kuntien talousjöhtoa, samoin valtiovarainministeriötä. 
Uusia veroja käyttöön otettaessa tai vanhoja veroja muutettaessa tie
dot veroinsidenssista ovat tarpeen. Verotuksen l<!okonaisvaltaisuus 
korostuu tällöin varsin selväslti mm. siksi, että kuten jo edellä on imp
lisiittisesti todettu, verorakenne on riippuvainen siten, että pitkänä 
tähtäyksellä esim. liikevaihtoveron tuotto pyrki'i pienenemään, kun 

- tuloveron tuotto kasvaa tulotason ja -rakenteen pysyessä ennallaan? 
Käytännönläheistä veron tuottotutkimusta, jolla on suorat yhteydet 
veroinsidenssiin, tehdäänkin nykyään runsaasti. Veroinsidenss'in ja 
veronsiirtoteorian nimekkäimpiä tutkijoita ovat Peter M. Miesz
kowski, Marian Kryszaniak ja Arnold C. Harberger. 

2.5. Julkinen velka ja lainanotto 

Julkisen sektorin lainanotrbo muodostaa osan tuloj en puolta, joten se 
on veroja kompensoiva erä. Aiheen luonteesta johtuu, et.tä tutkimus 
tulee finanssipolitiikan puolelta myös ra:hapolitiikJan puoleille. Onhan 
lainalla ja velalla myös rahapoliittisia yhteyksiä ja vaikutuksia. Jul
kista velkaa, joka tietysti koostuu vuosittai'sista lainanotoista, voidaan 
lisäksi tutkia ja on tutkittukin julkisen sektorin oman talouden sekä 
koko kansantalouden kannalta. Lainanotto on usein dynaaminen on-

1. Tämä käy ilmi seuraavasta mallista, jossa T = veron tuotto, t = tuloveroaste, Y = 
tulo ja e = esim. liikevaihtoveroaste. Käytettävissä oleva tulo on (1- t) Y, jolloin T = 
tY + e (1- t) Y = (t + e - te) Y. Suoraan tuloperustalta lähtevä veron tuotto ei ole 
(t + e) Y, vaan teY:n verran pienempi, jolloin te voidaan tulkita verojen yhteisvai
kutukseksi. 
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gelma, ja tutkimus on ottanut tämän huomioon erityisesti, kun on 
selvitelty sukupolvien välistä taakkaa. Yleistä ja traditionaalista on
gelmaa on viimeisinä vuosina pohdittu myös kuntasektorille sovel
lettuna. Mukaan 'Ovat tulleet veron ja velan kapitalisointikäsitteet, 
jonka jätkeen on esim. julkisen velan taalkan siirtymämahdöllisuudet 
aj:ateltu varsin vähäisiksi. 

Kiistat teoreettiseHakin tasolla kuitenkin jatkuvat, ja koska velka 
usein käytetään investointeihin, johon puolestaan liittyy yhteiskun
nan diskonttoikäsite, limittyvät ongelmat seuraavan kohdan eH jul
kisten investointien kanssa. Empiiriset tutkimukset aiheen piirissä 
ovat olleet tähän asti varsin harvalukuiSia. 

Julkisen sektorin omat velanjärjestelyongel'mat ovat myös sinänsä 
varsin laaja-alaisia. Kysymyshän voi olla lyhyt- tai pitkäaikaisesta 
lainanotosta kotimaasta tai u~komailta. Kunakin on teoreettisesti eri
laisia vaikutuks1a koko kansantalouteen. Tämä on tietysti julkisen 
sektorin lainanotosta vastaavan johdon ot,ettava huomioon sen pyr
kiessä (jos se pyrKii) maksimo'imaan yhteiskunnan hyvinvointia. J ul
kisen lainanannon ja lannetun ve1an kansantaloustieteellinen tutki
mus on toista1seksi vielä ollut vähäistä, ja se liittyy tietysti laajempiin, 
tulonsiirt'Oj a koskeviin 'Ongelmiin. 

2.6. Tulon vakauttaminen 

FinanssipoHtiikkaan talouspolitiikan osana kuuluvat käsitteet auto
maattinen stahiloiriti ja stabilaattorit. Näyttää siltä, että erityisesti 
tulon vakauttam'inen on haluttu liittää julkisen talouden tutkimuk
seen lähemmin kuin muu talouspolitiikka ja että sillä on itsenäisty
nyt .asema myös alan tu11dmuksen kentässä. JuNdsen talouden rooli 
esim. talouspolitiikan pää1määrien tavoittelussa, kuten kansanta1'ou
den kasvussa, vakaan hintatason pysyttämisessä, maksutaseen tasa
painottamisessa jne. ovat jo yleisempiä finanssipolitiikan ongelmia. 

Laajaan tietoon ja intuitioon perustuen John Keynes l'930-h.lvulla 
ehdotti fiskaailisia toimenpiteitä tulon vakaamiselksi. Tämän tyyppisis
tä ajatuksista lähtien kehitettiin seuraavalla vuosikymmenellä auto
maattinen vakauttamiskerroin, joka on y~si, j'Os tulO' ei esim. trendin 
ympärillä ajan mittaan lainkaan heilahtele. Vaikaajat, varsin tuttuja 
myös nykyaikaisessa lentokoneessa ja laivassa, vakauttavat tulon. 
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Vakaajina taloudessa toimivat ennen muuta progressiiviset, mutta 
myös suhteelliset verot, sekä valtion menot, erityisesti työttömyys
korvaukset ja muut sen tapaiset menolt. 

Periaatteessa 'On mahdollista s~lvi:tellä kaikkien julkisen sektorin 
tulo- ja menopuolen erien roolia vakaajina. Tutkiminen vaikeutuu 
kuilten'kin huomattavasti epäpuhtaissa o~osuhteissa esim. inflaation 
vallitessa. Onge'lInia ovat myös va!kaajien hidas vaikutusliike ja vii
veellisyys. Empiiristä tutkimustakin on tällä suunnalla tehty moniyh
tälömallien avulla, jolloin on tultu mm. sellaisiin tutuhkoihin tulok
siin, että progressiivinen tuloverO' 'On tehokkain vakaaja ja että lyhyen 
tähtäy~sen ja pitkän tähtäytksen vakaajien (lkertoimien) arvot poik
keavat toisistaan. Julkisten menojen vakauttamisvaikutuks'ia on sen 
sijaan tutkittu erittä'in vähän. 

Kuntasetktorin stabilointia tai stabiloivia vaikutuksia on selvitelty 
myös erillään valtion talouden vakauttamisvaikutuksista, mutta teo
reettiset kehykset tuskin vieTä ovat olleet tyydyttävät. 

2.7. Julkinen investointi, yhteiskunnan diskontto ja 
kustannushyötyanalyysi 

Julkisen sektorin investointi muodostaa tärkeän sukupolvien välisen 
probleeman. Pitkävaikutteisia sijoituksia j'Oudutaan tällöin tarkaste
lemaan ja arvioimaan yhteiskunnallisrten diskontt'Ojen avuUa. Tule
villa sukupolvilla, joita tällä hetkellä tehtävä julkinen investointi 
myös koskee, on ,mm. Marglinin mukaan tietty paino nyt eliävän su
kupolven arvo- tai hyötyskaalassa. Näin ei juuri ole mahdollista ar
vioida julkisen investoinnin tuottoa yksityisen eli tavallisen diskon
ton avulla. Julkisten investointilen tutkimus voidaankin jakaa aina
kin ko~meen eri ryhmään: di'skonttoa koskevaan ja riskikysymyksiä 
koskevaan suuntaan sekä kustannushyötyanalyysiin. Dislkonttoa ar
vioitaessa eteen tulevat kysymykset kriteereistä, joiden pohjalta jul
kiseen inVlestointiin ryhdytään. Tuotannon tehokkuuden voi tietyissä 
oloissa taata julkisen sektorin diskonton ja yhteiskunnan vaihtoehto
kustannusten yhtäsuuruus. Periaatteessa Pareto-optimi edellyttää 
myös julkisilta inv:estoinneilta yhtäläi'syyttä: rajatuotos on yhtä kuin 
markkin~orko. Lainojen mukaanotto yksityiseltä sektorilta muuttaa 
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kuitenkin rajasubstituution ja rajatransformaation yhtäsuuruuksia 
yksityisellä sektorilla, jolloin .on jo palj.on vaikeampi löytää jokaiselle 
sektorille »oikearta» diskonttoa. 

Usein ajatellaan, että täydellisillä pääomamarkkinoilla investointi 
diskontataan sekä ajan että riskin suhteen ja että julkiseen investoin
tiin ei liity riskejä siksi, ,että se voi hajoittaa riskit esim. suurelle hen
kilöjoukolle, joten ri'skiä ei tarvitse ottaa disikontessa huomioon. Ken
neth Arrow'n mielestä riski lähenee nollaa, kun väestö kalsvaa suu
reksi. Monia selivittämättömiä kysymyksiä en kuitenkin edelleen kä
sittelyään odottamassa tälläkin alueella. 

Kustannus-hyötyajattelu pohjautuu hyvinvointiteoriaan ja inves
tointien tuoUorlaskelmiin yleensä. Sen korrektin käytön esteinä 'Ovat 
hyötyjen mi!ttaamisen vaikeus ja 'Oikean diSlkonton löytyminen. Käy;. 
tännönläheisenä menetelmänä sitä en kuitenkin sovellettu meniin jul
kisen sektorin invesiJointiprojektien arviointeihin eri puolilla maail
maa viimeisten 20 vuoden arkana. 

2.8. Julkinen budjetointi 

Julkisen budjetoinnin prosessi ja kriteerien käyttö sivuaa monia jul
kistalouden 'Kohteita, j.oista edellä on 'Ollut puhetta. Kuitenkin budje
tointi voidaan nähdä .omana suuntanaan myös julkirsen s'ektorin talou
dellisessa tutkimuksessa, jolla on hyvin lähei'sett kontaktit esim. hal
lintotieteisiin ja valtio-oppiin. 

Pääasiassa kansantaloustieteellisessä hengessä on tutkittu itse tra
ditionaalista budjeltointiprosessia sekä aliihallinnossa että ylimm'ällä 
tasolla. Erilaisia kriteerejä ja hypoteesejä on tällöin laadittu ja tes
ta ttukin. Suunni ttelu-ohj ~lmointi -budj etointi nimensä m uk:aisesti 
korostaa julkisen budj,etoinnin ajallista suunnittelua ja ohjelmo'inti'a, 
jossaesim. julkisten investointien kri!teerit jia kustannus-hyötyana
lyysikin tulevat käyttöön. V.oidaan sanoa, että intressit ovat lähellä 
käytäntöä, joten talousteoreettinen tutkimus ei ole itsenäisenä u1ot
tunut kovinkaan paljon tälle suunnalle, ellei sellaiseksi katsQta so
siaali-indikaattoriselvitt~lyä tai budjetoinnin maihdoHistamiseksi teh
tyjä kustannus ... hyötytutkimulksia, kustannusvaikuttavuus -tutkimuk
sia tai yleensä päämäärä..Jkeino -yhdistelmien se1vittämistä. Viimeksi 
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mainittu johtaakin jo finanssipolitiikan teoriaan, joka ei sellaisenaan 
aihep~irinsä puolesta 'Oli m,jlkään erityisalue, vaan yleinen julkisen 
ja osittain yksityisen sektorin talouden teori'a. 

Suoritebudjetointi on tietysti myös erityisesti budjettij'Ohdon teh
täviä, 'mutta epäilemättä myös laajempiaikin piirejä kiinnostava. Se 
on myös aluetta, jona varmasti tulevaisuudessa kansantalouden tut
kimuksen panoskin on hu'Omattava, sillä 'Onhan samalla kysymys tuot
tavuuden mittaamisesta ja sen kehityksen seuraamisesta. Julkinen 
budjetointi tutkimusalueena on hyvin kokonaisvaltainen ja tulee sel
laisena ilmeisesti entisestään kasvamaan. Näin tapahtuu sitä varmem
min ja nopeaanmin mitäeksplisiittisemmin budj'ettierien tav'Oitteelli
sutis tuodaa!" esiin budjettia laadittaessa. Teorioiden kehi,ttäminen, 
jalostaminen ja hypoteesien testaaminen on alueella ensisijaisia teh
täviä. Suunnan nimekkäimmistä edustajista Vioidaan mainita Aaron 
Wildawsky. 

2.9. Julkisia menoja koskeva tutkimus 

Tämä tutkimusalue juontaa itse asiassa jo 1800-luvulta, jonoin alussa 
mainittu Adolph Wagner esitti »teesinsä» julkisen sektorin laajentu
m~sesta. Analyyttinen ote tänä suunnalla vahvistui v. 1952, joHoin 
Salomon Fabricant julkaisi julkisia menoja USA:ssa koskevan tutki
muksensa. Tämän jälikeen 'Ovat hypoteeseina esiintyneet mm. dis
placement-periaate (P'eaco~k-Wiseman), maximin (Rawls), kysyntä
tulo -näkemykset, mukaan luettuna hyvinv'Ointiteoreettiset lähtökoh
dat (Hendersan). 

Empiirispainotteinen tutkimus on selvästi jakaantunut valtion me
noja ja kuntien (paikall~shallintoyksiJkköjen) menoja koskevaan tut
kimukseen sekä kansainvälistä vertailua sUJorittavaan tutkimukseen. 
Kiinn~dhdat tulopuolelle eli veropu'Olelle ovat 'luonnollisesti olemas
sa, sillä täydellinen menomaUi edellyttää meno- ja tulopu'Olen tar
kastelua yhtäaikaa. 

Omana erityishaaranaan julkisten menojen tutkimuksen alueella 
on nähtävissä keskushallinnon alihallinnolle antamaa tukea (esim. 
kuntien valtionapujen vaikutusta) koskeva tutkimus. 
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2.10. Muita suuntauksia 

Omaa tutkimussuuntaustaan edustavat ne hieman politiikan teorian 
kanssa limittyvät linjat, jotka yhdistävät äänestyklset, byrokra\tian ja 
julkisen talouden ja joista ehkä tuoreimpia ovat A. Bretonin näke
mykset. 

Julkisen valinnan tutkimus puolestaan on laajentunut Arrow'n 
ehtoja lieventäen ja kehit1ellen mm. optimaciHsten tulonsiirtojen teo
rian suuntaan. Optimaalista kontrolliteoriaa hyväksi käyttäen on py
ritty löytämään sellainen optimaalinen vero ja velkapolitii1k!ka, joka 
olisi säädeltävissä. Edelleen panostuotos -analyyffin avu1!la on haettu 
ne panos-tuotos -suhteet, jotka julkisella sektorilla joiakin tietyssä 
taloudessa tiettynä aja:nik:ohtana vallitsevat. Terveyden taloustiede 
sekä koulutUksen talouden tutkimus ovat muodostumassa omiksi 
kansantalouden tutkimus- ja opetusalueikseen, joHla on luonnostaan 
varsin läheiset yhteydm julkisen talouden tutkimukseen. Taloudelli
nen hyv:invoinnin tutkimus puolestaan on melko 'Suuressa määrin 
omiaan edistämään myös julkisen talouden tutkimuksen tavoitteita. 
Voidaanpa sanoa, e1Jtä julkisen ta[oudenkansantailoustieteellinen tut
kimus ·edellyttää hyvinvointiteorian kehityksen semaamista, mutta ei 
vä'lttämättä päinvastoin. 



KATSAUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1978:3 

Työttömyyden mittaamisesta 

SEPPO LAAKSONEN 

Tässä artikkelissa tarkastellaan työttö
myyden mittaamisen vaihtoehtoja. 
Kuitenkaan ei puututa niihin menetel
miin, joilla työvoimaviranomaiset ke
räävät tietoja, eikä siihen millä tavoin 
tässä yhteydessä on määritelty työttö
myyden mittaamiseen liittyviä käsit
teitä. Tällä alueella on myös ongel
mia ja niitä on sekä tiedotusvälineissä 
että tieteellisissä julkaisuissa pohdittu. 
Myös kansainvälisten vertailujen teke
minen työttömyydestä on jossain mää
rin hankalaa, vaikka yhtenäistämistä 
on tapahtunutkin viime vuosina. 

Työttömyyden mittaamisen laskel
mien pohjana käytetään tässä julkisen 
tieto tuotannon antamia tietoja (TyöV01"" 
makatsaukset 3-4/1976 ja 4/1977). 
Näitä käyttäen esitetään kolme suh
teellisen työttömyyden mittaria, joista 
kaksi poikkeaa totutusta työttömyy~·

asteen käsitteestä. Vastaavat abso
luuttiset mittarit voitaisiin myös esit
tää. Vähäisessä määrin tarkastellaan 
lisäksi mittarien vaikutuksia. 

Käsitteet ja työttömyyden mittarit 

Otetaan jatko-osan selkeyttämiseksi 
käyttöön seuraavat merkinnät: 

pt 
:x: 

x-ikäisen yäestön keskiväkilu
ku aj ankoh tana t 
x-ikäinen työvoima ajankoh
tana t 
x-ikäinen työllisten määrä 
ajankohtana t 
x-ikäinen työttömien määrä 
aj ankoh tana t 
Ltx :Mtx = x-ikäisen väestön 
työvoimaosuus ajankohtana t 
potentiaalinen työvoima ajan
kohtana t, mikä Della Vallen 
ja Primoracin1 mukaan tar
koittaa työikäistä ei-institu
tionaalista väestöä. Lyhyellä 
aikavälillä voidaan asettaa 
ptx = Mtx , kun x saa esim. 

arvot 15-74 vuotta. 

Tämän jälkeen voimme esittää kolme 
perustapaa suhteellisen työttömyyden 
mi ttaamiseksi: 

1. Traditionaalinen työttömyysaste, 
joka määritellään ut

x = U\: Ltx x
ikäiselle väestölle ja aggregoituna ko
ko väestölle 
u t = 2xUtx: 2 xLrt:x:o 

1. Della Valle P. A. -Primorac E. The 
Potential Labour Surplus. A new attempt to 
relate excess c~pacity in the labour market 
to wage and price changes. International 
Labour Review 19"77, VoI. 116, Geneva. 
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Traditionaalinen työttömyysaste on 
epäilemättä johdonmukainen mittari, 
mutta sen muutokset voivat ajoittain 
olla harhaanjohtavia, koska suhteutta
minen samoin kuin työttömien määrän 
laskeminenkin ovat yhteydessä työvoi
man määrittelyyn. Työvoiman mää
rään taas vaikuttaa ajoittain epäjoh
donmukaisesti työvoiman kysyntä. 
Esimerkiksi korkea työvoiman kysyn
tä saattaa lisätä työvoiman määrää 
kohtuuttomasti ja vastaavasti matala 
työvoiman kysyntä vähentää. Samoin 
työttömiksi luettava joukko on altis 
suhdannetekij öille: kor keasuhdan teen 
aikana työstä kiinnostuneita ja myös 
työttömien kirjoihin luettavia saattaa 
olla suhteellisesti enemmän kuin ma
talasuhdanteen aikana. Nämä muu
tokset työvoiman kysynnässä voidaan 
nykyisten tilastojen mukaan yksinker
taisimmin havaita työvoimaosuuksien 
muutoksista. Tämän takia on erityi
sesti tu tkimustar koi tuksessa kiintoisa 
laskea työttömien määrä ja työttö
myysaste siten, että työvoiman mää
rään ja vastaavasti työttömien mää
rään suhdannetekijät eivät vaikuta. 
Seuraavassa esitetään kaksi mittaria, 
jotka eri tavoin pyrkivät tähän. 

2. Potentiaalinen työttömyysaste tai 
potentiaalisen työvoiman ylijäämä 
(engl. potential labour surplus, ks. 
Della Valle - Primorac), mikä aggre
goidussa muodossa määritellään 

plst = (.2xptx - .2xEtx) : .2xptx. 

3. Työvoimaosuuksilla vakioitu työt
tömyysaste, mikä aggregoidussa muo
dossa määritellään 

ut(ta) = (.2xMtx ltox -.2x Mtx 1\ + 
.2xutx) : .2xMtx ltox· 

Tässä ta on vakiointiajankohta. Siten 
tänä aj ankoh tana sekä vakioi tu että 

vakioimaton työttömyysaste saavat sa
man arvon. Vakiointiajankohta voi
daan valita vapaasti, mutta tarkoituk
senmukaisuusnäkökohda t edellyttävät 
usein jonkinlaisen keskimääräisen ajan
kohdan valitsemista. 

Vakioidun työttömyysasteen laske
minen esim. viisivuotisikäryhmittäin 
on aika hankalaa, koska tarvitaan yh
denmukaisia väestö- ja työvoimatieto
ja. Tämän takia erityisesti lyhyellä 
aikavälillä voidaan aika huolettomasti 
laskea vastaavat luvut vain yhtä ikä
ryhmää käyttäen, mikäli ei ole syytä 
olettaa väestörakenteessa tapahtuneen 
suuria muutoksia. Yhtä ikäryhmää 
käytettäessä merkitään saatuja mitta
reita ut(to)":lla. 

Puhtaat väestötieteelliset ikäraken
nevakioinnit muuttaisivat vähäisessä 
määrin saatuja lukuja. Myös vakioin
tien suorittaminen sukupuolittain vai
kuttaisi. Alueittaisissa ja kansainväli
sissä vertailuissa tulisivat tärkeinä ky
symykseen myös elinkeinorakenteen 
muutoksia huomioon ottavat vakioin
nit. Näitä erilaisia laajennuksia ei täs-· 
sä yhteydessä esitellä tarkemmin. 

Vertailulaskelmia 

Oheisessa taulukossa esitetään laskel
mat neljällä eri mittarilla. Vakioidut 
työttömyysasteet on laskettu käyttäen 
sekä yhtä ikäryhmää (u(70)") että nel
jää ikäryhmää (u(70) ), missä tapauk
sessa ikäryhmät olivat 15-24, 25--44t 

45-64 ja 65-74. Kuvio täydentää osin 
taulukoiden antamaa käsitystä. Tulok
sista havaitaan mm.: 

- Työttömyysasteet ennen vuotta 
1968 olivat poikkeuksellisen pieniä, mi
kä korostuu erityisesti vakioiduissa lu-
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8 u (70) 
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+ o 

1965 1970 1975 
Suomen vakioitu u(70) ja vakioimaton (u) työttömyysaste vuosina 1965-77. 

vuissa. Ilmeisesti osasyynä on työvoi -
matilastojen kehittymättömyys. 

- Vuosien 1973-74 korkeasuhdanne 
ilmenee myös siinä, että vakioidut lu
vut laskivat selvästi vakioimattomia 
enemmän. 

Työttömyysasteen mittareita 15-74-vuo-

tiaalle väestölle Suomessa vuosina 1965-77 
(%) 

u u(70) u(70)" pls 

1965 1.5 -3.0 -3.6 33.0 
1966 1.6 -2.1 -2.7 33.5 
1967 2.9 1.1 0.6 35.7 
1968 4.0 3.8 3.6 37.6 
1969 2.8 3.1 3.0 37.2 
1970 1.9 1.9 1.9 36.5 
1971 2.3 2.4 2.7 37.0 
1972 2.5 3.8 4.0 37.9 
1973 2.3 2.7 2.8 37.1 
1974 1.7 1.0 1.1 36.0 
1975 2.2 2.2 2.3 36.8 
1976 4.0 5.5 5.7 39.0 
1977* 6.1 8.3 8.5 40.7 

* Perustuu osittain arvioon 
Lähteet: Työvoimakatsaukset 3-4/76 ja 4/ 
77, Tilastollinen vuosikirja 1971 ja 1976. 

- Potentiaalinen työttömyysaste. on 
numeroarvoiltaan selvästi muista poik
keava, mutta sen käyttäytyminen osoit
tautuu lähes yhdenmukaiseksi vakioi
dun mittarin kanssa. Korrelaatioker
toimet lukujen välillä osoittavat tätä: 
r (u, pls) = .823, r (u(70), pls) = .999 
ja r (u, u(70) ) = .826. 

- Vakioitujen mittarien u(70) ja 
u(70)" erot ovat pieniä. Ne kuvaavat 
lähinnä väestön ikääntymisen vaiku
tuksia. 12 vuoden periodilla tämä vai
kutus on yhteensä 0.8 yksikköä. 

Tässä yhteydessä ei ole syytä esittää 
muita vertailulaskelmia yksityiskohtai
sesti, mutta olen kokeillut mittarien 
käyttäytymistä myös Ruotsin ja Kana
dan aineistoihin. Näissä aineistoissa 
mittarien käyttäytyminen oli aika lail
la erilainen, traditionaalisen mittarin 
poiketessa selvästi muista. Kanadan 
aineistolla esim. pls:n ja u:n välinen 
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korrelaatio kerroin oli alle 0.1 :n. Ruot
sin aineistolla erot eivät olleet aivan 
yhtä merkittäviä. Tämä erilainen 
käyttäytyminen viittaa nähtävästi kah
teen seikkaan: 

a) Työvoimatilastointi ei ole Kana
dassa ja Ruotsissa ollut niin johdon
mukaista kuin Suomessa, vaikkakin 

- Ruotsin aineistolla yhteydet oli
vat osin samanlaisia, mutta eivät yhtä 
selkeitä. 

- Suomen aineistolla ei saatu mil
lään mittarilla selkeitä yhteyksiä muu
toin kuin lyhyillä aikajaksoilla ja nii
den luonne oli pitkälti samantapainen. 

Ruotsin tulokset 70-luvulla ovat yh
denmukaistuneet. b) Siirtolaisuus eri- Lopuksi 
tyisesti Ruotsissa on aiheuttanut muu
toksia ikärakenteeseen ja tätä kautta 
työttömyysmi ttarien yhdenmukaisuu
teen. 

Työttömyysmittarien erilainen valin
ta voi aiheuttaa jatkoanalyyseissa yllä
tyksiä. Kokeilin eri mittareiden käyt
täytymistä hintakehityksen suhteen, 
jolloin osoittautui mm: 

- Kanadan aineistolla traditionaali
sella mittarilla ei ollut havaittavissa 
mitään selkeää yhteyttä, kun taas po
tentiaalisella työttömyysasteella saatiin 
varsin johdonmukainen lineaarinen yh
teys (R2 = 0.8). 

Esitetyt työttömyyden mi ttaamisen 
vaihtoehdot osoittavat nähdäkseni, et
tä ei ole syytä soveltaa pelkästään ns. 
traditionaalista työttömyysastetta. Va
kioitu tai potentiaalinen mittari tuovat 
uusia ulottuvuuksia tähän tärkeään on
gelmaan. Laskentahan ei, näissä ta
pauksissa ole kovin hankalaa, ellei ha
luta käyttää ikärakenteen hyvin huo
mioon o~tavia mittareita. Selitys- tai 
ennustemalleissa on myös huolella tut
kittava, mitä vaikutuksia käytetyllä 
indikaattorilla - tässä tapauksessa eri 
työttömyysmittareilla - on tuloksiin. 



KIRJALLISUUTTA 

Erkki Partanen: 

Yrityksen johtamisesta Suomessa. Ko
kemuksia vuosilta 1944-1976. Tieto
mies, Tampere 1977. 112 sivua. 30 mk. 

Harvoin maamme yritysjohtajat tilit
tävät suurelle yleisölle ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan. Tämä on sangen vali
tettavaa, onhan suuryrityksen johto
palli siihen liittyvine muine tehtävi
neen usein näköalapaikka, josta avau
tuu koko talouselämän päätöksenteko
prosessi. Lisäksi mahdollisuudet vai
kuttaa yhteiskunnan talouspoliitti
seen linjanvetoon eivät ole aivan vä
häiset. 

Näin ollen vuorineuvos Erkki Parta
sen aloite on mitä kannatettavin; on
han kyseessä keskeisen vaikuttajayk
silön mietelmät suomalaisen yrityksen 
johtamisesta. Tehtävä on siten vaati
vampi kuin normaalin muistelmateok
sen synnyttäminen. Tekijän edellytyk
set ovat tosin myös tavallista mitta
vammat; hän on toiminut mm. Huhta
mäki Oy:n toimitusjohtajana vuosina 
1952-76 ja johtokunnan puheenjohta
jana vuodesta 1976, STK:n, Suomen 
Teollisuusvaltuuskunnan ja Suomen 
Teollisuuden Keskusvaliokunnan, Työ
eläkekassojen keskuskassan hallinto
neuvoston ja Suomen Työn Liiton val
tuuskunnan puheenjohtajana sekä 
EV A:n varapuheenjohtajana. 

Partanen lähtee siitä, että yrityksen 
johtaminen on ensisijaisesti tietojen 
analysointia, synteesi en ja päätösten 

7 

tekoa, ihmissuhteiden hoitamista sekä 
yrityskuvan luomista. Tämän pohjal
ta on mahdollista kartoittaa hyvältä 
yleisjohtajalta vaadittavat ominaisuu
det. Tekijä itse painottaa riittävän 
pohjakoulutuksen ja siihen liittyvän 
laajahkon kielitaidon merkitystä. Sen 
sij aan ei ole olennaista, minkä alan 
tutkinnon on suorittanut, sillä se jo si
nänsä on osoitus melkoisesta ajattelu-

\ 
kyvystä, si tkeydestä ja tarmosta. 

Yleisjohtajalta vaaditaan myös ky
kyä erottaa oleellinen epäoleellisesta, 
kykyä lähestyä toisia ihmisiä ja saada 
heidät avautumaan, rohkeutta tunnus
taa huonojakin tosiasioita sekä taitoa 
siirtää aj a tus nopeasti asiasta toiseen. 
Luetteloon tulee vielä lisätä tarmok
kuus, hyvä terveys, johtamisvälineiden 
tuntemus sekä laaja yleissivistys. 

Kirjassa selvitetään laajasti johtami
seen liittyviä välineitä. Näistä 'ehkä 
tärkein on yrityksen toimintasuunni
telma. Partasen näkemyksen mukaan 
yritysjohtaja tarvitsee kolme tulevai
suuden tähtäystä, joista 15-20 vuoden 
päähän ulottuvan skenaarion laatimi
nen on vaikein. Pitkän aikavälin toi
mintasuunnitelma tehtäneen yleisim
min viideksi vuodeksi. Tilivuodelle 
tehtävä lyhyen aikavälin toimintasuun
nitelma myyntiennusteineen sekä tu
los- ja investointibudjetteineen on 
luonnollisesti yksi tyiskoh taisin. 

Paljon keskustelua herättäneeseen 
kysymykseen siitä, onko edullisempaa 
toimia eri aloilla suhdannevaihtelujen 
tasaamiseksi kuin kapealla erikoistu-
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mista edellyttävällä sektorilla, tekijä 
on jälkimmäisen vaihtoehdon kan
nalla. Tätä Partanen peruste
lee mm. sillä, että monialayritykseen 
sitoutuu runsaasti pääomia ja henkis
tä kapasiteettia. Jo nyt on käynnissä 
kehitys, jonka tarkoituksena on raja
ta yrityksen toimialat ja tuotevalikoi
mat entistä suppeammiksi. Partasen 
mukaan toimialarationalisoinnin mer
ki tys tulee voimakkaasti kasvamaan 
maassamme 1980-luvulla. Todettakoon 
tässä yhteydessä, että edellisestä poi
keten Huhtamäki-yhtymä on Partasen 
johdolla pyrkinyt määrätietoisesti laa
jentamaan toimintapohjaansa toimit
tuaan alunperin lähes yksinomaan 
elin tarviketeollisuuden piirissä. 

Kirjan mielenkiintoisimpiin kohtiin 
kuuluvat arvioinnit yritysten johtavien 
päättävien elinten keskinäisestä mer
kityksestä ja työnjaosta. 

Heterogeenisena ja kokoonpanoltaan 
satunnaisena elimenä yhtiökokouksen 
päätösvaltaa voitaisiin tekijän mukaan 
nykyisestään vähentää. lVIikäli ulko
puolisista valitun hallintoneuvoston, 
hallituksen tai johtokunnan alaisena 
toimii ns. sisäinen johtokunta, ensin
mainitulle tulisi varata päätösvalta 
keskeisissä kysymyksissä (suuret in
vestoinnit, toimialan muutokset, toimi
tusjohtajan ja hänen lähimpien mies
tensä valinnat). Monessa yrityksessä 
on kaksi ulkopuolisista koottua elintä, 
useimmiten hallintoneuvosto ja halli
tus tai johtokunta. Näissä tapauksis
sa hallintoneuvoston merkitys on lä
hinnä symbolinen. 

Oloissamme tavanomaiset sisäiset 
johtokunnat (jollainen on mm. Huhta
mäki-yhtymässä) saavat Partaselta sel-

väsanaisen tuomion. Tehtävästään 
vastuun tuntevan toimitusjohtajan työ 
käy mahdottomaksi johtokunnan poi
kettua hänen kannastaan muutaman 
kerran. Pelkkä mahdollisuus, että toi
mitusjohtajan päätökseen tyytymätön 
johtaja voisi ottaa asian esille johto
kunnassa, aikaansaa täydellisen umpi
kuj an. Tekij ä kai paakin täsmällisiä 
ohjesääntöjä yrityksen päättävien elin
ten toimivallan määrittämiseksi. Ny
kyisinhän toimitusjohtaja itse pystyy 
suurelta osin päättämään, mitkä rat
kaisut viedään johtokuntaan. 

Varteenotettava on Partasen toistu
vasti korostama aj.atus yritysjohtajien 
ja julkisen sektorin vuorovaikutukses
ta. Hänen mukaansa toimitusjohtajien 
tulee aina olla valtiovallan käytettä
vissä eikä tätä tehtävää tule delegoida 
esim. toimialajärjestöjen johtajille. Sa
ma pätee myös teollisu,us- ja työn
antajajärjestöjen luottamustoimiin. 
Kuten edellisestä on käynyt ilmi, 
Partanen on itse seurannut viitoit
tamaansa tietä näiltä osin. 

Kokonaisuutena Partanen esittää 
sanottavansa ihailtavan selkeästi ja 
helppotajuisesti, mitä ei suinkaan vol
da sanoa kaikista johtamistaitoa käsit-
televistä kirj oi ttaj ista. Vakavasta 
asiasta huolimatta Partasen tekstin lu
keminen on nautinto, sillä pitkältä 
uralta on löytynyt runsaasti käytän
nön esimerkkejä sanoman keventämi
seksi. Näin ollen varsinainen petty
mys on vain vaatimaton sivumäärä. 
Partanen kutsuu itse aikaansaannos
taan kirjaseksi. Lukija ei olisi pannut 
pahakseen, vaikka mietelmistä olisi 
syntynyt kokonainen kirja. 

Kim Lindström 



J.K. Galbraith: 

Epävarmuuden aika. WSOY, Porvoo 
1977. 330 sivua. 

J.K. Galbraith on maailman tämän 
hetken luetuimpia yhteiskunnallisia kir
jailijoita. Hänellä on rento poikamai
nen tyyli, hän viljelee kärjistyksiä ja 
kaskuja, jotka jäävät lukijan mieleen. 
Mielipiteiltään hän lienee jonkinlainen 
amerikkalainen libe'raali tai demo
kraatti, joka pitää sovinnaista viisaut
ta ja vanhoillisuutta kartettavana vir
heenä. Hänellä on takanaan pitkä aka
teeminen ura aina kuuluisaa Harvardia 
myöten, hän on toiminut mm. Kenne
dyn taloudellisena neuvonantajana ja 
USA:n sodanaikaisen hintasäännöstelyn 
hoitajana. Hänellä on myös kansain
välistä kokemusta, hän on joutunut 
matkustelemaan laajalti ja hän on toi
minut mm. Intian suurlähettiläänä. 
Hän ei siis ole kamarifilosofi vaan 
mies, joka on ollut paljossa mukana, ei
kä hän tätä myöskään ujostele esille 
tuoda. Hänen uusimman kirjansa ovat 
Markku Pietinen ja Tom Nordman 
näppärästi, joskin hiukan epätasaisesti 
suomentaneet. Kirja ei ole tavanmu
kainen opus, se on oikeastaan käsikir
joitus BBC:n televisiosarjaan, jossa suu
relle yleisölle valaistiin kansanomai
sesti taloudellisten ja yhteiskunnallis
ten ongelmien kehitystä. Rahan nou
sua ja tuhoa käsittelevä osa on poi
mittu Galbraithin aikaisemmasta raha
kirjasta. 

Galbraithin esitys alkaa teollistumi
sen alkuajoista ja päättyy nykyiseen 
suurkaupunkien ja suuryritysten, su
pervaltojen ja uhkaavan ydinsodan ai
kaan. Galbraith aloittaa kirjansa aat
teista ja niiden suurista profeetoista, 
Smithistä, Marxista, Ricardosta ja Le-
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ninistä lopettaen Keynesiin. Hän si
teeraa Keynesin tunnettua lausetta" 
Kaikki poliitikot ovat jonkin aikai
semman taloustieteilij än orjia, he ovat 
saaneet ajatuksensa joltakin aikaisem
malta aka teemisel ta kynäilij äl tä. Aa t
teilla on yhä hiipivä vaikutus, vaikkei 
tämän hetken poliitikot kenties tiedä
kään kenen oppeja ovat itseensä ime
neet. Silti aatteet näyttävät olevan 
sitkeitä kuten vanhat sotilaat ja polii
tikot. 

Smithin perusajatukset: vapaa kaup
pa, työnjako, yksityisyritteliäisyys ja 
oman edun tavoittelu muodostuivat 
etenkin USA:ssa maallisiksi opinkap
paleiksi. Myös darwinistisen sosiolo
gin, luonnollisen valinnan apostolin 
Herbert Spencerin ajatukset ruokkivat 
amerikkalaisen varhaiskapi talismin 
henkistä perustaa. Torstein Veblenin 
kirja Theories of Leisure Class hiukan 
nälvi käsitystä, että menestyneet mil
jonäärit olisivat ilman muuta yleisen 
edun kannalta »Meidän herramme par
haita muurahaisia», mutta silti Spen
cerin aatteet eivät vieläkään ole men
neisyyden jäänteitä. Niinpä Rockefel
ler lausui v. 1975 konservatiivien ko
kouksessa: »Yksi tämän maan ongel
ma on kristillis-juutalainen perinteem
me, jonka vuoksi me haluamme aut
taa hädässä olevia. Tämä yhdistettynä 
eräisiin poliittisiin vaihtoehtoihin pa
nee ihmiset joskus lupaamaan enem
män kuin mitä he pystyvät toteutta
maan». Rikkaiden käytöstavat ovat 

ehkä hienostuneet, mutta moraali tus
kin muuttunut, arvelee Galbraith. 

Galbraith kertoo värikkäästi lahjak
kaasta Saksan juutalaisesta Karl 
Marxista, joka päätti elämänsä tiede
ja lehtimiehenä Englannissa. Marxin 
aatteiden perustana oli Hegelin oppi 
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kehityksestä, muutoksesta ja luokka
taistelusta. Hegelin oppien mukaan tu
lisi kehityksen alinomaan jatkua. Työ
läisvaltiosta tulisi pakostakin jäykkä 
ja kurinalainen. Se tarvitsisi tiede
miehiä ja muita älymystön edustajia. 
Lukutaitoiset massat haluaisivat naut
tia taiteilijoiden ja runoilijoiden työstä. 
Byrokratian vastainen oppositio taitei
lijoiden piirissä vahvistuisi kuten nyt 
on nähty Itä-Blokin maissa. Näin pit
källe ei Marx halunnut Hegelin oppe
ja vetää. Mutta Galbraith sanoo, että 
kun katsoo Itä-Berliiniin Berliinin 
muurilta, näkee mihin tuotantobyro
kratia johtaa. Toisaalta Galbraith 
myöntää, että pitkälle kehittyneet ka
pitalistiset ja sosialistiset yhteiskunnat 
ovat lähestymässä toisiaan. 

Galbraith pitää ensimmäistä maail
mansotaa Slna vedenjakajana, joka 
murensi poliittiset ja yhteiskunnalliset 
järjestelmät ja kumosi siihen astiset 
luokkarakenteet ja vallan käytön län
simaissa. Silloiset hallitsijat ja ken
raalit eivät osanneet aavistaa, mihin 
kehitys johtaa, mutta Marxin ennusta
ma suuri vallankumous tapahtui idäs
sä. Tämä ei sinänsä ollut yllättävää, 
sillä Tsaarin vallan hallinto oli jo niin 
rappiolla, että vallankumous merkitsi 
vain lahon oven auki potkimista. Le
ninin suuri ansio ja saavutus oli, että 
hän pystyi sisällissodan jälkeisissä 
oloissa vakauttamaan oman arvoval
tansa ja kommunistisen puolueen ase
man Venäjällä. Mutta Leninkin ha
vaitsi surukseen, että sosialistisella hal
linnolla on nopea taipumus muuttua 
byrokraattiseksi. 

Kirjan värikkäimpiä lukuja on ker
tomus rahasta. Ensimmäinen maail
mansota ravisteli vanhan kapitalistisen 
Amerikankin perusteita. Ei uskottu 

enää hokemaan, että tyhmyyttään ih
minen köyhä on, vaan uskoteltiin ih
misille, että jokainen voi olla varakas. 
Tätä koetettiin saavuttaa ennätysajas
sa mm. pörssikeinottelulla, jota seura
si romahdus. Romahdus tuhosi kulu
tuksen, seurasi ensin rikkaiden sitten 
köyhien armomurha. V. 1933 oli nel
j ännes Amerikan työläisistä ilman työ
tä, 9 000 pankkia teki vararikon. Suu
ri lama levisi yli maapallon. Valtio
miesten mieleen tuli ensiksi ajatus että 
vöitä oli kiristettävä. Näkemyksen us
kollisimpia kannattajia olivat Hoover 
ja Briining. Briiningin vakautusohjel
maan kuului palkkojen alennus, hinto
jen alennus ja verojen korotus. Hoove
rin valtiovarainministerin Mellonin re
septi oli sama: Lopputili työläisille, 
osakkeet myyntiin, maanviljelijät likvi
doitavaksi. Useat taloustieteilijät olivat 
sitä mieltä, että lama vaikutti terve el
lisesti. Vain Keynes oli eri mieltä. 
Hänen mielestään oli lainattava rahaa 
ja käytettävä sitä. Valtiovallan oli 
lainattava rahaa ja sijoitettava sitä 
laman voittamiseksi. Saksassa Hitler 
ensimmäisenä kokeili sitä menetelmää. 
Sota toi sitten mukanaan Keynesin 
suositteleman politiikan käyttöön myös 
USA :ssa. Ero oli vain siinä, että kun 
laman aikana oli pidetty työttömyys
avustuksia yhteiskunnallisesti ram
pauttavina oli näköjään täysin turval
lista käyttää rahaa aseisiin, autoihin 
ja sotilaisiin. Tämä ero on vieläkin 
olemassa. On nähty nyt, että Keyne
sin oppi voi elvyttää, muttei vakauttaa, 
tarvitaan siis rahapolitiikkaa finanssi
politiikan tukena. Galbraithin mieles
tä inflaatiota ei voida vastustaa ellei 
suuryrityksiä ja ammattijärjestöjä voi
da rajoittaa. Tässä tilanteessa nyt ol

laan. 



Toinen maailmansota oli tavallaan 
ensimmäisen maailmansodan viimeinen 
yhteiskunnallinen taistelu. Se vahvis ... 
ti sitä epävarmuuden aikaa, joka alkoi 
v. 1914 ja joka nyt jatkuu kahden su
pervallan välisenä kilpailuna ja kau
hun tasapainona. Totuus, joka ei 
meille ole riittävästi valjennut on, että 
elämme ydinsodan varjossa, meidän 
planeettamme ei kestäisi ydinsotaa ja 
ensimmäisten ohjusten vaihdon jälkeen 
ei olisi paljoakaan eroa kapitalistisel
la ja sosialistisella tuhkalla. Kiihkein
kään ideologi ei voisi enää pohtia eroa
vaisuuksia, koska hän olisi kuollut. 

Galbraithin kirja on kirjoitettu rons
kiIla jenkkihuumorilla ja jenkin kan
nalta, eikä hän tunne kehittyneitä 
pohjoismaita. Yhden rauhan tyyssijan 
tässä suurkaupunkien, kehitysongel-

Edmond Malinvaud: 

The Theory of Unemployment Recon
sidered. Yrjö Jahnsson Lectures. Basil 
Blackwell, Oxford 1977. IX + 128 si
vua. 

Malinvaudin kirja 
uudelleen tulkinnasta 

lii ttyy Keynesin 
käytävään kes-

kusteluun, jonka aloittivat R. Clower 
ja A. Leijonhufvud ja jota ovat myö
hemmin jatkaneet mm. Barro, Gross
man ja monet ranskalaiset taloustietei
lijät. Keskustelun pohjalta syntynyttä 
ajattelukehikkoa kutsutaan yleisesti 
epätasapainoteoriaksi. Kirjan ensim
mäisessä luennossa pohditaan epätasa
painoanalyysin metodologisia ongelmia. 
Malinvaud argumentoi voimakkaasti 
yleisen tasapainoteorian hyväksikäytön 
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mien ja terrorismin uhkan alaisessa 
maailmassa Galbraith on sentään löy
tänyt. Tämä maailmankolkka hänen 
mielestään on Sveitsi, pieni, ahkera ja 
varakas maa. Siellä ei poliittisten, kie
l~llisten ja rodullisten erojen ole an
nettu peittää yhteisetua. Siellä on to
dellinen kansanvalta, jossa kansa itse 
hoitaa eri asteisen päätöksenteon eikä 
suuret johtajat ja puolueet. 

Galbraithia on anglosaksisissa maissa 
sanottu »aikamme suureksi opettajak
si». Vaikka hän katseleekin asioita 
suuren maailman näkökulmasta on hä
nellä kai sanottavaa meillekin. Olen 
poiminut tähän ajatuksia, jotka m,inua 
kiinnostivat. Lukija tutustukoon kir
jan sisältöön tarkemmin. 

Kalevi Lagus 

puolesta: klassinen työttömyys teoria 
oli partiaalista, toisaalta tasapainon kä
sitettä ei tarvitse rajata koskemaan 
vain tilannetta, jossa työttömyyttä ei 
esiinny. Tasapainoanalyysia käytet
täessä ei tarvitse spesifioida talouden 
dynaamisia sopeutumismekanismej a. 
Lyhyen aikavälin tarkasteluihin kom
paratiivinen statiikka onkin riittävä 
metodi,mutta pitempi aikaväli edel
lyttää jo dynaamisia menetelmiä, ku
ten Malinvaudin kolmannesta luennos
ta voidaan havaita. 

Malinvaudin tasapaino-käsitteen 
konstruktion taustalla on kaksi havain
toa talousyksiköiden reaktioista talou
den häiriötiloihin. Hinnat ja palkat 
eivät sopeudu tarpeeksi nopeasti, jotta 
markkinoiden liikakysynnät välittö
mästi häviäisivät. Tällöin osa talous-
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yksiköistä joutuu säännöstelyn alaisek
si, ne eivät voi suorittaa haluamiaan 
transaktioita. Tasapainon konstruoin
nissa on siis otettava huomioon aina
kin seuraavat tekijät ja niiden väliset 
riippuvuudet: kysyntä, tarjonta, havai
tut rajoitukset ja säännöstelymekanis
mi. Malinvaud käyttää hyväkseen 
Benassyn tasapainon käsitettä. Tutki
mus tällä alueella on kuitenkin vielä 
kesken, eikä Benassyn lähestymistapaa 
ole yleisesti hyväksytty. 

Aggregoiduissa makromalleissa voi
daan Malinvaudin analyysin perusteel
la erottaa kolme tasapainotilaa: klassi
nen, työttömyys, keynesiläinen työttö
myys ja tukahdutettu inflaatio. Toi
sessa luennossaan Malinvaud analysoi 
talouspolitiikan vaikutuksia eri tasa
painotilanteissa. Tuloksista mainitta
koon mm., että klassisessa työttömyys
tasapainossa reaalipalkan alentaminen 
vähentää työttömyyttä, kun taas key
nesiläisessä tasapainossa vaikutus on 
päin vastainen. Toisaalta keynesiläises
sä tilanteessa julkisten menojen lisäys 
parantaa työllisyyttä. Näin Malinvau
din kehikossa on mahdollista tarkas
tella erilaisten talouspoliittisten suosi
tusten käyttö alaa ja relevanssia. Kir
jan malli on tosin liian yksinkertainen, 
esim. rahapolitiikalla ei ole itsenäistä 

Peter Nijkamp: 

Theory and Application of Environ
mental Economics. Studies in Regional 
Science and Urban Economics. Volume 
1. North-Holland 1977. 332 sivua. 

Ympäristön saastuminen sekä uudistu
vien ja uudistumattomien luonnonva-

roolia, mutta sen tarkoitus lienee he
rättää enemmän ajatuksia kuin antaa 
valmiita vastauksia. 

Kolmannessa luennossaan Malinvaud 
pyr kii hahmottamaan talouden liikku
mista yli ajan, tarkastelu koskee lä
hinnä keskipitkää aikaväliä. Keskei
nen kysymys on: miksi talous joutuu 
vain harvoin klassiseen työttömyysta
sapainoon. Vastauksessaan Malinvaud 
nojautuu erilaisiin oletuksiin talouden 
sopeutumisprosesseista, kuten esim. 
hintojen asymmetrinen reaktio liika
kysyntään ja -tarjontaan. Tällöin tu
lee erityisen selvästi näkyviin dynaa

misen tarkastelun tarve ja tasapaino
analyysin riittämättömyys. Adekvaa
tin kuvan antaminen talouden liikku
misesta vaatii kuitenkin huomattavia 
lisätutkimuksia. 

Malinvaudin kirja on hyvä poikki

leikkaus niistä tuloksista, joita epätasa
painoteorian piirissä suoritetulla tutki

muksella on saatu aikaan. Mutta kos
ka tutkimus alalla on vielä nuorta, 
voidaan yhtyä Malinvaudin toivomuk

seen, että hänen kirj ansa olisi pian 
vanhentunut. Nämä luennot ovat kui

tenkin välttämätön perusta jatkotutki

mukselle. 

Pertti Haaparanta 

rojen käyttö ovat vakiinnuttaneet ase
mansa julkisen keskustelun kohteina 
myös Suomessa. Samalla niiden kä
sittelyssä on siirryttyensiherätyksen 
kohusta tutkimuksen, suunnittelun, ti
lastoinnin ja politiikan arkitoimiin. 
Näissä tarvitaan myös taloustieteen pa
nosta. Suomalainen ympäristötalous
tiede on kuitenkin toistaiseksi sekä tut-



kimuksen että opetuksen osalta vain 
muutaman yksilön harrastusten varas
sa. 

Ihmisyhteisöjen ja niiden elinympä
ristön riippuvuuksien analyysi on mo
nitieteistä toimintaa. Talousaspekti 
voidaan ottaa siihen mukaan useilla 
vaihtoehtoisilla tavoilla, toisistaan poik
keavin painotuksin. 

Ekologi korostaa: Luonnon prosessit 
ovat kaiken ihmisen harjoittaman ta
loudenpidon perusta. Tämä on tila
päisesti unohtunut homo sapiensin kiih
keän kulttuurievoluution nousuhuu
massa,' mutta nyt on tullut aika mak
saa laiminlyönnin laskut ja orientoitua 
uudelleen. Tätä varten on analysoita
va ekologian ja ekonomian suhteita 
luonnon ihmistoiminnoille asettamat 
reunaehdot nöyrästi tunnustaen. Pe-· 
rinteisellä taloustieteellä ei ole juuri 
mitään annettavaa tähän luonnontie
teen tulosten perustalle rakentuvaan 
monitieteiseen työhön. 

Omat tarkastelukehikkonsa sisäistä
nyt taloustieteilijä vastaa: Ympäristö
taloustieteen kysymykset liittyvät toi
saalta ulkoisvaikutusten analyysiin -
optimaalisten saastemaksujen ja mui
den säätelyparametrien määrittely 
markkinoiden hinnoittelematta jättä
minen tekijöiden arvottamiseksi - ja 
toisaalta dynaamiseen valintaongel
maan - luonnonvarojen käytön opti
maalisen aikauran etsimiseen. Talous
tieteen vakiintunut välineistö tarjoaa 
sopivasti mukailtuna vankan perustan 
näiden teoreettisesti ja käytännöllisesti 
kiintoisien kysymysten selvittelyyn. 

Hollantilainen Peter Nijkamp omak
suu teoksessaan välittävän kannan. 
Yhtäältä hän esittelee seikkaperäisesti 
ympäristöongelmiin liittyviä taloustle
teellisiä teorioita ja analyysivälineitä 
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sekä tuo esiin joitakin omia kontribuu
tioitaan näihin. Toisaalta hän painot
taa sitä, että ekologian perustotuuksiin 
tutustuminen asettaa taloudenpitäjän 
ja -tutkijan uusien kysymysten eteen. 
Kontrolloimattoman kasvun sijaan tar
vitaan luonnonvarojen vastuullista hoi
toa sekä tuotannon, kulutuksen ja saas
tumisen rajoittamista. Näin edistysas
kelet ympäristöongelmien ratkaisemi
sessa riippuvat Nijkampin mukaan se
kä siitä, miten yksilöt ja yhteiskunnat 
asennoituvat taloudelliseen kasvuun et
tä siitä, miten tiede edistyy ympäristö
kysymysten analyysissa. Tämä johto
päätös tarjoaa talous tieteelle paitsi po
sitiivisia myös normatiivisia tehtäviä. 

Nijkampin vähän yli 300-sivuinen 
teos alkaa yleiskatsauksella talouden 
ja ekologian suhteisiin. Nicholas 
Georgescu-Roegenin taloustieteilijöille 
opettama entropialaki kytkee talouden
pidon biofyysiseen perustaansa: tuo
tantoprosessit siirtävät ainetta ja ener
giaa matalan entropian tilasta korkean 
entropian tilaan, hankalasti käytettä
viin muotoihin. Tästä syystä mate
riaalien uudelleenkäyttö ei kelpaa saas
tumis- ja energiaongelmien lopullisek
si ratkaisuksi, sillä siihen tarvitaan al
haisen entropiatason energiaa enem
män kuin uudelleenkäytettävien ai
neksien entropiaa alennetaan. Entro
pialain implikaatioiden esittelyn ohella 
teoksen ensimmäinen luku sisältää kat
sa ukset ma teriaali taseisiin ja saastei
den luokitteluun. 

Seuraavaksi käsitellään luonnonym
päristön arvon määri ttämistä : toisaalta 
on kysymys siitä, mitä ekologisia arvo
ja tiettyyn luonnonympäristöön liittyy, 
ja toisaalta siitä, mikä on kyseisen ym
päristön käyttöarvo ihmisen kannalta. 
Arvion kohteina ovat sekä rahamää-
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räiset hinnoittelumenetelmät että mui
ta mittayksiköitä käyttävät kuvaus
tavat. Jälkimmäiset mahdollistavat 
periaatteessa edellisiä paremmin ympä
ristön monipuolisen arvottamisen, mut
ta niiden tuottaman informaation yhdis
täminen muiden taloudellisessa päätök
senteossa huomionarvoisten seikkojen 
kanssa on käytännössä hankalaa. 

Tämän jälkeen luodaan silmäys ym
päristötaloudellisiin ulkoisvaikutuksiin. 
Koska tässä yhteydessä johdettavien 
teoreettisten tulosten soveltamismah
dollisuudet ovat vähäisiä, on etsittävä 
muita lähestymistapoja. Näin ongel
maksi tulee se, miten talousteorian an
tia voitaisiin mukauttaa ympäristöky
symysten selvittelyyn, ja erityisesti se, 
millaista uutta käsite- ja analyysiväli
neistöä oli kehitettävissä tuohon työhön. 

Seuraavassa luvussa aloitetaan tu
tustuminen ohjelmointimallien käyttö
mahdollisuuksiin ympäristötaloustie
teen perusteiden analyysissa sekä ym
päristöhaittoja ehkäisemään ja korjaa
maan tarkoitetussa suunnittelussa. Tä
män jälkeen käsitellään ympäristöta
loustieteellisiä kasvu- ja tasapainomal
leja. Ympäristöhaittoj'en ja ympäris
tönhoidon aiheuttamia kustannuksia 
ja kustannushyötyanalyysin käyttö
mahdollisuuksia koskevien katsausten 
jälkeen edetään Nijkampin omimmalle 
alalle: ympäristötaloudellista päätök
sentekoa analysoidaan modernien opti
mointimenetelmien avulla. Näitä eräin 
osin matemaattisesti vaativia kehitte
lyj ä valaistaan hollantilaiseen aineis
toon perustuvin esimerkein. Tästä huo
limatta menetelmien ja mallien ·yhteys 
varsinaiseen sisällölliseen ainekseen, 
ihmisen talouden ja luonnon keskinäis
suhteisiin, jää useissa kohdin niukaksi. 
Tekijä myöntää tämän luvun 14 yh-

teenve~ossa: ympäristötaloustieteen tut
kimuksessa tarvitaan jatkossa toisaal
ta hyvin paljon empiiristä tietoa ja toi
saalta ponnisteluja teoreettisesti ele
ganttien mallien operationalisoimiseksi. 

Kokonaisuutena Nijkampin teos on 
tiivis ja informatiivinen koonnos niistä 
tee moista, joita ympäristötaloustiede
nimikkeen alla harrastetaan. Lisäksi 
sen sisältämät ohjelmointimenetelmiä 
käsittelevät luvut ovat tutustumisen 
arvoisia kenelle tahansa yhteiskunnal
lisen päätöksenteon analyysista kiin
nostuneelle, sillä erisuuntaisten tavoit
teiden ja rajoitteiden yhteensovittami
sen ongelma on yleinen perusasetelma 
muussakin kuin ympäristönhoitoa ja 
luonnonvarojen käyttöä koskevassa 
päätöksenteossa. 

Teoksen painotuksia pohtiva ympäris
tötalous'tieteeseen vain pinnallisesti pe
rehtynyt lukija jää kaipaamaan paria 
teemaa: Yhtäältä suppea katsaus ih
misen ja luonnon talouden suhteiden 
historialliseen kehityks'een avaisi näkö
kulmaa siihen, miksi juuri nyt on kor
kea aika ottaa ahtaan taloudellisten il
miöiden ulkopuolisia asioita huomioon 
taloutta koskevassa päätöksenteossa 
muutoinkin kuin eksogeenisena datana. 
Toisaalta seikkaperäinen keskustelu 
tuotannon tekij öiden substi tuutiomah
dollisuuksia koskevan oletuksen käyt
töarvosta ympäristötaloustieteellisessä 
analyysissa selvittäisi ympäristötalous
tieteen ja yleisen taloustieteen keski
näisiä suhteita. 

Nijkampin teos ei ole alkeisoppikirja. 
Se soveltunee yleisteokseksi niille, jot
ka ovat tuomassa tai aikovat tuoda ym
päristötaloustieteen Suomeen. Keitä 
he sitten ovat? Muualla monet ympä
ristötaloustieteen tekijät ovat lähteneet 
aluetaloustieteestä: aluerakenteen ana-



lyysi on laajentunut luonnonvarojen 
käytön ja taloustoimien ympäristövai
kutusten tutkimukseksi. Suomessa täl
tä suunnalta ei ole kovin paljon odo
tetta vissa, sillä aluetaloustieteellinen 
tutkimus ja opetus on vähäistä. Joka 
tapauksessa on ilmeistä, että ympäris
tötaloustieteen käytännön sovellutuk
set painottuvat Suomessa toisin kuin 
esimer kiksi Nij kampin kotimaassa: 

Margaret Garritsen de Vries: 

The International Monetary Fund 
1966-71, The System under Stress. 
Volume 1: Narrative. Washington D. C. 
1976, 697 sivua. Volume II: Docu
ments. Washington D. C. 1976, 339 si
vua. $ 15. 

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 
täyttää ensi vuonna 35 vuotta, mutta 
siitä on jo kirjoitettu kaksi historiaa. 
IMF:n täyttäessä v. 1969 25 vuotta il
mestyi jo yli 1 800 sivua pitkä rahaston 
20 vuoden historia. Silloinen työ, The 
International Monetary Fund 1945-

1965: twenty years of internationa! 
monetary cooperation, by J. K. Horse
field and others, ~VoI. I, Chronicle, VoI. 
II, Analysis, VoI. III, Documents, oli 
paitsi kerrottavien vuosien määrään 
nähden, myös käsittely tavan suhteen 
toisenlainen kuin nyt esiteltävä kirja. 
Kun IMF:n ensimmäinen 20-vuotishis
toria keskittyi aivan oikein itse Bretton 
W oodsin sopimuksen syntyvaiheen kes
kusteluihin ja näin syntyneen järjes
telmän kronologiseen kuvaukseen ana
lyyseineen, on uusi viisivuotishistoria 
ennen kaikkea analyyttinen kuvaus 
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harvaanasutussa maassa luonnonvaro
jen optimaalisen käytön ongelmat saa
vat vähintäänkin tasavertaisen aseman 
saastumisongelmien rinnalla .. 

Ympäristötaloustieteestä kiinnostunut 
pääsee Nijkampin teoksesta perusteel
lisen opiskelun alkuun, sillä teoksessa 
on noin 30 sivua luvuittain jaoteltuja 
kirj allisuusvii ttei tä. 

Heikki Eskelinen 

Bretton Woodsin järjestelmän hajoa
misesta. IMF:n 20-vuotishistoria päät
tyi vuosien 1967-69 kulta- ja valuut
takurssikriisiin. Uusin historia alkaa 
kansainvälisen valuuttajärjestelmän 
vastavaikutuksesta siihen. Vanha his
toria on luonteeltaan pääasiallisesti 
»firmahistoriikki» huomattavine ana
lyyttisine lisineen. Nyt esiteltävä his
toria on taas selvä analyysi ongelmista, 
joiden kronologinen järjestys on esi
tetty vain apulukujen turvin. 

Kirjan kirjoittaja on epäilemättä 
ekonomisti, vaikka hän toimiikin IMF:n 
henkilök1.l.nnassa historioitsijan vakans
silla. Nimenomaan ekonomi stina on 
Margaret de Vries jakanut kirjansa si
ten, että n. 250 sivua käsittelee erityis
nosto-oikeuksia (SDR), n. 150 sivua 
kompensatorista ja puskurivarastojen 
rahoitusta, kvootaj ärj estelmää sekä 
varmuusluottojen myöntämistä. Kul
taoperaati'oille on varattu vain n. 30 
sivua, valuuttojen pariarvosysteemin 
korj aamiselle Smithsonian j ärj estel
mällä n. 140 sivua sekä IMF:n henkilö
kuntajärjestelyille ja apuinstitutioille n. 
70 sivua. Kirjan henkilöluettelo ja 
bibliografia ovat mahtavat. Kirjalli
suusluettelossa tosin on puutteena se, 
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että vain englanninkielinen kirjallisuus 
on kelpuutettu, ranskalaisia artikke
leita on kourallinen. Espanjan, italian, 
saksan ja pohjoismaiden kielien täy
dellinen puuttuminen on selvä kirjalli
suusluettelon käytön rajoitus. 

Sellaisenaan Margaret de Vries ei tuo 
paljon uutta esille, suurin osa teokses
sa yksityiskohtaisesti kuvatuista ko
kouskeskusteluista on saatavissa muu
toinkin, mikäli kyseessä on itse IMF:n 
vuosikokoukset. Sen sijaan käsittääk
seni aikaisemmin ei ole julkaistu IMF:n 

johtokunnan kokousten käsittelemiä 

kysymyksiä eikä varsinkaan erillisten 
työryhmien, joista kymmenen ryhmä 
(Group of ten) on tärkein, käymää laa

jaa ja monipuolista keskustelua. IMF:n 

vuosikokouksien julkaistut pöytäkirjat 

ovat raskasta luettavaa, taloudellisen 
analyysin kannalta osa käytetyistä pu

heenvuoroista on yhtä hyödyllistä kuin 

kansaneduskuntamme budjetin lähete

keskustelun takapenkkiläisten puh ei-

sivun kuvauksen, jossa ei ole dramaat
tisuuden hiventäkään. 

Varsinainen dokumenttiosa sisältää 
21 ehdotusta ja päätöstä. Osa niistä 
on julkaistu jopa Suomen asetuskoko
elman ulkomaansopimusten sarjassa, 
osa on sellaisia, joita ei Suomessa liene 
muualla kuin Suomen Pankin ja val
tiovarainministeriön arkistoissa leimat
tuna merkinnällä »restricted circula
tion». On tietenkin hyvä asia, että 
tietoa julkistetaan. 

IMF:n uusin historia ei ole varmasti
kaan mikään taloushistorian tai maail
man valuuttajärjestelmän popularisoin
tiin pyrkivä lukuromaani. Tekijä ei 
ole tyylitaituri, mutta hän kirjoittaa 
harvinaisen selkeää proosaa. Koska 
kirja on todella yksityiskohtiin paneu
tuva, pelkään, ettei sen avulla voi pe
rehtyä vuosien 1966-71 valuuttajär
jestelmän kriisin korjausyrityksiin. 
Sen estää nimenomaan yksityiskohtien 
ylenpalttisuus. Uskon, että kirjan lu-

den anti. Erityisnosto-oikeuksien his- kijoiden määrä Suomessa jää pieneksi, 

toriasta kiinnostunut voi olla kiitolli

nen Margaret de Vriesille siitä, että 

hän on kuorinut kohtuullisen järkevät 

puheenvuorot vain puhumisen ilosta 

annetuista lausunnoista. 

Margaret de Vries on analyysiosas

saan hillitty, hän antaa dokumenttien 

puhua, mutta suorittaa taitavasti pu

heenvuorojen jäsentelyn. Voitaneen 

väittää, ettei SDR:n ja Smithsonian 

järjestelmän historiassa pitäisi nyt olla 

aukkoja muualla kuin kansallisen ta

son päätösten muovautumisen doku

men toinnissa. 

Suomalaista lukijaa saattaa kiinnos

taa kuvausperiodiin kuuluva Suomen 

vuoden 1969 devalvaation selostus. Se 

on saanut osakseen täsmälleen yhden 

sitä voinee suositella vain suhteellisen 
suuriin kirjastoihin. Yksityiskotien 
kirj ahy llyj ä se tuskin Suomessa tulee 
koristamaan. 

Mikä on tärkeintä, j ota opimme kir
jasta: maailmantaloutta koskevat sopi
mukset ovat laajojen neuvottelujen tu
los, joissa menestyvät suurten kannat. 
Pien tenkin maiden on kuitenkin osa t
tava niissä pyrkiä joidenkin etujensa 
puoltamiseen. On pelottavaa, kuinka 
vähän Suomessa on ekonomisteja, jot
ka osaisivat kansainvälisten taloudel
listen sopimusneuvottelujen tekniik
kaa. Vielä pelottavampaa on se, että 
Suomessa kansainvälisten sopimusneu
vottelujen osaajat eivät osaa lainkaan 
taloustieteitä. 

Jussi Linnamo 



ENGLISH SUMMARIES 

TIMO AIRAKSINEN: Measurement of 
Profitability in the Textile Industry. 
The problems of profitability 
particularly in those industries in
volved at a lower level of processing 
- faced by the Finnish textile industry 
cannot be regarded as problems linked 
with business cycles alone. In terms 
of companies' gross and operating 
margins, the profitability of the basic 
textile industry has weakened sharply 
since 1973. In the manufaeture of 
knitted goods, profitability has fallen 
much more slowly and the average 
margin has been substantially higher 
than in the basic industry. If the tied 
-capital and the capital costs are taken 
into account, it can be seen that 
profitability has developed even more 
weakly. 

PEKKA YLÄ-ANTTILA: Profitability 
of Finnish and Swedish Forest In
dustry Firms in 1971-1976. In recent 
years, the profitability of the Finnish 
forest industries, measured in terms of 
the rate of return on capital invested, 
has fallen to a very low level, and 
has also been low in comparison with 
Sweden, Finland's major competitor 
country. During the 1970s' the rate 
of return on capital invested has varied 
sharply, and differences in profit
ability between firms and categories 
of product have increased. The 
growth of the differences in profi t
ability between Finland and Sweden 

has been mainly attributable to 
different cost developments in the two 
countries. If Finnish firms are ta 
ensure profitability in the long term, 
they must give up their large-scale 
production of less processed products 
and shift over to products in which 
the price of wood plays less significant 
role. 

MAURI KA VONIUS: The Profitability 
of the Metal Industry. From the 
global point of view, the metal industry 
has undergone a substantial polari
zation. Several East Asian and South 
American countries compete on the 
world market with their low-cost 
products. In the Finnish metal in
dustry, the problems vary by industry, 
with shipyards and manufacturers of 
heavy machinery facing the most 
severe problems. The order-books of 
these industries have declined sharply 
in recent years. As, in addition, the 
firms operate at low capacity and 
their investment centres mainly on 
rationalization, employment in the 
metal industry has fallen substantially. 

C. E. CARLSON: The Profitability of 
Finnish Industry and its Growth 
Strategy. The pursuit of structural 
policies should not be based on an 
ind ustry-by-industry classification, as 
the various industries include both 
successful and less successful firms. 
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The traditionaI competitive advantages 
are no longer of any great importance 
to the country's competitiveness. The 
success of firms is much more de
pendent on technical organization, 
taken in the broader sense. The 
greatest defects can be found in 
business management, the organization 
of work and the quantity and quality 
of research and development. A 
growth strategy based on the profit
ability of individual firms will lead 
to a diversified and flexible industrial 
structure, which will better enable 
Finland to defend her position against 
growing international competition and 
to reduce her economy's cyclical 
sensitivity. 

er-cyclical policy measures will be 
needed to counteract potential external 
disturbances. 

TIMO KAUPPINEN: Labour Markets 
Organizations in Finland. The level of 
unionization has risen above 80 % in 
Finland and consequently we have 
reached the Scandinavian level. The 
membership of the Central Organization 
of Finnish Trade Unions (SAK) has as 
much as tripled on three occasions: in 
1917, in the late 1940's and in the 70's. 
Such rapid increase in unionization can
not take place without friction; dispu
tes concerning boundaries have become 
frequent between the central organisa
tions. In the 70's, boundary disputes 
have' occurred above all in the white 

SEPPO LINDBLOM: The Setting of collar sector. At the moment, the pro-

Targets for Structural and Counter
Cyclical Policies under Slow Economic 
Growth. The reflationary policies 
pursued in market economies have 
not been so efficient as to reduce un
employment. Protectionism has in
creased and investment has been 
mainly concerned with saving labour 
costs. Growth will continue to be 
slow in the Finnish export markets, 
so tha t, even in the years to come, 
unemployment will be Finland's major 
problem. For this reason it will be 
necessary to pursue structural rather 
than reflationary policies, i.e. to aim 
at affecting the allocation of productive 
resources. The wage policies pursued 
should be extremely moderate and 
based on solidarity in the sense that 
as many people as possible can be 
employed. The main emphasis in 
taxation should be shifted away from 
direct towards indirect taxation. Count-

portion of the Confederation of Salaried 
Employees (TVK) , the Confederation of 
Technical Employee Organizations in 
Finland (STTK) and the Finnish Confe
deration of Academic Professional As
sociations (AKAVA) is only one third of 
the organized labour force. The number 
of salaried employees has, however, 
already exceeded that of the wage-ear
ners. On the employer side, the Finnish 
Confederation of Employers (STK) holds 
a dominant position, but the role of 
publie sector employer organizations is 
becoming more important., 

OLAVI KESKUMÄKI: Publie Sector 
as a Field of Economic Research. At 
the same time as ,the publie sector in 
the economy has expanded the interest 
in the research of the area has been 
increasing and specializing. Up to now 
there can be seen several differen t 



directions where the study has moved. 
Some of the main lines are indicated 
below. 

Pricing of public utilities is an old 
field of investigation, where the 
principle of marginal cost, with a 
newer instrumen t of second best, is 
still a workable too!. The general theory 
of public goods with the names of 
Lindahl and Samuelson has been 
followed by many writers in the way 
of pure theory. Optimal taxation 
seems to be found »again» and the 
area has really been under a very 
intensive exploration in these years. 
Fiscal policy is an old field of study 
in public finance too, and the' in
vestigation of stabilization and sta-
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bilators is one of the most important 
items in the theory of public finance. 
Public investment and with it the 
social discount rate (and the benefit
cost analysis) has been under a very 
intensive research, and also debate, 
during the last years. Public bud
geting can be distinquished from the 
other fields of public finance study, 
and it tends to have its own specialized 
investigators. Many other fields of 
research are very near or relative to 
the study of the public sector economy, 
such as study of public choice, 
economics of bureaucracy and or
ganizations, theory of social welfare, 
health economics and human capital 
theory. 
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