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Kansantaloudellinen 
aikabuskirja 1982:2 

Finanssipolitiikasta Suomessa vaikutuslaskelmien 
valossa* 

JOHNNY AKERHOLM 

Suomessa on perinteisesti keskustel
tu suhteellisen vähän budjettipolitii
kan vaikutuksista kansantalouden 
kysyntätilanteeseen. Julkinen kes
kustelu on paljolti keskittynyt bud
jettiin liittyvien muiden, kuten tulon
jakopoliittisten ja rakenteellisten ky
symysten tarkasteluun. Viime vuo
sien aikana on kuitenkin kiinnitetty 
entistä enemmän huomiota myös 
budjettipolitiikan aiheuttamiin ky
syntävaikutuksiin. Teoreettisella ta
soHa on pohdittu budjettipolitiikan 
tehokkuutta ja sen vaikutusten kana
voitumista meikäläisissä institutio
naalisissa olosuhteissa.1 Empiirisellä 
puolella on esitetty erilaisia kvanti
tatiivisia arvioita budjettipolitiikan 
kysyntävaikutuksista.2 Ennen kaik
kea myös virallisella taholla on alet
tu ottaa huomioon näitä kysymyksiä; 
valtion tulo- ja menoarvion yhteydes
sä julkaistaan nykyään yksityiskoh
taisia laskelmia, joille valtiovarain
ministeri tuntuu antavan suhteellisen 
paljon painoa perustellessaan budjet
tipoliittista linjaansa.3 

* Tälmän aI1tikkieliJn edenyrtJtärmäitruJr]js1aat si

rnru,l;oinJt~kokeet lon ISUJorri!ttamvt Pirjo Kivilahti. 

1. Kis. ,esim. Koskela (197'9), Oksanen (19'80) 
j,a Willman (li9

'
8:1). 

2,. lVJ1m. OECD (11977), Myhrman (1978) ja 

Hjerppe (19'7'91} IOIV'OJt 'els~ttäLrueet ilwalIlJtiltOJtiiv,~sia 

Ilaslkellimia jla Pekkarinen-Suvanto (W79~ Ikvalli

ta:tiiv~ia 3J11VtoiJta. 

3. Ks. Pekkala (19&1). 

Tätä taustaa vasten ja kun monella 
taholla on alettu vakavasti epäillä 
aktiivisen finanssipolitiikan mahdol
lisuuksia ja tehokkuutta,4 finanssi
politiikka kaipaisi meilläkin entistä 
laajempaa tarkastelua. Tässä artik
kelissa keskitytään kuitenkin mit
tausongelmiin, ja pyritään lähinnä 
valottamaan rahoitusmarkkina- ja 
dynaamisten vaikutusten tärkeyttä 
finanssipolitiikan vaikutusten arvioi
misessa. 

Finanssipolitiikan vaikutusten 
mittaamisesta 

Periaatteessa finanssipolitiikan vai
kutukset ovat parhaiten arvioitavissa 
laaj an makrotaloudellisen mallin 
avulla. Käytössä oJevia malleja on
kin usein käytetty näihin tarkoituk
siin.5 Mutta talouspoliittinen keskus
telu on monessa maassa vaatinut yk
sinkertaisia ja suurelle yleisölle hel
posti selitettävissä olevia laskelmia. 
Niinpä on monessa maassa kehitetty 
erilaisia vaikutuslaskelmia, jotka 
ovat saaneet enemmän tai vähemmän 
virallisen luonteen. 

4. Ks. ,esim. Halttunen-Akerholm (1981). 
5. Suamesisa 1Il1Iffi. Willman .(19'716). UilIkomailila 

SUJOrtte1JtUJj'en]askJelJmi1en Qsalli'ta löYlVyy yhiteeIlJ

vetoja j,a veI11Jailluja 1Il1Iffi. :fleomsima Blinder
Solow (19,7~), Blinder-GoLdfeld (1976) j'a Modi
gliani-Ando (197'6). 
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Yksinkertaisimpana indikaattorina 
voisi ajatella käytettävän valtionta
louden jäämää tai sen muutosta; jos 
alijäämä kasvaa (tai ylijäämä supis
tuu) voidaan päätellä finanssipolitii
kan muuttuvan ekspansiivisemmaksi 
ja päinvastoin.6 Kaksi tekijää vai
keuttavat kuitenkin budjettijäämän 
käyttöä finanssipoliittisena indikaat
torina. Ensinnäkin voidaan osoittaa, 
että valtiontalouden tasapaino on 
luonteeltaan endogeeninen ilmiö, 
joka sinänsä riippuu taloudellisesta 
tilanteesta ja vain osittain heijastaa 
talouspolitiikan tilaa. Jos esimerkik
si taloudellinen kasvu (finanssipoli
tiikasta riippumattomista syistä) 
kiihtyy, osa lisätuloista kanavoituu 
valtion kassaan, ja valtiontalouden 
tasapaino vahvistuu. Tässä tapauk
sessa olisi väärin päätellä, että fi
nanssipolitiikka on muuttunut res
triktiivisemmäksi. Toiseksi, Haavel
mo 7 osoitti jo 1940-luvulla, että yhtä 
suuri valtiontalouden menojen ja ve
rotulojen lisäys on ekspansiivinen. 
Tämä johtuu siitä, että verojen kasvu 
kompensoidaan osittain säästöjä vä
hentämällä (yksityisen sektorin raja
meno alttius on pienempi kuin yksi), 
mutta julkisten menojen lisäys kas
vattaa kansantalouden kysyntää toi
menpidettä vastaavalla määrällä. 

Ensiksi mainittu ongelma on pyrit
ty ratkaisemaan arvioimalla budjetin 
tasapainoa jollakin hypoteettisella, 
mutta kiinteällä toimeliaisuuden ta
solla.8 Tällaiseksi on usein valittu 

6. Rahoitusjäämän muutoksia tulkitaankin 

ns. täystyöllisyystaso. Tällä tavoin 
voidaan eliminoida taloudellisen toi
meliaisuuden vaihteluista aiheutuva 
budjettitalouden »automatiikka» , ja 
täy~työllisyysjäämässä tapahtuvat 
muutokset tulkitaan päätösperäisistä 
toimenpiteistä johtuviksi. Painotta
malla budjettierät on myös toinen yl
lämainituista ongelmista pyritty rat
kaisemaan saman kehikon puitteis
sa.9 Tähän lähestymistapaan liittyy 
kuitenkin useita ongelmia. Ensinnä
kin voi olla vaikeata päätellä, mikä 
on täystyöllisyystaso. lO Toiseksi ve
rotulojen arviointi jollain hypoteetti
sella tasolla käy verojärjestelmän 
epälineaarisuuksista johtuen vai
keaksi, jos talous on kaukana tästä 
tasosta. Kolmanneksi inflaation kä
sittely on vaikeaa. Yleensä oletetaan
kin, ettei hintataso muutu hypoteetti
se en tasoon siirryttäessä. 

Tätä lähestymistapaa parempana 
on yleensä pidetty Hansenin (1969) 
kehittämää vaikutusindikaattoria, 
joka ilmaisee finanssipolitiikan vai
kutuksia tuotannon kasvuun. l1 Tämä 
vaikutusindikaattori perustuu yksin
kertaiseen kiinteähintaiseen kerroin
malliin, missä rajakulutus- ja raja
tuontialttiudet muodostavat käyttäy
tymisparametrit. Mallissa oletetaan, 
ettei finanssipolitiikka vaikuta inflaa
tioon eikä investointeihin. Tarkastel
laan ainoastaan »ensimmäisen» vuo
den vaikutuksia, ja rahoitustekijät 
jäävät kokonaan analyysin ulkopuo
lelle. Hansen määrittelee reaalisten 

9. Gramlich (li9'68). 

käyrtJäJ1lIlJ.ÖiSsä uSleiIll ,tä!1J~ä 'taIVallLa. VTit. e'8hln. 10. Tästä 'GIIll hyväIllä elsimel1k:kinä VMm jul-
Pekkala (19181). ikaisema ikJaJ1kJelaJtyöhl~sYY1s1aJSlkJellIDa. :&s. t3irikem-

7. Haavelmo (194,5, 19'46). min jäiVj1empänä. 
8. Elsdm. Brown (1'9M) jeJ Council of Economic 11. :&s. esim. Blinder-Solow (1974). OECD 

Advisers {19621). (1'9'78) ,sKlvellta,a '8'aJIDoj,a pe,ia'artJbeiJta. 



julkisen sektorin tulojen ja menojen 
aiheuttamat kasvumuutokset finans
sipolitiikan kokonaisvaikutuksiksi. 
Suhteellisen yksityiskohtaisen ana
lyysin perusteella hän päättelee, mikä 
osuus tästä on ollut päätösperäisten 
toimenpiteiden aikaansaamia. Ero
tuksen hän määrittelee automatiikan 
vaikutukseksi. 

Suomessa tehtävät viralliset laskel
mat pohjautuvat pitkälle yllä kuvat
tuihin lähestymistapoihin.12 Päätös
peräisten toimenpiteiden vaikutuksia 
analysoidaan (painottamattoman) 
korkeatyöllisyysbudjetin ja finanssi
politiikan kokonaisvaikutuksia Han
sen -tyyppisen vaikutusindikaattorin 
avulla. Vaikutusindikaattorissa ote
taan huomioon tuontialttiuden poik
keamat eri julkisen sektorin meno
lajien kesken sekä valtion finanssi
sijoitusten aiheuttamat investointi
vaikutukset. On oletettu, että finans
sisijoitusten kerroin on yksi, eli että 
valtio täysin rahoittaa ne projektit, 
joihin lainoja tai muuta rahoitustu
kea myönnetään. Muut investoinnit 
määräytyvät mallin ulkopuolella. 
Kaikki laskelmat ovat staattisia, ja 
niissä oletetaan inflaation olevan 
riippumaton finanssipolitiikasta (kor
keatyöllisyyslaskelmissa myös suh
dannetilanteesta). Rahoitusmarkki
na:vaikutukset jäävät laskelmien ul
kopuolelle. 13 

12. KJs. Myhrman (1'978, 1,9'81). 

13. Lalskeilma,t ovat vHmemsimaini,tuiIlJ osaiJ.!1la 
meh1tteilJ1ä. Myhrman (1981) 'on haihmo;trt;eJemas
Siaa'IlI 'maillli>ta~klalstelU1slsa pynkiOClJ~ Oittamaan ra
hio~tUlsmalr1kJkilnaJV'aQIIDutums1a hUlomiloon oletta'
mailla, 1U1oitonsääa::lJnöSltewyn asteen v,aikUl1Jtawan 
yikls1tyilslen isem1l0lr1n meruoa1ttiiUJkJsiin. Malli ei 
ollie IkuiteooaaJn >>lsu1j'ettu>>, eikä lVLyhrman nä,w 
01il.en PYlSlty määirilttelemään, mioteru eriJ1a,iJset fi-
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Mallikehikko 

Seuraavassa tehtävä analyysi perus
tuu loogisesti suljettuun, mutta mo
nelta osin yksinkertaistaviin oletuk
siin pohjautuvaan finanssipoliittiseen 
malliin. 14 Estimoidussa muodossaan 
se mahdollistaa kuitenkin edellä esi
tettyjä vaikutusindikaattoreita vai
vaavien puutteiden ainakin jonkinas
teisen eliminoimisen. Mallissa, joka 
rakentuu eri sektoreiden budjettira
joituksiin, on kaikkiaan seitsemän 
käyttäytymisyhtälöä: 

yksityisen sektorin (yritykset, ko
titaloudet, pankit, muut rahoitus
laitokset ja sosiaaliturvarahastot ) 
menot 
setelistön kysyntä 
pankkien keskuspankkivelan 
marginaalikustannus 15 

bruttokansantuotteen hinta 
tavaroiden ja palvelusten tuonti 
ulkomaisen pääoman nettotuonti 
vienti länsimarkkinoille. 

nanssipoliilttiset toimenpiJteet vaikUlttaiVat 1uo
tOinsäänIllöslle]yyn. Tähän ,tarvirtJalan tavkempi 
rahoiJtUlsjäJrj'elste]män 'Spesifi01nti tkuill1J mi,tä hän 
on amtilkkeliJssaan ha-himolttanUlt. Pohjola (19'81) 
on 'py,r!kinl,Yit ra1Jka,isemaaJn Itäitä käylbtämämä 
raJhoitus'tilinpiltoaJ jla ,eri isekitOireiiden tasei,ta. 

hY'väiklsi. Mutta ItaseaJnail.YYlsilssa jää llaJLOUlSYIDSi
köiden ikäYlttäYltymiIllerr he]poStillaka-aJ1aNe. 
Näin on'Qlsilttain ckläynYlt m\yös Pohj1olan aiIlJailyy
siJslsa. Ni,iJnpä esiJmerild'msi anaLYlsoidJes'saaLlll obli
galatiJomYY'nnin ImakoIllailstaloudielLUsia vlaikutuk.
siaJ hän erota huamilOIOiDJ sen 'enempää panlkkien 
reaktioita ja rahoitusmarkkinatilanteen heijas

tuikis1a yleisön käYlttäyitY'miJseen ikuin obligaa
Hoi den kYlsYlrutään. 

14. lVLaN1n ikehilttely j,C! empiiTinen telSltaamr
nen 'esi'tetään ,1la,rik!ernmin tUltkiJmums'eSlsa Aker
holm (1982). 

15. KJs. Huomo-Korkman (19<80). 
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KOTITALOUDET 

KUNNAT 

YRITYKSET 

PANKIT 

korko 

budjettirahoitus 

KESKUSPANKKI 

Rahoitusmarkkinat 

budjetti· 
rahoitus 

keskus· 
.-pankki· 

rahoitus 

MUUT RAHOITUS· 
LAITOKSET 

kotimaiset laineoperaatiot 

tulo- meno
+ dynamiikka -+ 

Bruttokansantuote 

nettoverot 

nettovienti 

Inflaatio 

Kuvio 1. FinanssipoLiittisen mallin rakenne. 

Kuviossa 1 on esitetty mallin tär
keimmät kytkennät. Keskeisen ele
mentin muodostaa yksityisen sekto
rin tulo- ja menodynamiikka. Esti
moidussa mallissa tulojen lisäys hei
jastuu samana vuonna noin 90-pro
senttisesti menoihin. Seuraavana 
vuonna tapahtuu menojen osalta 
»yliampumista», ja lisäys on 1.4-ker
tainen tulojen muutokseen verrattu
na. Näin ollen yksityisen sektorin 
rahoitusjäämä heikkenee, josta mal
lissa aiheutuu menojen kasvua hidas
tavia vaikutuksia. Muutaman vuo
den päästä menojen muutos on yhtä 
suuri kuin alkuperäinen tulojen li
säys. Menoalttius on kuitenkin posi-

VALTIO 

välll· ulkomainen 
liset .-pääoma 

4-verot. 
tuki· 
palkkiot 

ULKOMAAT 

tiivisesti riippuvainen inflaatio-odo
tuksista ja negatiivisesti keskuspan
kin määräämästä marginaalikorosta. 
Valtio taas vaikuttaa tulo~ ja meno
dynamiikkaan muuttamalla nettove
rojaan sekä kotimaisin lainaoperaa
tioin. 

Inflaatio määräytyy mallissa ulko
maisen inflaation (se on pitkällä ai
kavälillä lähes sama) , kotimaisen 
suhdannetilanteen sekä välillisten ve
rojen ja tukipalkkioiden mukaan. 
Nettovienti vaihtelee suhteellisten 
hintojen ja suhteellisen kysynnän pe
rusteella, ja ulkomaisen pääoman 
tuonti on riippuvainen ulkoisen tasa
painon ja suhteellisten korkojen 



muutoksista. Valtiontalouden ja yk
sityisen sektorin budjettirajoitusten 
perusteella määräytyy keskuspankki
rahoituksen kysyntä, minkä keskus
pankki aina tyydyttää määräämil
lään ehdoilla. Nämä ehdot vaikutta
vat puolestaan yksityiseen kysyntään, 
pääoman tuontiin ja setelistöön. 

Valtiolla on käytettävissään seu
raavat politiikkaparametrit: 

- tavaroiden ja palvelusten ostot 
- finanssisijoitukset 
- tukipalkkiot 
- välittömät nettoverot (välittömät 

verot miinus tulonsiirrot) 
- välilliset verot 
- obligaatiot 
- keskuspankkirahoitus 
- rahoitus ulkomailta. 

Finanssipolitiikan vaikutukset 
saman vuoden kehitykseen 

Finanssipolitiikan vaikutuksia ar
vioitaessa käytetään Hansenin (1969) 
soveltamaa menettelyä, so. finanssi
politiikan kokonaisvaikutuksia ar
vioidaan valtion politiikkaparamet
reissä tapahtuneiden kiinteähintais
ten muutosten perusteella. Kokonais
vaikutusten jakaminen automatiikas
ta ja päätösperäisistä toimenpiteistä 
johtuviin eriin on vääjäämättä hie
man mielivaltaista. Tässä oletetaan, 
että kaikki veroasteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet päätöksista 
johtuvia 16 ja veropohjan muutoksista 

16. NählJ OlUen maäJr~teUääru .elsimelrki~i', että 
vel'OIprogll'elssiolll ,aiheUl~taJmi:eln Vel'OlalSltemuutols
te'!] potstama,tta jäMämtruen on ol1ut ,Uetoils,ta po
Htit~kJaJa. Nä>ihin mä,äJr~te]miin lUttyviä va,i
~eUlklsi,a 'tarikaJSluetlaa:ru 'läihiemmin tUll~kimUlkJseSlSa 
Akerholm (19'82). 
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syntyneet verotulojen vaihtelut joh
tuneet automatiikasta. Menojen osal
ta määritellään kaikki kiinteähintai
set muutokset päätösperäisiksi. Näillä 
olettamuksilla arvioidaan ensin, mis
sä määrin budjetissa tapahtuneet 
muutokset ovat vaikuttaneet saman 
vuoden bruttokansantuotteen kas
vuun. Sen jälkeen suoritetaan jako 
päätösperäisistä toimenpiteistä ja 
automatiikan vaikutuksesta johtuviin 
eriin. 

Kuten kuviosta 2 ilmenee, budjetti
muutosten vaikutus tuotannon kas
vuun on vaihdellut voimakkaasti 
1960- ja 1970-luvuilla. Niinpä laskel
mien mukaan budjetissa vuonna 
1975 tapahtuneet muutokset nopeut
tivat saman vuoden tuotannon kas
vua melkein viidellä prosenttiyksi
köllä ja vuoden 1976 toimenpiteet 
leikkasivat sen vuoden kasvusta mel
kein kaksi prosenttiyksikköä pois. 17 

Keskimäärin ottaen budjettipolitiikka 
on ollut lievästi ekspansiivinen. Tä
mä onkin yllä esitetyn Haavelmon 
teoreeman mukaan odotettavissa sil
loin, kun julkisen sektorin osuus kas
vaa. Kuviosta päätellen pelkkä bud
jettijäämän muutosten tarkastelu an
taa pitkälti »oikean» kuvan finanssi
politiikan vaikutusten muutoksista. 
Budjettiylijäämä on miltei poikkeuk
setta kasvanut suhteessa bruttokan
santuotteeseen silloin, kun finanssi
politiikka on mallin mukaan kiristy
nyt. Kääntäen voidaan todeta, että 
ekspansiiviseen politiikkaan on 
useimmiten liittynyt heikkenevä ra
hoitusjäämä. Kuviossa esitettyjen 
indikaattorien välinen ero ei ole kui-

17. Bru:iJiJokJanlsanltUlOluteeru IkJa"sVU oli vuoruna 
1975 0.6 % ja vuorunaJ nn6 0.3 %. 
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Kuvio 2; FinanssipoLitiikan vaikutukset ja budjetin jäämän muutokset. 

tenkaan täysin systemaattinen, ja esi
merkiksi 1970-1uvun loppupuolella 
suhteet ovat aikaisempaan verrattu
na kääntyneet päinvastaisiksi. 

Finanssipolitiikan vaikutuksessa 
tapahtuneet heilahtelut eivät näytä 
olevan kovin kiinteässä yhteydessä 
suhdannetilanteeseen (ks. kuvio 3A). 
Yksinkertainen korrelaatiolaskelma 
bruttokansantuotteen trendipoikkea
man ja finanssipolitiikan ensimmäi
sen vuoden vaikutusten välillä osoit
taa kuitenkin lievää positiivista kor
relaatiota (kerroin = 0.28). Tästä 
päätellen finanssipolitiikka on pyrki
nyt tukemaan kasvua korkeasuhdan
teiden aikana ja rajoittamaan kasvua 
matalasuhdanteissa. 

Kuviosta 3B on ilmeistä, että tämä 
johtuu päätösperäisten toimenpitei
den vaikutuksesta. Automatiikka ja 
päätösperäiset vaikutukset ovat 

useimmiten olleet vastakkaismerkki
set ja kehittyneet eri suuntaan; kun 
automatiikka on vaikuttanut kiristä
västi, päätösperäiset toimenpiteet 
ovat elvyttäneet ja päinvastoin. Ku
ten sopiikin odottaa, automatiikka on 
ollut selvästi kontrasyklinen tekijä 
(korrelaatio automatiikan vaikutus
hm ja bruttokansantuotteeli. trendi
poikkeaman välillä = -0.54). Sen 
sijaan päätösperäiset toimenpiteet 
ovat vielä selvemmin lisänneet kas
vun vaihteluja (korrelaatio = 0.64), 
ja näin ollen finanssipolitiikan koko
naisvaikutus on muodostunut lievästi 
myötäsykliseksi. Käytännössä tämä 
merkitsee, että kun automatiikka on 
taloudellisen tilanteen parantuessa 
tuonut lisää varoja valtion kassaan, 
niitä on aktiivisesti (joko menojen 
lisäyksin tai veroalennuksin) pantu 
liikkeelle. Samoin kun yksityisen sek-
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Dynaaminen tarkastelu 
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todn kysyntä on matalasuhdanteessa 
ollut heikko, valtio on aktiivisesti 
pyrkinyt vähentämään omaa kysyn
tävaikutustaan. 

Yllä oleva tarkastelu on periaat
teiltaan hyvin samanlainen kuin val-
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Kuvio 4. Finanssipolitiikan vaikutus rahoitusmarkkinoiden kireyteen ja inflaatioon. 

tiovarainministeriön vaikutusindi
kaattori. On totta, että tässä laskel
massa otetaan huomioon koko yksi
tyisen sektorin meno alttius (kuten 
todettu, valtiovarainministeriön in
dikaattorissa pidetään investoinnit 
paaosin tarkastelun ulkopuolella) 
sekä rahoitusmarkkina- ja inflaatio
vaikutukset. Käytännössä viimeksi 
mainitut heijastuvat täysimääräisesti 
kehitykseen viiveen jälkeen, eli nii
den tärkeys kasvaa vasta arvioitaessa 
finanssipolitiikan vaikutuksia muu
taman vuoden tähtäimellä. 

Kuvio 4 osoittaa, että budjettipoli
tiikka on heijastunut varsin voimak
kaasti sekä rahoitusmarkkinatilan
teeseen että inflaatiokehitykseen. Lii
kepankkien keskuspankkivelan mar
ginaalikustannus 18 nousi budjettipo-

litiikasta johtuen vuonna 1975 lähes 
5 % prosenttiyksikköä, ja se laski 
vuonna 1976 noin 4 1f2 prosenttiyk
sikköä. Yleensäkin tämä vaikutus on 
ollut usean prosenttiyksikön luokkaa. 
Rahoitusmarkkinavaikutus on ensisi
jaisesti riippuvainen rahoitustavasta 
(vrt. kuvio 1), mutta se vaihtelee 
myös finanssipolitiikan aiheuttamien 
kysyntävaikutusten mukaan. Niinpä 
finanssipolitiikan heijastukset kes
kuspankkivelan marginaalikustan
nuksiin ovat korreloineet voimak
kaasti ja positiivisesti kysyntävaiku
tusten kanssa (korrelaatiokerroin = 
0.76). Toisin sanoen mitä enemmän 
finanssipolitiikka on elvyttänyt tuo
tantoa, sitä enemmän se on historial
lisesti myös kiristänyt rahoitusmark-

ben I"esIDUlspanlkikiVle~IDa j,a, v;aihitortaSle ~sUlhteu-

18. Kuten marl1illlJ lesittelYlSlsä'bodettHn, tämä tettuina bruttokansantuotteeseen) OVla,t tä'I1keim-
on maillis6,a rendorgeeninell1' ITlIU!UjttUlj,ar. Li~lI2epanik- mät selirttärvät tekijätt. 



kinatilannetta. Tämä ei ole voinut olla 
jonkin viiveen jälkeen heijastumatta 
yksityisen sektorin kysyntään ja siten 
vaikuttamatta finanssipolitiikan »10-
pulliseen» tehokkuuteen. 

Sama koskee finansSIpolitiikan hei
jastuksia inflaatiokehitykseen. Fi
nanssipolitiikka on keskimäärin lisän
nyt inflaatiota, mutta vaihtelut ovat 
pienemmät kuin marginaalikoron 
osalta. Lisäksi on todettava, ettei posi
tiivista yhteyttä ole havaittavissa in
flaatio- ja kysyntävaikutusten välillä. 
Tämä osoittaa, että lyhyen tähtäimen 
inflaatioimpulssit ovat tulleet lähinnä 
veroparametrien kautta ( välilliset 
verot ja tuki palkkiot). Inflaatio vä
hentää kuitenkin myös omalta osal
taan viiveen jälkeen budjettipolitii
kan tehokkuutta. 19 

Näitä tekijöitä voidaan ottaa huo
mioon tarkastelemalla finanssipoli
tiikan vaikutuksia usean vuoden ai
kavälillä. Käytännön laskelmissa 
ajanjakson pituuden valinta on pa
kostakin mielivaltainen. Suoritettu
jen kerroinlaskelmien 20 mukaan vai
kutus on yleensä suurimmillaan toi
sen vuoden aikana, ja se alkaa sen 
jälkeen laskea saavuttaakseen nolla
tason 4-6 vuoden päästä. Ottaen 
huomioon että käytettävissä oleva 
malli on selvästi lyhyen aikavälin 

19. Manin ffiulman kYiSYlIlInän mUUitos' hei
j,aistuu mem~o MtalaJsti ind'Laaltiloon. SuoirHetut 
kolkeHUit 'Ols'O~btavraJt, että vaikutukset ovat kui
tenkin 4-6 vuoden: ,aillmrvä[il1ä niin 'suuret, etrt;ä 
eksparnsiiv~sen ficnaJIlls'sipolimkan: ItehorklfuuU's täy
sin häviää. Ks. Akerholm (19:82). 

2,0. KS'. Akerholm (11982), joslsa on kliiYltettä
vilS'sä oLev,arn malLin avulJla laJnal'.YIsoitu Iselkä yk
siJutä,ilsten toimenpiteiden ,etrt;ä eri:1a,iJste,n ~ahoi
tUiStaJPOj en vrailkuJtuJksia. Usäiksri on .ta:Tr1~aslteltu 
hleJskUJspankitn poHtiiJhlan merikitys!tä fill1la.ns'si
politiikan tenokk'llucfen kaJIllnailita. 
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malli ja epävarmuudet kasvavat 
(mm. mallin kerroinestimaatteihin 
liittyvien epävarmuuksien vuoksi) 
ajanjakson pituuden mukaan, ote
taan tässä kolmen vuoden politiikka 
huomioon. Toisin sanoen paitsi sa
mana vuonna suoritetut toimenpiteet 
otetaan huomioon myös ne dynaami
set vaikutukset, jotka seuraavat kah
den edellisen vuoden aikana toimeen
pannusta 'politiikastaY 

Kuten käy ilmi kuviosta 5, viivei
den huomioon ottaminen muuttaa 
melko lailla finanssipolitiikasta saa
tavaa kuvaa; vaihtelut ovat tässä indi
kaattorissa suuremmat kuin ainoas
taan ensimmäisen vuoden vaikutuk
sia huomioonotettaessa, ja taso poik
keaa joidenkin ajanjaksojen osalta 
tuntuvasti. Suurin poikkeama sattuu 
vuonna 1976. Kuten jo todettiin, sinä 
vuonna toteutuneet toimenpiteet ra
joittivat bruttokansantuotteen kasvua 
lähes kahdella prosenttiyksiköllä. 
Mutta jos otetaan huomioon myös 
vuosina 1974 ja 1975 suoritetut toi
menpiteet, valtiontalous vaikuttikin 
itse asiassa varsin ekspansiivisesti 
vielä vuonna 1976. 

Yksinkertainen korrelaatio analyysi 
(kerroin = -0.17) osoittaa, että 
väittämä finanssipolitiikan myötäsyk
lisyydestä ei välttämättä enää pidä 
paikkaansa silloin, kun otetaan myös 
viivästetyt vaikutukset huomioon. 
Tosin finanssipolitiikka ei olisi tämän 
mukaan vaikuttanut myöskään kovin 
voimakkaasti vaihtelua vaimenta
vasti, vaan sen vaikutus on ollut lä
hinnä satunnainen. 

21. Eri vUJosina iSUJortte1Jtujen toimenpiteiden 
vaJi'kuttJlklset LaJshleJta,an yhteen, vaikka ne ei'Vä,t 
taJr1kkaan O'ttaen .a}e adJdHiivisia:. 
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... Vaikutus saman vuoden bruttokansantuotteeseen 
- - Bruttokansantuotteen trendioikkeama 

Kuvio 5. FinanssipoLitiikka ja viiveet. 

Finanssipolitiikka vuosina 1977-
1980 eri indikaattorien mukaan 

Seuraavaksi tarkastellaan minkälai
sen kuvan eri indikaattorit antavat 
ns. elvytyskauden finanssi politiikasta. 
Valtiontalouden kokonaisvaikutusten 
osalta (automatiikka ja päätösperäi
set toimenpiteet yhdessä) taulukosta 
1 ilmenee, että budjettijäämän muu
tokset ja valtiovarainministeriön vai
kutusindikaattori antavat hämmäs
tyttävän samankaltaisia tuloksia. 
Ainoastaan vuoden 1977 osalta esiin
tyy selvä poikkeama. Tällöin VM:n 
indikaattori osoittaa tuntuvasti vä
häisempää ekspansiivisuutta kuin 
mitä voisi rahoitusjäämän muutoksen 
perusteella päätellä. Tässä käytetty 
malli tukee kuitenkin selvästi VM:n 
indikaattorin antamaa tulosta. Sen 
sijaan po,ikkeama on taas näiden kah-

den välillä huomattavan suuri vuon
na 1978. Tällöin olisi finanssipolitiik
ka virallisen laskelman mukaan ollut 
ekspansiivisimmillaan, kun malli 
osoittaa sen olleen varsin restriktii
vistä. Koko kauden osalta malli viit
taa vähemmän elvyttävään vaikutuk
seen kuin viralliset laskelmat.22 Kaik
kien kolmen indikaattorin mukaan 
valtiontalous vaikutti kysyntää kiris
tävästi vuonna 1980. 

Mallin ja virallisen laskelman väli
set erot tuntuvat johtuvan lähinnä 
valtion obligaatiorahoituksesta ja fi-

22. o.n, ote:ttaVla, hUlomi'oon, e1Jtä Itänä aljan
jlöJkslOll1Ja 'SIUlOll'iltettii'l1' jOUlklm !S1e:~Lai,si"a1 finJal1Js'si
politiJik:kaamJ :Luettavila '1Jotmerupilteitä, jlOi't,a, sen 
enempää iruy,t käyJteltty mal1li kuun VM:n irudi
kiaattorilkalRtlJ ,eiväit PYlSlty idel1Jtif,toimaam Täl1ad
siJa OVialt 'mm. ne 1JO'im1erupilte-et, joiden 'avulla 
PYlri'ttiil1J Vlö.i.kultioamaaiIJJ tuilol1JjlakoO'llJ yks-iltyis'en 
sekroorin silsä'Uä. 
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TauLukko 1. VaLtiontaLouden vaikutukset 1977-1980 eri indikaattorien mukaan. 

1977 1978 1979 1980 

Valtiontalouden rahoitusjäämä prosentteina 
BKT:sta, muutos ed. vuodesta (neg. etumerkki) 1.3 1.1 1.3 -0.1 
Valtiovarainministeriön vaikutusindikaattori (1) 0.5 1.1 0.9 -0.2 
Kokonaisvaikutus mallin mukaan (1) 0.4 -0.4 0.6 -0.7 
Täystyöllisyysjäämä (2) 1 1/4 2 1/4 P/4 1/4 
Päätösperäisten toimenpiteiden vaikutus mallin mu-
kaan (1) -0.2 -0.5 2.1 1.6 
Kokonaisvaikutus mallin mukaan, kolmen vuoden 
toimenpiteet kumuloituna (3) -1.5 1.9 2.9 1.9 

1 Vaikutus bruttokansantuotteen kasvuun, prosentteina. 
2 Korkeatyöllisyysbudjettijäämä (koko julkinen sektori) prosentteina korkeatyöllisyystuo

tannosta, muutos ed. vuodesta, negatiivinen etumerkki. 
3 Vaikutus bruttokansantuotteen tasoon, prosentteina. 

nanssisijoituksista. Ensiksi mainittu 
puuttuu kokonaan virallisista laskel
mista ja toiseksi mainitun osalta on, 
kuten yllä todettiin, oletettu kerran
naisvaikutusten olevan hyvin pieniä. 
Mallissa näiden kahden tekij än mer
kitys on sisällytetty suoraan yksityi
sen sektorin menofunktioon.23 Esi-

23. Mal11~Slsa oli estimomav.aJ VIa!liUOItl! .1ainaope
l1aatiO'~sta lai:hJeultUIVaJt V'aiJkJuitUikiset epäJsUiOlI1aSlti. 
FmaJ1Jsls'~sijO'~tusten las'aLta ituli lkiertoimekisi 1.6, 
eli! 'Vlalition IstjoiJtuJSitoiminrtla peittää vajaat 2/3 
sen ,kiohiteena ,oiliev~Slta proj1ekterSlta. Ob[igaaJtio
llaJhioitulkJSlen 'Olsa~ta: lsaatiin lkiertoimeikjsi -2.5, 
eli ·obligaatton myy;DJti ,ail::iieUj1;ta~si nMn Vloimalk
kaLta lr·eakJtlo~ta pamlkikien kä'Yi1JtäYltymis1essä, että 
ylkistty1nen kYiSyntä väJhemsi 2.5-ik,erta~sella mää
räililä 100blJigaaJtiomY'YJDItiJ.n nälhidJelU!. TäJmäJ ,twas, 
jlolkJa Isy.ntYii' hyvin eri[LaiiS~ssa lIDolkleNuilssa, V'ai
kJ1.1I1Jta;a kuitenlkin lepäJrealilsltise'Lta, ja ltäJssä yh
teydiessäOOJ vaLkutuslkJer,toiJmeDJa kä\YItetty -0.5. 
Tä!llöiJn meltl!Ows,ä,ylkJs,en 'l1aJhOLtuSI oblig,aatiomyyn
nNaä aihieUllltaa malliJ.~sa ItUlo1la=on 1.2-lkleI1taLsen 
noUlSUJllJ ;tJoLmeDipLteen laaj UJulteeltl! veI1rlaJttUJDJa. 
JIOIS IkJeI1roin ,(]liisi nolLa (eli! Isama Jmm vilrall[isissa 
l:asikJellJmiJssa), vastaava ffilUI.I!tOS oIl~si 1.7-Jk!eI1tai
nen. 

merkiksi vuonna 1978 valtion menot 
lisääntyivät ja verot supistuivat reaa
lisesti. Mutta kun samalla lisättiin sel
västi obligaatiorahoitusta ja vähen
nettiin valtion finanssisijoituksia voi
makkaasti, lainaoperaatiot kumosivat 
reaalipuolen ekspansiiviset toimen
piteet. 

Kuva muuttuu melko ratkaise
vasti, jos otetaan myös viivästetyt vai
kutukset huomioon.24 Tällöin näh
dään, että vuoden 1976 toimenpiteistä 
johtuen finanssipolitiikka oli vuonna 
1977 edelleen varsin restriktiivinen. 
Sen sijaan se oli vuonna 1980 vielä 
selvästi ekspansiivinen, joskin vaiku
tus aleni jonkin verran vuodesta 
1979, jolloin tämä indikaattori viit
taa kaikkein ekspansiivisimpaan jak
soon. 

Kun ensimmäisen vuoden koko
naisvaikutuksista erotetaan päätöspe-

24. Ylilä maillllLutUlj'en epävtail1ffiuukisien joh
dosta maUllulkoSlsa 1 ,esitettyjä: lt.t!kUlj'a ei pidä 
tullikilta IkJovin tIlamk:.asti. 
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räisten toimenpiteiden osuus, syntyy 
samankaltaisia, joskin vieläkin huo
mattavampia eroja virallisten laskel
mien ja mallisimulointien välillä. 
Niinpä VM:n korkeatyöllisyysbudjet
tilaskelmat osoittavat aktiivisten toi
menpiteiden joka vuosi lisänneen 
kansantalouden toimeliaisuutta, vai
kutuksen ollessa suurimmillaan 
vuonna 1978. Sen sijaan mallilaskel
mien mukaan vuodet 1977-78 olivat 
restriktiivisiä, ja elvyttävä kokonais
vaikutus vuonna 1977 perustui yksin
omaan automatiikkaan. Aktiivinen 
politiikka lisäsi kysyntää vasta vuosi
na 1979-80, jolloin kuitenkin auto
matiikka vähensi kokonaisvaikutusta. 
Paitsi eräistä määritelmällisistä erois
ta 25 nämä suuret poikkeamat virallis
ten laskelmien ja mallin antamien tu
losten välillä johtuvat lähinnä kah
desta seikasta. Ensinnäkin korkea
työllisyysbudj ettilaskelma perustuu 
painottamattomiin arvioihin. Toiseksi 
- ja ehkä tärkeämpää - virallisissa 
laskelmissa on oletettu kansantalou
den potentiaalisen tuotannon kasvun 
hidastuneen varsin voimakkaasti 
1970-luvun toisella puoliskolla. Tämä 
pyrkii lisäämään aktiivisen politiikan 
ja vastaavasti vähentämään automa
tiikan osuutta. 

Lopuksi 

Yllä olevat laskelmat antavat aihetta 
monenlaisiin päätelmiin. Ensinnäkin 
kaikki tulokset viitaavat siihen, että 
valtiontalous on historiallisesti vai
kuttanut ja voi potentiaalisesti tule-

vaisuudessakin vaikuttaa v.:arsin voi
makkaasti talouden kasvuun lyhyellä 
aikavälillä. Kysyntävaikutusten ar
vioiminen budjettipolitiikkaa suunni
teltaessa on näin ollen varsin tärkeä
tä. Toiseksi on ilmeistä, että valtion
talous on heijastunut voimakkaasti 
rahoitusmarkkinoiden tilaan. Muun 
muassa tästä syystä staattinen tarkas
telu antaa varsin vajavaisen - ja eh
kä usein väärän - kuvan finanssipo
litiikan vaikutuksista ja talouspolitii
kan suunnittelu saattaa edellyttää, 
että kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota viiveisiin. Mutta jos bud
jettipolitiikka vaikuttaa niin voimak
kaasti ja niin pitkälle tulevaisuuteen 
kuin edellä esitetyt laskelmat antavat 
aiheen olettaa, voidaan lopuksi kysyä, 
onko meillä edellytyksiäkään pyrkiä 
aktiiviseen kontrasykliseen politiik
kaan? Olisiko kenties suuri saavutus 
jo se, että päätösperäisissä toimenpi
teissä havaittavissa oleva myötäsyk
lisyys voitaisiin poistaa? 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen: 
Motiivit, strategiat, ongelmat ja vaateet* 

REIJO LUOSTARINEN 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan en
sinnäkin sitä, miksi ja kuinka suoma
laiset teollisuusyritykset kansainvä
listyvät. Näitä kansainvälistymisen 
motiiveja ja strategioita analysoidaan 
pragmaattisesti. Lopuksi tarkastel
laan niitä keskeisiä ongelmia, joita 
suomalainen teollisuus kansainvälis
tymisen eri vaiheissa kohtaa sekä nii
tä haasteita ja vaateita, joita näiden 
ongelmien ratkaiseminen asettaa yri
tyksille, teollisuuden järjestöille, jul
kiselle vallalle ja korkeakoululaitok
selle. 

1. Kansainvälistymisen motiivit 

Yrityksen kansainvälistymistä ja 
kansainvälisen yrityksen toimintaa 
on koetettu selittää useiden eri mak
ro- ja mikro-pohjaisten teorioitten 
avulla. Näistä teorioista mainitta
koon eniten käytettyinä monopolisti
sen edun teoria (Hymer, 1960), elin
kaari te oria (Vernon, 1966) ja oligo
polistisen kilpailun teoria (Knicker
hocker, 1973).1 

Nämä teoriat on kehitetty Yhdys
valloissa. Ne on tarkoitettu ensisi-

* Pohjautuu Kansantaloudellisessa Yhdis
tyksessä 24. 11. 1981 pidettyyn esitelmään. 

1. Tuoreimpana yhteenvetona näistä ja 
muista monikansallisten yritysten teorioista ks. 
Buckley, 1981. 

jaisesti selittämään suuren teollistu
neen maan suurten, kypsien moni
kansallisten yritysten kansainvälisty
mistä. Tutkimusperinteeseen on li
säksi kuulunut etupäässä keskittymi
nen suoriin investointeihin eli tytär
yritysoperaatioihin yrityksen kan
sainvälistymisstrategiana. Kehitetyt 
teoriat ovat siis olleet monikansallis
ten yritysten suorien investointien 
selitysteorioita (ks. esim. Hood 
Young; 1979 s. 44-45). Näiden teo
rioiden selityskyvyn on havaittu las
kevan huomattavasti, jos tarkastelun 
kohteeksi otetaan pienen ja avoimen 
maan pienehköt, kansainvälistymisen 
alku-, kehitys- tai kasvuvaiheessa 
olevat yritykset, jotka käyttävät etu
paassa muita toimintavaihtoehtoja 
kuin suoria investointeja operaatio
strategianaan kansainvälisi'llä mark
kinoilla. 

Tähän viimeksi mainittuun tutki
musrakoon on Helsingin Kauppakor
keakoulun FIBO- (Finland' s Interna
tional Business Operations) tutki
musprojektissa, projektin perustami
sesta eli vuodesta 1974 lähtien keski
tytty. Näin on päästy hyödyntämään 
sitä komparatiivista etua, minkä Suo
mi tarjoaa tutkittaessa pienen ja avoi
men periferiatalouden yritysten kan
sainvälistymistä sekä kansainvälistä 
kilpailukykyä ja kehitettäessä vastaa
via teorioita. Seuraavassa esitettävät 
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Taulukko 1. Suomalaisten teollisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vaihtoehtoisia ke
hittämisstrategioita ja niiden markkinakohtaiset käyttömahdollisuudet tarkasteltuna kotimaan 
markkinoiden pienuuden ja avoimuuden kannalta. 

Suomalaisen teollisuus
yritykl7en kilpailukyvyn 
kehittämisstra tegia 

1. Sarjojen pidentäminen 
yksikkökustannusten 
alentamiseksi 

2. Pitkälle viety erikois
tuminen esim. erikois
tuminen kapeaan 
markkinarakoon 

3. T & K -panoksen 
voimakas lisääminen 

4. Diversifioituminen 
uudelle tuotesektorille 
tai teollisuuden alalle 

5. Siirtyminen hyödyn-
tämään alhaisia raaka-
aine ja palkka-
kustannuksia 

6. Siirtyminen projektien 
ja järjestelmien 
myyntiin 

7. Siirtyminen know 
how'n myyntiin 

8. Halvan, pitkäaikaisen 
ja riittävän rahoituk-
sen järjestäminen 

9. Kansainvälisen Johto-
henkilöstön palk-
kaaminen 

10. Kqnsainvälisen yhteis-
työn ja työnjaon 
aloittaminen ja/tai 
kehittäminen 

2 

Kehittämisstrategian käyttö
mahdollisuus pelkästään 
kotimaan markkinoilla 

Markkinoiden pienuuden 
vuoksi mahdollisuudet rajal
liset, yritys pysyy edelleen 
marginaalituottaj ana 
Markkinoiden pienuuden 
vuoksi riittävän kysynnän 
löytäminen vaikeaa 

Kotimaan markkinoilta saatu 
myynti ei tahdo riittää 
T & K -kustannusten 
kattamiseen 
Ei yleensä ratkaise kilpailu
kykyongelmaa kotimaan 
markkinoiden pienuuden ja 
avoimuuden vuoksi 
On jo hyödynnetty siinä 
määrin kuin yleensä 
mahdollista 

Suurehkojen kehittämis- ja 
paketointi-investointien vuoksi 
kotimaan markkinat ovat 
riittämättömät kannattavan 
myynnin aikaansaamiseksi 
Markkinoiden pienuuden ja 
kilpailuasteen korkeuden 
vuoksi ei yleensä mahdollista 

Kotimaan pääomamarkkinoiden 
pienuuden vuoksi mahdolli-
suudet rajalliset 

Kotimaan henkilöstömarkki-
noiden pienuuden vuoksi 
mahdollisuudet sangen 
rajalliset 
Kotimaan markkinoiden 
pienuuden vuoksi vaikeaa 
yksinomaan niiden varassa 

Kehittämisstrategian käyttö
mahdollisuus koti- ja 
kansainvälisillä markkinoilla 

Markkinoiden koko ei 
muodosta estettä 

Markkinoiden koko ei 
muodosta estettä pitkällekään 
menevälle erikoistumiselle 

Markkinoiden koko ei 
muodosta estettä mittavien
kaan T & K -kustannusten 
kattamiselle 
Tarjoaa riittävän kasvualustan 
uusille tuote- tai teollisille 
sektoreille 

Halpatuonti osoittaa, että 
mahdollisuuksia edelleen 
olemassa 

Kysynnän eri vaiheissa 
olevien maiden olemassaolo 
tarjoaa mittavia mahdolli
suuksia 

Globaalisilla markkinoilla 
know how'n kysyntä kasvaa 
nopeammin kuin muiden 
kansainvälisen kaupan 
myyntiobjektien 
Markkinoiden koko ei rajoita 
mahdollisuuksia, ulkomaisten 
tytäryritysten olemassaolo luo 
uusia mahdollisuuksia 
Markkinoiden koko ei rajoita 
henkilöstön saantimahdolli
suuksia, paIkkaaminen ulko
mailla mahdollista 
Tarjoutuu runsaasti erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia 
markkinoiden koon ja 
ei-kilpailevien yritysten 
vuoksi. 
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tiedot perustuvat kirjoittajan FIBO
projektissa tekemiin tutkimuksiin.2 

Taulukossa 1 on esitetty yhteenve
to suomalaisten teollisuusyritysten 
vaihtoehtoisista ja toisiaan täydentä
vistä kansainvälisen kilpailukyvyn 
kehittämisstrategioista sekä niiden 
käyttömahdollisuuksista. Yhteenveto 
osoittaa, että näiden kehittämisstrate
gioiden täysimääräinen hyödyntämi
nen ei yleensä ole mahdollista pelkäs
tään kotimarkkinoiden varassa. Tär
keimpänä syynä tähän on kotimaan 
markkinoiden pieni koko. Brutto
kansantuotteen kokonaismäärällä mi
tattuna Suomen markkinat ovat 
OECD-maiden kolmanneksi pienim
mät. Suomea pienemmät kotimaan 
markkinat ovat vain Islannilla ja Ir
lannilla! 

Pienuuden lisäksi on Suomen koti
maan markkinoista tuotava esille toi
nen merkityksellinen tekijä, joka 
myöskin vaikeuttaa esitettyjen kehit
tämisstrategioiden pelkästään koti
maapohjaista hyödyntämistä: avoi
muus. Tullitasoa mittarina käyttäen 
Suomi on OECD-maista kaikkein 
aV01mm. Avoimuus tarjoaa ulko
maisille kilpailijoille mahdollisuuden 
osallistua Suomen markkinoiden ky
syntäkakun jakamiseen. 

Kotimaan markkinoiden pienuus 
ja avoimuus toimivat kansainvälisty
misen työntekijöinä (push factors) ja 
muodostavat yhdessä kansainvälisty
mispaineen teollisissa yrityksissä. 

2. FIBO-projektissa on tähän asti tehty 37 
suurehkoa tutkimusta sekä julkaistu 30 artik
kelia ja 60 seminaaritutkielmaa suomalaisten 
yritysten operaatioista ulkomailla ja ulkomais
ten sekä monikansallisten yritysten operaa
tioista Suomessa, ks. tarkemmin Luostarinen, 
1981 c. 

Paine suorastaan pakottaa suomalai
set yritykset kansainvälistymään eli 
hakemaan kansainvälisen kilpailuky
vyn kehittämispohjan kansainvälisil
tä markkinoilta. Tämä paine on erään 
kehitetyn mittarin avulla ilmaistuna 
Suomessa suurempi kuin muissa 
OECD-maissa (Luostarinen, 1979, ss. 
76-79). 

Ilman kotimaan markkinoiden 
1950-luvun 'loppupuolelta näihin päi
viin asti lisääntynyttä avoimuutta 
teollisuuden kansainvälistymispaine 
ei olisi nykyisen suuruinen. Mutta 
ilman saavutettua vastavuoroista 
avoimuutta EFTA-, EC- ja SEV-mais
sa kansainvälistymispaineen purka
minen so. kansainvälisen kilpailuky
vyn kehittäminen ei myöskään olisi 
ollut nykyisessä ja tulevassa määrin 
mahdollista. Kansainvälisten mark
kinoiden avoimuus ja niiden tarjoa
mat moninaiset mahdoHisuudet muo
dostavat puolestaan veto- eli imuteki
jän (pull faetor ) suomalaisten yritys
ten kansainvälistymiselle. 

Suomi on siis yksi kaikkein pie
nimmistä ja avoimimmista kehitty
neistä teollisuusmaista. Tämän läh
tökohtatilanteen merkitys ja toisaal
ta kansainvälisten markkinoiden tar
joamat mahdollisuudet erilaisten ke
hittämisstrategioiden toteuttamiselle 
on suomalaisissa vientiyrityksissä 
myös osittain oivallettu. Nimittäin 
1006 suomalaisesta teollisesta vienti
yrityksestä 70 % katsoi Suomen 
markkinoiden pienuudella olleen jo
ko olennainen tai melko olennainen 
merkitys kansainvälistymismotiivina. 
Suomessa sijaitsevista 107 ulkomai
sessa omistuksessa olevasta teollises
ta vientiyrityksestä 51 % koki asian
tilan samoin (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Yritysjohtajien käsitykset Suomen markkinoiden pienuuden merkityksestä kan
sainvälisten operaatioiden käytölle ulko- ja kotimaisissa teollisuusyrityksissä Suomessa vuon
na 1977. 

Kotimaiset yritykset Ulkomaiset yritykset 

Merkitys 

Olennainen 
Melkoinen 
Pienehkö 
Ei merkitystä 

Yhteensä 

Yritysten 
lukumäärä 

377 
329 
190 
110 

1006 

Lähde: Luostarinen 1981 b, s. 17. 

Ofo koko 
määrästä 

37.5 
32.7 
18.9 
10.9 

100.0 

Yritysten Ofo koko 
lukumäärä määrästä 

34 31.8 
21 19.6 
24 22.4 
28 26.2 

107 100.0 

Taulukko 3. Tulevaisuuden alueellisten kasvumahdollisuuksien koettu sijoittuminen ulko- ja 
kotimaisissa teollisuusyrityksissä Suomessa vuonna 1977. 

Yritysten mahdol
lista laajentaa 
tulevaisuudessa 
toimintaansa 

Kotimaiset yritykset Ulkomaiset yritykset 

Pelkästään koti
maan markkinoilla 
Enimmäkseen koti
maan markkinoilla 
Yhtä paljon koti
maassa ja ulko
mailla 
Enimmäkseen ulko
maisilla markki
noilla 
Pelkästään ulko
maisilla markki
noilla 

Yhteensä 

Yritysten 
lukumäärä 

16 

202 

235 

482 

71 

1006 

Lähde: Luostarinen 1981 b, s. 19. 

Vastaavasti suomalaisista yrityksis
tä peräti 78 % katsoi, että tuleva toi
minnan laajentaminen on pakko poh
jata 50-prosenttisesti tai yli ulkomais-

Ofo koko 
määrästä 

1.6 

20.1 

23.3 

47.9 

7.1 

100.0 

Yritysten 
lukumäärä 

8 

31 

29 

27 

11 

106 

Ofo koko 
määrästä 

7.6 

29.2 

27.3 

25.5 

10.4 

100.0 

ten markkinoiden varaan. Ulkomai
sessa omistuksessa olevien yritysten 
osalta vastaava osuus oli 63 % (tau
lukko 3). 
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Nämä luvut osoittavat, että Suo
men markkinoiden pienuus ei muo
dosta ongelmaa ainoastaan suomalai
sille yrityksille, vaan myös Suomessa 
toimiville ulkomaisten yritysten ty
täryrityksille. Ulkomaiset investoi
jat joutuvat todennäköisesti normaa
lia useammin ja tavallista suurem
massa määrin ottamaan huomioon 
ulospäin tarjoutuvat jatko-operaatio
mahdollisuudet harkitessaan valmis
tusyksikön perustamista Suomeen 
(Luostarinen 1981 a). 

Suomalaisten yritysten kansainvä
listymisen primus motor on kotimaan 
markkinoiden pienuuden ja avoimuu
den muodostama paine (kansainvä
listymisen paineteoria ). Kansainvä
listymispaineen olemassaolo ei kui-

tenkaan ole riittävä ehto kansainvä
listymiselle, vaan tarvitaan myös 
mahdollisuus purkaa ko. paine kan
nattavasti ja kilpailukykyisesti. Mah
dollisuus tähän tarjoutuu kansainvä
listen markkinoiden vastavuoroisen 
avoimuuden ja kysyntäimun kaut
ta (kansainvälistymisen imuteoria ). 
Kansainvälisillä markkinoilla avau
tuvien mahdollisuuksien hyväksi
käyttäminen ei kuitenkaan ole itses
täänselvyys, vaan se edellyttää yri
tyksiltä ensinnäkin jonkin ki'lpailu
parametrin osalta etevämmyyttä/yli
voimaa (monopolistisen edun teoria) 
ja toisaalta kykyä hyödyntää tätä 
etua (kuvio 1) käyttämällä oikeita 
kansainvälistymisen stra tegiavaih to
ehtoja (hyödyntämiskykyteoria). 

RAJA 

RATKAISEVA 
TEKIJÄ. 

YRITYKSEN 
ETEV ÄMMYYS/ 

YLIVOIMA 
JA KYKY SEN 
HYÖDYNTÄ

MISEEN 

Kuvio 1. Etevämmyyden tai yHvoiman ja sen hyödyntämiskyvyn merkitys suomalaisille yrityk
sille purkaakotimarkkinalähtöistä kansainvälistymispainetta ja hyödyntää kansainväHsten 
markkinoiden imutekijöitä. 
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2. Kansainvälistymisstrategiat 

Kokemusten valossa näyttää siltä, et

Tuotestrategian määrittelyssä teol
lisella yrityksellä on käytettävänään 
neljä toisiaan pääasiassa täydentävää 
vaihtoehtoa: tä suomalaisten yritysten eteväm

myys tai jonkin asteinen ylivoima ei 1) 
löydy niinkään kyvystä monopolisoi- 2) 
da jokin markkina-alue, jakeluketju 3) 
tai asiakasryhmä tai kyvystä toteut- 4) 
taa tehokkaasti menekinedistämistä 
kuin kyvystä kehittää .omaleimaisia 
erikoistuotteita ja/tai kyvystä lisä

tavarat 
palvelut 
know how 
projektit ja systeemit. 

Operaatiostrategian määrittämises
sä yrityksellä on valittavanaan neljä 
päävaihtoeh toa: tä valmistusprosessien tehokkuutta. 

Osaaminen on siis, ainakin toistaisek
si, keskittynyt tuote- ja valmistus
puolelle markkinoinnin jäädessä eh
kä enemmän taka-alalle. 

Osaamisen hyödyntämiseksi kan
sainvälisillä markkinoilla yrityksel
lä on käytettävänään useita erilai
sia kansainvälistymisstrategiavaih to
ehtoja. Kansainvälistymisstrategian 
määrittämisessä seuraavat kolme 
osastrategiaa nousevat keskeisiksi: 

1) ei-investointi markkinointioperaa
tiot (NIMOS) 

2) investointi markkinointioperaa
tiot (DIMOS) 

3) ei-investointi valmistusoperaatiot 
(NIPOS) 

4) investointi 
(DIPOS). 

valmistusoperaatiot 

Markkinastrategiavalinta voi poh
jautua esim. maantieteelliselle, kult-

1) mitä - P roduct strategy (tuotestrategia) 
2) miten 
3) minne 

o peration strategy (operaatiostrategia) 
Market strategy (markkinastrategia) 

Näihin kolmeen kysymykseen vas
taaminen merkitsee sitä, että yritys 
täsmentää tuotestrategiansa eli millä 
myyntiobjekteilla se aikoo kansain
välistyä, samoin markkina strategian
sa eli mille markkinoille se aikoo ko. 
myyntiobjektit myydä, sekä operaa
tiostrategiansa eli mitä toimintavaih
toehtoa käyttäen ko. myyntiobjektit 
ao. markkinotlle aiotaan toimittaa. 
Vastaamalla näihin peruskysymyk
siin yritys täsmentää kansainvälisty
misen ns. POM-strategian (Luostari
nen, 1979 ss. 94-95). 

tuurilliselle ja taloudelliselle etäisyy
delle (muodostavat yhdessä ns. busi
ness-etäisyyden), jolloin maat voi
daan ryhmitellä esim. seuraavasti:3 

1) hyvin läheiset maat 
= kuumat maat 

2) läheiset maat 
= lämpimät maat 

3. Business-etäisyysryhmittelystä ks. tar
kemmin Luostarinen (1979) s.. 137-152; ns. 
temperature gradient -maaryhmittelystä, joka 
pohjautuu etäisyydelle, ks. Litvak - Banting 
(1968). 
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3) keskivertoiset maat 
= lauhkeat maat 

4) etäiset maat 
= viileät maat 

5) hyvin etäiset maat 
= kylmät maat. 

Tuote-, operaatio- ja maastrategian 
määrittely ei kuitenkaan luonnolli
sesti vielä riitä, vaan yrityksen tulisi 
lisäksi määritellä kansainvälisen 
markkinoinnin parametreistä hinta-, 
jakelutie-, asiakas- ja menekinedistä
misstrategiat. 

Eri maissa tehdyissä tutkimuksissa 
on pyritty löytämään teollisten yri
tysten kansainvälistymisestä jokin 
säännönmukainen, yhteneväinen ke
hitysportaikko. Tällaista teollisuu
den kansainvälistymismallia ei ole 
kuitenkaan onnistuttu konstruoi
maan. Tarkasteltaessa suomalaisten 
teollisuusyritysten kansainvälistymis
kehitystä kunkin POM-strategiakom
ponentin valossa erikseen voidaan to
deta, että kansainvälistyminen on ol
lut niiden osalta siinä määrin yhden
mukaista että voidaan puhua suoma-

laisten teollisten yritysten kansainvä
listymisen tuote-, operaatio- ja ma:::t
malleista (ks. taulukot 4-6).4 

Edellä esitetty kansainvälistymisen 
. analyysi perustui partiaali tar kaste
luun. Kuviossa 2 esitetään tuote-, 
operaatio- ja maamallien yhdistelmä 
eli siirrytään POM-strategian pohjal
ta kansainvälistymisen totaalitarkas
teluun. Kansainvälistyminen on jaet
tu neljään vaiheeseen POM-strategia
kombinaatiossa tapahtuvien muutos
ten pohjalta. Vaikkakin käyttäyty
mishajonta on olennaisesti suurem
pi kuin osatarkastelussa, muutokset 
ovat edelleen sen verran yhdenmu
kaisia, että voidaan puhua suomalais
ten teollisten yritysten kansainvälis
tymisen prosessimallista tai päävirta
mallista (mainstream model). Eten
kin kansainvälistymisen liikkeelleläh
tö on ollut erittäin konsistentti: tava
roiden perinteistä vientiä (97 % ) 

4. Tätä kehityksen samankaltaisuutta olen 
pyrkinyt selvittämään behavioristisen päätök
sentekomallin avulla käyttäen hyväksi sivu
suuntaisen jäykkyyden ja organisatorisen oppi
misen käsitteitä, ks. tarkemmin Luostarinen 
1979 ss. 31-63. 

Taulukko 4. Myyntiobjektien aJ{allinen markkinointijärjestys 998 suomalaisessa teollisessa vien-
tiyrityksessä vuonna 1976. 

Myynti- Mar kkinointij ärj estys 

objekti 1. 2. 3. 4. 

Tavara 99 4 1 4 
Palvelu 0 47 19 4 
Systeemi 0 19 48 31 
Know how 1 30 32 61 

Yhteensä 100 100 100 100 

N= 998 217 84 26 
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Taulukko 5. Operaatiomuotojen käyttöönottojärjestys 997 suomalaisessa vientiyrityksessä vuon
na 1976. 

Operaatio
muoto 

NIMOS 
DIMOS 
NIPOS 
DIPOS 

Yhteensä 

N= 

Symboliavain : 

1. 

98 
1 
1 

100 

997 

Käyttöjärjestys 

2. 3. 4. 

5 1 
64 24 20 
21 44 20 
10 31 60 

100 100 100 

309 106 20 

NIMOS 
DIMOS 
NIPOS 
DIPOS 

= Non-investment marketing operations 
= Direct investment marketing operations 
= Non-investment production operations 
= Direct investment production operations 

Taulukko 6. Ensimmäinen entrymaa business
etäisyyteen perustuvien klustereiden av,,+lla 
ilmaistuna 924 suomalaisessa teollisessa vienti
yrityksessä v. 1976. 

Maaklusterit Yritysten määrä 
business-etäisyyden 
mukaan kpl 0/0 

Hyvin läheiset 847 91.7 
Läheiset 43 4.7 
Keskivertoiset 16 1.7 
~täiset 16 1.7 
Hyvin etäiset 2 0.2 

Yhteensä 924 100.0 

maantieteellisesti ja kulttuurisesti lä
hellä sijaitseviin, talouden koolta 
Suomea vähän suurempiin maihin eli 
ns. kuumiin maihin (90 %). Kehi
tysvaiheessa yritys vauhdittaa tava
ravientiään perustamalla oman mark
kinointiyksikön (42 %) lyhyen busi
ness-etäisyyden maihin (88 %) tai 
laventaa tuotekonseptiaan sisältä
mään myös palvelut (23 %) kansain-

välisillä markkinoilla. Kasvuvaihees
sa viimemainitut yritykset perustavat 
vuorostaan markkinointiyksikkönsä 
ja ensiksi mainitut siirtyvät systee
mien/projektien myyntiin. Kansain
välistymisen kypsyysvaiheessa yri
tykset siirtävät tavaroiden tuotannon 
perustettuun omaan valmistusyksik
köön tai ryhtyvät myymään know 
how'ta esimerkiksi lisensiointioperaa
tion kautta. 

Se, että suomalaisten yritysten 
kansainvälistymiskehityksessä näyt
tää olevan, toisin kuin muissa mais
sa, löydettävissä eräänlainen kansain
välistymisen perusmalli, johtunee 
etupäässä yritystemme kansainvälis
tymisen samankaltaisista lähtökohta
tekijöistä ja -tilanteista. Kun esim. 
ruotsalaiset yritykset perustivat en
simmäiset valmistusyksikkönsä ulko
maille jo i800-luvun loppupuolella, 
niin ensimmäinen suomalaisten omis
tama (vielä toimiva) valmistusyksik
kö perustettiin ulkomaille i930-luvun 
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l23% I Kansa i nvä 1 i s tym i sen 
kehitysvaihe I DIMOS I NIMOS 

l Kuumat 188 % I I Kuumat 176 % 1 

I I 
I 

J. J. 

I Tavarat ~ 21 %1 I DIMOS 
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1 Kuumat 187 % I I Kuumat 1 76 %1 

I 
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J. 
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: 18 ~ I DIPOS 

I Kuumat 169 .%1 

I 
.1. 

I Know how 

I NIPOS 

I Kuumat 

\17 %J 

J 70 %J 

Kansainvälistymisen 
kypsyysvaihe 

Kuvio 2. Suoma1laisten teollisten yritysten kansainvälistymisen prosessuaalisen kehityksen pe
rusmalli (vrt. Luostarinen 1979 s. 186). 

alussa ja seuraavat vasta 1950-1uvun 
lopussa. Itse asiassa voimme todeta, 
että perinteisiä vientioperaatioita lu
kuunottamatta suurin osa suomalais
ten yritysten kansainvälisistä operaa
tioista on toteutettu vasta 1970-luvun 
puolivälin jälkeen (vrt. Luostarinen, 
1978). Suomalaisten yritysten kan
sainvälistyminen on siis kilpailevien 
maiden yrityksiin verrattuna todella 
nuori ilmiö. 

Tämä kansainvälistymisen myöhäi-

nen ja yhtä aikainen liikkeellelähtö, 
kehittyminen ja kasvu aiheuttavat 
sen, että suomalaisten yritysten kan
sainvälistymiseen ovat eri yritysten 
kohdalla vaikuttaneet paljolti saman
laiset lähtökohtatekijät ja ympäristö
olosuhteet. Tämä on puolestaan vai
kuttan ut kansainvälistymisprosessin 
rakenteen samankaltaisuuteen. Kil
pailijamaissa yritykset ovat puoles
taan kansainvälistyneet eri aikoina ja 
pitkien ajanjaksojen kuluessa, jolloin 



erilaiset lähtökohtatilanteet ja tekijät 
ovat vieneet myös erilaisiin kansain
välistymismalleihin ja -profiileihin. 

Se, että suomalaiset yritykset 
markkinoivat kansainvälistymisen al
kuvaiheessa spill-over -teorian mu
kaisesti (Burenstam Linder, 1961 s. 
87) kotimaassa jo aikaisemmin myy
tyjä tavaroita käyttäen perinteisiä 
epäsuoria, suoria ja välittömiä vienti
operaatioita osoittaa, että kansainvä
lisen kilpailukyvyn kehittämiseen py
ritään ensisijassa taulukossa 1 mai
nittujen neljän ensimmäisen kehittä
misstrategian puitteissa: sarjojen pi
dentäminen, erikoistuminen, T & K 
-investointien lisääminen ja diversi
fioituminen. 

Näiden kilpailukyvyn kehittämis
strategioiden merkitys näkyy myös 
siinä, että kansainvälistymisen toises
sa eli kehitysvaiheessa suomalaiset 
yritykset lisäävät myyntiobjekteihin
sa palvelut etupäässä tukeakseen ta
varoidensa myyntiponnisteluja tai 
siirtyvät omien myyntiyksiköiden 
käyttöön vauhdittaakseen tavaroiden 
markkinointia kohdemaissa. Muiden 
taulukossa 1 mainittujen kilpailuky
vyn kehittämisstrategioiden käyttö 
tapahtuu etupäässä kansainvälistymi
sen kasvu- ja kypsyysvaiheissa. 

3. Kansainvälistymisen ongelmat 

Edellä on jo viitattu siihen, että kan
sainvälistymistä voidaan pitää pro
sessina, jossa saatetaan erottaa eri 
vaiheita. Taulukossa 7 vaiheistus on 
suoritettu pitäen lähtökohtana ty
täryritysten perustamisintensiteettiä 
kansainvälisi1lä markkinoilla. Vaihe-
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jako käy täten pitkälle yksiin ope
raatioiden käyttöönottojärjestyksen 
kanssa. Vaiihej akoa käytetään perus
tana seuraavassa ongelma-analyysis
sä. 

Yksi suurimpia kansainvälistymi
sen ongelmia suomalaisissa yrityksis
sä on ns. sivusuuntainen jäykkyys.5 
Tämä jäykkyys aiheutuu tieto- ja ko
kemusvarannon vähyydestä ja näkyy 
havaintoviiveinä, reaktiohitautena, 
vaihtoehtojen etsinnän puutteena ja 
epävarmuuden ja riskinoton väiste
lynä päätöksenteossa. Kansainvälis
tymisen osalta sivusuuntainen jäyk
kyys johtaa hitaaseen ja väkinäiseen 
siirtymiseen kansainvälistymisportai
kossa eteenpäin. Vanhasta totutusta 
kansainvälistymisen POM-strategias
ta: tavaroita :perinteisen viennin me
netelmillä tutuille lähimarkkinoille 
(84 % taulukko 7:n 1500 yritykses
tä) ei luovuta ennenkuin kriisitilan
teessa (management by crises). Täl
laisen kriisin saattaa aiheuttaa esim. 
agentin kuolema tai maahantuo
jan kyvyttömyys/haluttomuus lisätä 
myyntiä, jolloin yritys ehkä vasta 
ryhtyy harkitsemaan operaatiostrate
giansa muuttamista ja ensimmäisen 
oman myyntiyksikön perustamista. 
Jos ensimmäisen tytäryrityksen pe
rustaminen osoittautuu onnistuneek
si, sivusuuntainen jäykkyys vähenee 
tuntuvasti ja yritys saattaa aktiivises
ti ryhtyä etsimään uuden myyntiyk
sikön perustamismahdollisuuksia ul-

5. Sivusuuntaisen jäykkyyden käsitteen on 
Suomeen lanseerannut Vaivio yrityksen suun
nittelukäyttäytymistä koskevassa kirjoitukses
saan (Va'ivio, 1963); makrotasolla vastaavaa 
ongelmaa on tarkasteltu mm. transformaatio
tai adaptaatio-ongelmana, ks. esim. Reinikai
nen (1970) tai Mickwitz (1978). 
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Taulukko 7. Suomalaisten teollisten yritysten jakautuminen kansainvälistymisen eri vaiheisiin 
vuonna 1980 ja niiden arvioitu jakautuminen vuonna 1985. 

Kansainvälistymisvaihe 

I vaihe: kansainvälistymisen alkuvaihe 
(muita kuin tytäryritysoperaatioita 
ulkomailla) 

II vaihe: kansainvälistymisen kehitysvaihe 
(muita kuin valmistusyksikköjä 
ulkomailla) 

III vaihe: kansainvälistymisen kasvuvaihe 
(valmistus- ja/tai kokoonpanoyksik
köjä vähemmässä kuin kuudessa 
maassa ulkomailla) 

IV vaihe: kansainvälistymisen kypsyysvaihe 
(valmistus- ja/tai kokoonpanoyksik
köjä vähintään kuudessa maassa 
ulkomailla) 

Suomal. yritykset yhteensä 
Ulkom.omist. olevat vientiyr. 

Suomessa sijaitsevat teolli
set vientiyritykset yhteensä 

Lähde: Luostarinen, 1981 b. 

komailla. Edelleen yrityksen kan
sainvälistymiselle on kuitenkin tyy
pillistä jäykkyys ,sivusuuntaan eli 
muihin uusiin vaihtoehtoisiin strate
gioihin päin ja joustavuus etusuun
taan eli vanhoihin totuttuihin vaihto
ehtoihin päin. 

Siirtyminen kansainvälistymisvai
heesta toiseen ja tämän mukanaan 
tuoma muutos yrityksen kansainvä
listymisasteessa aiheuttavat yrityk
selle aikaisemmin kokemattomia on
gelmia. Kun yritys kansainvälisty
misen alkuvaiheessa markkinoi tut
tuja kotimarkkinatuotteita tutuille 
lähimarkkinoille, se tapahtuu yleen
sä yrityksen markkinointiosaston tai 

Suomalaisten yritysten lukumäärä 

1980 
kpl Olo 

1260 

160 

80 

3 

1503 
110 

1613 

84 

11 

5 

o 

100 

19'85 
kpl Olo 

1480 

210 

120 

10 

1820 
130 

1950 

81 

11 

7 

1 

100 

erillisen vientiosaston toimesta yri
tyksen muiden osastojen ollessa 
täysin kotimarkkinaorientoituneita. 
Mutta kun yritys ryhtyy markkinoi
maan ulkomaille projekteja, systee
mejä tai know how'ta tai kun se pe
rustaa ulkomaille ensimmäisen val
mistusyksikkönsä yrityksessä huo
mataan, että markkinointifunktion 
lisäksi yrityksen valmistus-, rahoi
tus-, T & K-, hallinto-, henkilöstöhal
linto- ym. funktiot tulisi myös kan
sainvälistää. Ongelmaksi muodostuu 
lähes poikkeuksetta se, että näissä ko
timaisesti orientoituneissa funktioissa 
ei ole kansainvälistymisen tiedoilla ja 
taidoilla varustettua henkilöstöä. Tä-



mä puolestaan aiheuttaa yrityksen 
kansainvälistymiselle pahanlaatuisia 
pullonkauloja ja kalliin oppimispro
sessin tehtyjen lukuisten erehdysten 
ja suoranaisten virheiden vuoksi. 

Yrityksen kokonaistoiminnasta ja 
yrityksen kansainvälisestä toiminnas
ta vastuussa olevien johtohenkilöiden 
suurimpana ongelmana on myös kan
sainvälistymisen tietouden ja koke
muksen puute. Tämä tekee vaikeak
si kehittää kansainvälistymisen joh
tamis- ja ohjausjärjestelmiä kul
loisenkin kansainvälistymisvaiheen 
edellyttämälle tasolle. On ymmär
rettävää, että ne informaatio-, suun
nittelu-, organisaatio-, toteutus- ja 
valvontajärjestelmät, jotka toimivat 
moitteettomasti silloin kun yritys 
vielä operoi yksinomaan kotimaan 
markkinoilla eivät ole oikeita silloin 
kun yritys r~htyy pysyvästi hankki
maan tuloja ulkomaisilta markkinoil
ta. Samoin ne järjestelmäratkaisut, 
jotka olivat riittävät kansainvälisty
misen alkuvaiheessa eivät yleensä ole 
enää sitä silloin kun yritys siirtyy 
kansainvälistymisen kehitysvaihee
seen. Edelleen on selvää, että kun 
ulkomaisen toiminnan osuus nousee 
yli puoleen yrityksen kokonaistoi
minnasta, niin edellisten vaiheiden 
järjestelmiä joudutaan vastaavasti 
kehittämään. Nyt ongelmana on ai
kaisemmin kotimaapainotteisten yri
tyksen kokonaisjärjestelmien muun
taminen enemmän ulkomaapainottei
siksi - tuleehan yrityksen tuloista 
yli puolet ulkomaisilta markkinoilta. 
Yrityksen siirtyessä pysyvästi kan
sainvälistymisen kypsään vaiheeseen 
eli suomalaisittain sanottuna ns. mini
monikansallisen yrityksen vaiheeseen 
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ongelmana on kahtiajaon »kotimaa -
ulkomaat» hävittäminen yrityksen 
johtamis- ja ohjausjärjestelmistä ja 
niiden muuntaminen täysin kansain
väliseltä pohjalta toimiviksi. 

Yrityksen ylimmän johdon yhtenä 
keskeisenä ongelmana on myös estää 
yrityksen kansainvälistymisen kehit
tyminen ajopuuteorian pohjalta. Kan
sainvälistymiskokemuksen ja -tietou
den vähyyden ja puutteellisuuden 
vuoksi yrityksen kansainväHstymis
strategioiden suunnittelu ja täsmen
täminen laaihaa pahasti yrityksen 
kansainvälistymiskehity ksen j älj essä. 
Tämän vuoksi yrityksen kansainväli
set toiminnot toteutetaan enemmän
kin sattumien kuin etukäteen laadi
tun strategian ohjaamana. Tämä 
luonnollisesti johtaa todennäköisyy
den mukaan siihen, että puolet teh
dyistä tuote-, operaatio-, maa- ym. 
ratkaisuista ovat virheellisiä ja ai
heuttavat tappioita ja kriisejä yrityk
sen tulos- ja rahoituskehityksessä. 

Yhteenvetona voidaan näin ollen 
todeta, että suurin osa kansainvälis
tymisen ongelmista aiheutuu suoma
laisten yritysten johto- ym. henkilös
tön kansainvälistymistietämyksen ja 
-kokemuksen puutteesta ja tämän 
puutteen seurauksena vaikeudesta 
johtaa, ohjata, hallita ja toteuttaa 
yri ty ksen kansainvälistymiskehi tystä 
kilpailukykyisesti ja kannattavasti eri 
funktioiden osalta. 

4. Kansainvälistymisen haasteet ja 
vaateet 

Edellä esitettyjen ongelmien moninai
suus jo osoittaa, että kansainvälisty
misen onnistunut hyödyntäminen yri-
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tyksen keskeisenä kasvu- ja kansain
välisen kilpailukyvyn kehittämisstra
tegiana (ks. Luostarinen, 1980) aset
taa suuria vaateita ennen kaikkea 
yritykselle itselleen. Yrityksen tuli
si huolehtia riittävien resurssien ke
hittämisestä kunkin kansainvälisty
misvaiheen osalta. Kehittämistyössä 
henkiset resurssit nousevat selvästi 
etualalle, sillä mitä hyötyä yrityksel
lä on esim. vahvoista tuotanto- ja fi
nanssiresursseista, jos yrityksessä ei 
ole riittävästi tietoa ja taitoa niiden 
hyödyntämiseksi. Tai mitä hyötyä 
yrityksellä on tuote- tai prosessiete
vämmyydestä, jos kukaan yrityksessä 
ei tiedä, että sillä on hallussaan tällai
nen ylivoima tai jos tätä etevämmyyt
tä ei osata käyttää hyväksi kansain
välisessä liiketoiminnassa. Kannat
tava kansainvälistyminen on kiinni 
ihmisistä. Tämän vuoksi yritysten 
kehittämisohjelmien keskeiseksi ta
voitteeksi tulisi asettaa henkilöstön 
kehittäminen merkittäväksi laadulli
seksi kansainvälisen kilpailukyvyn 
perustekijäksi. Vain täten saadaan 
kansainvälistymisen vaatima tiedon 
ja taidon taso kohoamaan ja kehitys
tä estävä sivusuuntainen jäykkyys 
murtumaan. 

Kansainvälistyminen asettaa myös 
yritysten toimiala- ja teollisuusjärjes
töt uusien haasteitten eteen. Tunte
vatko ne todella sekä kansainvälisty
misen merkityksen alan yrityksille 
että olennaisimmat ongelmat kan
sainvälistymisen eri vaiheissa olevien 
yritysten osalta? Pystyvätkö ne löy
tämään alakohtaisia ratkaisumalleja 
kansainvälistymisen ongelmiin ja aut
tamaan riittävien puitteiden luomi
sessa ratkaisumallien yrityskohtai-

seksi hyödyntämiseksi? Minimivaa
timuksena voitaneen pitää yritysten 
kansainvälistymisen seurantajärjes
telmien luomista ja yritysten kan
sainvälisen kilpailukyvyn analyysi
järjestelmien kehittämistä ja jatku
vaa soveltamista. 

Julkisen vallan haasteena on kiin
nittää huomiota niihin keskeisiin 
ongelmiin, jotka hidastavat, Suomen 
kansantalouden päämäärien kannal
ta tarkasteltuna, positiivisten kan
sainvälistymiskehityskulkujen toteu
tumista. Näihin kuuluvat ne ongel
mat, jotka jarruttavat suomalaisten 
yritysten kansainvälisen kilpailuky
vyn kehittämistä kansainvälistymisen 
kautta. Samoin kuin myös ne pro
bleemat, jotka hidastavat tai suoras
taan estävät ulkomaisten ja monikan
sallisten yritysten Suomessa tapahtu
via, kansantaloutemme kehittämisen 
kannalta järkeviä operaatioita. Kan
sainvälistymisessä, niinkuin yleensä 
kaikessa kansainvälisessä kanssakäy
misessä, pätee molemminpuolisuuden 
eli vastavuoroisen kohtelun periaate. 
Vähimmäisvaatimuksena voitaneen 
pitää viennin (tuonnin) edistämis
järjestelmän laventamista kansainvä
listen toimintojen edistämisjärjestel
mäksi. 

Edellä esitetyn valossa on jo käy
nyt ilmi, että korkeakoululaitoksen 
rooli on nousemassa huomattavan 
keskeiseksi Suomen kansantalouden 
ja suomalaisten yritysten kansainvä
listymisen kehittämisessä. Korkea
koulujemme suurena haasteena on 
koettaa tyydyttää se jo olemassa ole
va ja nopeasti kasvava kysyntä, joka 
kohdistuu riittävillä kansainvälisty
misen tiedoilla ja taidoilla varustet-



tuun henkilöstöön (ks. tarkemmin 
Luostarinen - Svärd, 1981). Vienti
markkinoinnin koulutuksen antami
nen ei enää yksinomaan riitä. On 
tarjottava myös kansainvälisen mark
kinoinnin koulutusta. Tämäkään ei 
vielä riitä, vaan korkeakoulujen olisi 

. »kansainvälistettävä» myös hallinnon, 
laskentatoimen, rahoituksen, tuotan
totalouden, henkilöstöhallinnon, juri
diikan ym. alueiden opetus vastaa
maan samojen funktioiden kansain
välistymistä suomalaisissa yrityksis
sä. 

Kansantalouden rinnalle on jo ke
hittynyt kansainvälinen talous. Lii
ketalouden rinnalle tulisi kehittää 
kansainvälinen liiketalous. Jossakin 
kehittämisvaiheessa kansainvälisen 
talouden, kansainvälisen liiketalou
den, kansainvälisen oikeuden ja kiel
ten opetus tulisi integroida ja koordi
noida mielekkääksi kokonaisuudeksi. 
Kansainvälisen talouden ja kansain
välisen liiketalouden tutkijoiden pi
täisi käynnistää yhteistyö. Suomen 
korkeakoulujen tulisi aloittaa opiske
lijoiden rotaatio-ohjelma kansainvä
listen aineiden opetuksessa opetusre
surssien niukkuuden vuoksi. Suoma
laisten ja ulkomaisten korkeakoulu
jen tulisi kehittää jatkuvat kansain
välisen talouden ja liiketalouden 
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoi
den vaihto-ohjelmat. Kansainvälis
tymistähänei voi opiskella, opettaa 
tai tutkia tehokkaasti pelkästään ko
timaasta käsin. Koska Suomen kan
santulosta noin kolmannes tulee kan
sainvälisistä toiminnoista tuntuisi 
luonnolliselta, että korkeakoulujen 
opetuksen ja tutkimuksen kehittä
mistyö on kansainvälistämisen osalta 
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päässyt kypsään vaiheeseen vasta sit
ten, kun Suomessa tapahtuva talous
tieteiden opetus ja tutkimus (myös 
muu opetus ja tutkimus!) on kan
sainvälistetty niin ettei opetuksessa 
ja tutkimuksessa tarvitse enää tehdä 
keinotekoisesti eroa kotimaisen ja ul
komaisen välillä. On vain liiketalou
den ja kansantalouden opetusta ja 
tutkimusta, joka luontaisesti sisältää 
kansainvälisyyden yhtenä keskeisenä 
integroituna ainesosana. 

Suomalaisten yritysten kansainvä
liset toiminnot ja ulkomaisten sekä 
monikansallisten yritysten operaatiot 
Suomessa ja Suomesta kansainvälis
tävät voimakkaasti suomalaista elin
keinoelämää, kansantaloutta ja yh
teiskuntaa. Nämä uudet ja voimak
kaat kehityskulut asettuvat vanhojen 
teorioiden selityskyvyn kovalle koe
tukselle ja vaat1vat uudenlaisten asi
oiden huomioon ottamista myös ul
komaankauppa-, talous-, finanssi- ja 
rahapolitiikan määrittelyssä. 1980-
luku on suomalaisittain katsottuna 
kansainvälistymisen vuosikymmen. 
Meidän on kehitettävä havainnointi-, 
reagointi- ja toimeenpanokykyämme 
niin, että voimme turvallisesti vas
taanottaa kansainvälistymisen muka
naan tuomat uudet ja mielenkiintoi
set haasteet. 
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PUHEENVUOROT 

VEIKKO REINIKAINEN 

1. Mielestäni voidaan vä~ttää 'että yritys
ten lkansainväHstymisen ong,elma on 
eräänlainen 1980-huvun »EEC-rkysymys». 
Se ansai!tsisi siis nyt saman huomion mikä 
ailkanaan :l~ohdi'stettiin EEC-, SEV- ja Kev
sas-sopimusten pakettiin jdManeeseen 

kauppaipolii1Jtiseen valintaongelmaan. Nä
mäkin raitkai'sut tarjloavat ~kansantaloudel
le yhä 'sekä haasteita että mahdollisuuk
sia. Itse 'kokonaisratkaiJsu 'O'li kuiltenlkin 
onnistunut, e~kä sen enää voi katsoa kilL 
paileVlan huomiosta 'kansainvälistymisen 
uuden Ikehiitysvai!heen haasteiden jaongel
mien ,kanssa. Ydtysten kansainvälisltymi

sen merkityksen kOJ.1ostaminen 'On kuiten

kin aiheellLsta vain It1etyillä edellytyksillä. 
Ensinnäkin on tiedostettava että on kysy
mys koko talouden kansainvälistymisen 
uudestakeh~tysV1aiheesta. Kamainvälisiä 
operaatioita suorittavat kyl[ä yrity'k:set ja 
niiden to1mintojen ymmär!täminen on siis 
tä't'keä!tä. Ne eivät 'kuiltenkaan varsinai
sesti »Itee trendejä» rtässä asiassa vaan en
nemminlkin hyödyntävät kokonaistilanteen 
muuttumi!sen luomia ma!hddLJlilsuuklSia. Toi
saaltaon täJ:lkeää tehdä ero perinteisen 
ja uuden kansainvälistymisen välillä.1 Ta
louden periIllteistä kansainvälistymistä on 
omien tuotantO'edellytysten pohja,llla ta
pahtuva kansainväliseen työnjakoon osal
l1stuminen. Siihen liittyvä yriltyS'ten kau
pallinen kansainvälistyminen tulee aina 

1. Vlrt. esim. TU!I1un k18JUpp8.ikJolrlkeaJwu'l1m juil.
kaisu C-l: 1,9181, Elinkeinoelämän kansainvälis
tymistä koskeva seminaari, johon sisäJtyvässä 
tämän kirjoittajan esitY'ksessä näitä ikY'Symyksiä 
Dn kä'siiie1ty seiikkaperä~semmin. 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

säi]ymään 'kansainvä'listymtsen ydinasiana 
mutta sen intensHvisyydessä ei nyt ole 
tapahltumassa perustavaa muutosta. Uutta 
on sen Isijaan ulkoisten milk:wkontaktien 
luonteen muuttuminen, siis mm. 'Operaa
ti'Omuo;tojen monipuolistuminen, itse tuo
tanto-organ1saa tioiden kansainväliJstymi
nen, uusien aLoJen Ituleminen avoimen sek

torin piiriin ~mm. raikerlnustoiminlta) j'a sa
mana IsU!oden sij'Oitusten ja ulkomaisten 
tytäryhtiöiden crnel1kitykisen kasvu. Luosta
risen tUltk1musten läJhestymistavassa IOnkin 
ongelmalhsta 'se, että hän käs~1Jtelee kan
sainväUstymistä yhtenä kokonaisuutena 
jossa kauppaan iOsaHiJs,tuminen ja ulkomai
set investoinnit näyttäisivät seltttyvän yh
den 'ainOlan »teorian» avulilia. Operaaiio
muotojen moninaisuuden kOT,ostaminen on 
epäilemättä sinänsä paikallaan. Uuden 
kansainvähstymisen ydinasiana erottuu 
kuitenikin sijioi:tusten luoma yritysten tuo
tannollinen kansainvälistyminen. 

Tästä lähdettäessä näJhdään myös par

haiten mH~si asia ycleensä V'aaltii edkois

huomiota. Kysymys on siitä että aluekes
keisen yrityssuunni'ttelun tilalle pyrkii yhä 
vahvemmin prosessikeskeinen ajalttelu. 
Siimä mtssä perinteisesti ajaJtel'tiin »olem

me yritys X 'tää!llä Inf1andia:ssa, mi:täpä 
täälilä 'tuolttaisimme», ajaitel}aaIl!kin vastai
suudessa »olemme ydtys Y täällä »Imaail
man'kylässä», 'tormimme mm. a1aUa Z, 
minnehän sijoittaiJsimme siihen sisältyvät 
prosessit». Uuden ajattelun oloissa tulee 
reagointi kansainväli1siin kUlstannusel10ihin 
sekä siihen JUUy,en 'tuolteideoiden ja tek

IlJol]og1an leviäminen olemaan rperustavasiti 
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napeampaa kuin ,aikaisemmin. Seurauk
sena rtäsltä on, että h:yödykkeiden hinnat 
yhtäläilstyvät 'eri maissaenti:stä Itäydel1i
semmin ja että myös eri tuatannantekijöi
den korvaukset pyrkivät samaUa kansain
väli>sesti yh:täläistymään ahl1an eri vaimal
la kuin a~kaisemmin. SuMeeUisen edun 
periaate 'säilyttää Ikyllä periaatteessa päte
vyyitensä ja periaa'tteessa täystyömsyyskin 
on edelleen saavutettav~ssa !tekijäihintojen, 
va~uuttakurssien j1a jatkuvan uudeUeen al
lakaatiJonavulla. Ongelm~en luanteen 
muutas on muutenkin niin vaimakaJs että 
talauden kansainvälistymisen yhden ai
noan seUtyskaavian ,etsintä ei vaikuta ka
vin hedelmäll:]seLtä eikä ainakaan sinänsä 
rilttävältä läJhestymiJstava]ta. 

KansantaLaudellisen Yhdistyksen näkö

kuJimasta ,asiaakatsaes:sani joudun muu

tenkin toteamaan 'että kun Luastarinen 

tar'kasteleeasiaa vain yritysta>1auden nä

kölku1masta, se 'tekee hänen seliJtyksensä 
talaustea,rilan perintei!täaj-aJtellen ongel

malliseksi. Tämän aiJhepiirin yMeydessä 

an kansantalausti:eteen ja 1!i~ketaloustie

teen raja lopulta keinatekainen ja 'asiaita 
alisi tarkast,eltava Italaustieteen ikolmnai

suuden kannalta. Tätä Ikarosltaa jo se että 

mallkkinaJtal1audessa vai optimaa1iinen tua
tannan ja ,kaupan ·rakenne toteutua vain 

yritysten »y;mpädstöreaUsmin» 'avulla: 
Ylr1tysten on tiedostettava mitlaiJsille al01l
le aa. maa 'On luannaLlinen sijaintipaikka 

ja mmoin lmtimaLsen ItarjlOnnan on syytä 

pyrkiä yhteyteen ulkamaisen kysynnän 

kanssa. KäYlteittävän IteoI1eettisen selittä
misen luonteeseen an siJtenkiinnitettävä 
er1tyistä huomiJata, unahtamatta siJtäkään 
että kansaiJnvälistymiJsen :teor1an ,an ann et
tav,atukea myös ,talouspoHtiikaUe. 

2. Selvemmin ta1!ou.si'tieteellisessä tua
tannan kalITsainvälistymisen ,teoriassa alisi 

selittämiisen eri osaiky,symy;ksetensinnäkin 
selväslti eratettava. Nii>tä ovat 1) miksi 
kansainvalistymrstä yl:eensäesiintyy, 2) 
mikä määrää klansainväl1stymisen muadat 
j.a rakenteen, 3) milkä määrää erilaisten 
maiden suhteen luanteen j,a 4) miten il

miön ajalliinen ,klehttys voiJdaan selittää. 
Luannallisena tavaitteenaan pYl"lkimys 
mahdallisimman yleispätevään teoriaan, 
samassa mielessä Ikuin ,esim. Ikampara.tiivis
ten Ikustannusten teoria on yleispätevä, 
siis mm. maan 'kaosta ja talausjärjestel
mhltä riipPU!ffiatJon. Miten yleiseen tea
riaan päädytään? KomparaJtiiJvis,1Jen kUls
tannusten teariaa 'ei IkehiJte]ty 'sen ajlan 
»'käytännön miehiä» lhaastaJttelemallla vaan 
koklanaisnäkemyklsen ja terävän lQivaHuk
sen avulila. Kansainvälisen kaupan aival
lettiin olevan hyödy1liJstä jos t'tuarban'taa:la
jen kokasulhteiden 'muuttamiseen liittyvät 
rajatransformaatiosuhteet IQvat eri maislsla 
erilaiset (miltä pohjaLta Isitten osaäettiin 
että Ihintaj ärjestelmä hyvin taimiessaan 
tiedostaa nämä ellot ja johtaa lQ~kelan suun
tai,seen er,ikaLsltumiseen). MIkä olisi vas
taavaaksiJamaattilsen tearianmuodasltwksen 
läihtökohta uuden, ,tuotannalliJsen kansain
välistymLsen yhteydessä? Katsan, 'että se 
an 'seuraava: Ituotannon mikll'aintegraatia 
yE rajojenan mieLekästä, jos YlI"ityksen 
kasvu alueellisesti 1!aaj.entuen j.a ilman jat
kuv,aa diversifiaitU!ffiista on edul'lisempaa 

kuin allll'estdannainen, jatkUIvaa divel"lsifiai
tumista merkitsevä 'kla:svu. - Tämä 'edeHy

tys onkin .tietyissä .rajoiJssa Itäyt'stty ja sa

nottu tateamus sisäl!tää siis sen »yleisen 
J:ain» janka ,avuLla sinänsä maniJmuatainen 
kansainvähstYlminen vlaidaan ymmärtää. 
Tuotannan kansainvälistymisen yleisen 
tearian tulee ollatadella yleinen, niin että 
sen avu[1a vaidaan seHttää esim. G.M:n 
autotea111suusinvestainnLt AusltraJliassa, 
V:almetin 'tra!ktari:tuotanta BrasiliaJssa, sua
malalinen paperituateteoHrsuUls Ranskas-



sa, ,eurooppalaisten yritys,ten invaasio 
USA:aan, jne. Ne asiat, j'Oita Luostarisen 
push-pull !sehtyksenä painotetaan, [{uulu
Vait Loogisesti vasta ,tarkastelun myöhem
pään varheeseen, jossa käs~tel1ään mm. 
kansainvälisltyrrnilSen suuntaa, intensiteet
tiä ja rakennetta itse ilmiön permse1j1tyk
sen pohj alta. Tuotannon rkansainväTisen 
m~krointe~,aation ,todella ita1oustieieelli
nen selitys mlkin lopu1Jta vain yrityksen 
opttmaalisen vertikaal1sen ja hortsontaaU
sen integraation Iselittämi,sen erikotstapaus. 
Tätä näkemy,stä voidaan nYlttemmin pitää 
myös alan u1komaisessa kiirjallisuudessa 
keskeisenä.2 

3. Kansainväl±stym~sen taI1kastelussa 
tarvitaan tietysti paljon mUUltaikin ,kuin sen 
perustavan lainalaisuuden !toteamista. Rei
jo Luostar1sen tutkimukiset ovarbkin mer
kinneet pioneeriityötä sen ,su'h:teen miten 
suomalaiset yr1tYlkset (kansainväli:styvät, 
vai:k1ka »miJksi» kysymy:ksen käs1ttelyei 
olekaan mielestäni saanutrii:1Jtävää painoa. 
TarkasteIl1essaan ikansainväJliistYlmistä pro
sessina Luostarinen on 'selvästi !löytäny,t 
kiinnostavia lainalaisuuksia. Voi kuiten
kinkysyä,e~kö niiden seHttämisiä ol1si 
voitu Ikiinteämmin 'kyi1Jkeä Suomen suh
teelhsen edun rakenteeseen ja sen muutos
suuntauksiin. Myös hava~ttuja eroja ja 
selittäm1svailkeulksia ,ajatellen olisi voinut 
ollia hyvä käsitellä asiaa konJkreettisten 
to1mialojen tai ainakin erilkseen lSijain
titeoreettisesti erilaisten tuoteryhmien 
(markJkinaJhalkumen, luonnonvarahakuinen 
löyhäjuurinen :tuotanto) kannaHa. Ja 'kuin
ka yritysten ,sisältä 'käsin t1;apahtuvan tar
kastelun åvull:a vo1daan vastata siihen 

2. Vrt. ,e!sim. John Dunning, International 
Production and the Multinational Enterprise, 
lJ(mdiOiI1 1'981, le1'1t. Oh. 2 jla siilIJJä iS. 26-314 ,sekä 
R. H. Coase, The Nature of the Firm, Econom
ioa" Nlo~ember 1'!~37. 

3 
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ydinkytsymykseen, mtksi kansainvälistymi
nen on nyt tietyssä vaiheessa ja miitä vas
taisuudessaon ,odotettavissa? Ejlkö voida 
suoraan myöntää, 'että uudenLaisen kan
sainvälistymisen tarpeen selittävät tietyt 
kokonaiskehitykseen Liittyvät, uLkoisen ob

jektiivisesti todettavissa oLevat tekijät, joi
ta yritykset eivät parhaalla tahdollakaan 
voi muuksi muuttaa. Näitä ovat erityi
sesti seul'aavat: 

- vapaa:kaupana1kaessa välttämätön 
suurmarkkina-ajatteLuun siirtyminen 
meI1kiltsi !pienten mal1k!kinoiden pohjal
ta ponnistettaessa suhteellisesti katsoen 
dramaa1lt1sta muu:tosta mi!1Jtaikaavassa ja 
se edellyttää myös oman markki
nointiJorganisaation Ikansainvälistämis
tä (Kone) 

- pyr~ttäessä tuotannon jalostusasteen 
kohottamiseen Isiimytään Isij ainlUteo
reettisesti Ikatsoen ma:r!klkinahakuisten 
tuotJteiJdenDyhmään, ja pI'Iosessin 'loppu
vaLheen sLjoitltaminen .lähelle ma,r~ki
noilta on slHoin rvä~1Jtämättöntä {paperi
teoLlisuus EUI'lOopassa) 
valmHden iteo1lilsuustavaroiden v~ennis
säon instiltUltionalisoitu ma:r'ktkinakon
takti muutenkin väl1Jtämätön 

- kauppa:poliittiiset sYYlt raj:oilttavat perin
teisen viennin ma:hdollisuU!~sia erityi
sesti kaU!koma:rkkinoilla (Va1met Bra
siliassa) 

-kilpailun kiristYImisen ja ,tuotannon tie
topohj1ai:suU!denkol'ostumisen vaikutuk
sesta on ,entistä väl:1JtämättömäJmpää 
pyrkiä >kasvuun diveI'lsmoiltumista ra
jo1ttaen (vrt. Alsko-Upon 'tuoreet hank
keet) 
muiden maiden yritysten käytttäessä 
»halpaa ItyöV1oimaa» on suomalaisten
kin paklko seurata (esim. pu'kujen palk
kavalmilstus) 
taloudelli:;;'en tilanteen muututtua ko
rostuu se, että tuotanJ1Joa ja ;työlhsyyttä 
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rtarvi1laan IkailkikiaUa, milkä korostaa 
kansainväil.isten investointien ja yleen
sä ',tekijä[ii:kkeiden merkitystä gJobaa
lisen integ:raation välineenä 
Suomen makisutaseen rakienteelli:nen 
vajaustaipumus ikuuluu i'LmeLse:Slti men
neisyyteen ja vasta1seen nertltovelan su-

toisaalta tule ,kio'hOittaa i1Jsetar'kiojltukseksi 
eikä sen perU!Stelem~nen esim. pelkästään 
työllisyyssyillä ole sii's pil1Jkän päälle riit
tävää. Kansainväliseen taLouteen sopeu
tumisen !tuleeedistää sekä omien resurs
sien täyttä käYlttöä että niiden parasta 
mahdollista käyttöä. YleiSlsäännöksi sopii 

pistumiseen voidaan ihyvinlii:ttää sij'Oi- tässäkin yhteydessä voilttokrilteeri, el1!ei 
tusten kasvu i!1man 'rahoitusongehnia 

- alueetlisen integraation välitön kasvu
vaikutus alikaa alta ehtymässä ja tähän 
vaiheeseen heLpO'sti liiIttyviä 'Ong,elmia 
voidaan lieventää nimenomaan ttuotan
nolli!sen kansainvälistymisen avulla 

- pysyvä .kauppa maapa1lon eri osien vä
liLlä tarvitsee hyvin vahvan !pohj'an sel
vän suh!teeHisen edun, lälhes abs'Oluut
ti,sen edun mielessä ja kaukana .toisi:s
taan sijaitsevien ,a:lueiden välillä ideat 
usein siiI1tyvät muuten kuin j:atkuvan 
hyödyke:kaupan avulla. Tämä koros
taa sekä sijoiltusten että ns. rpehmeiden 
operaahoiden merkitystä kaukomark
kinasuh!teissa. 

Tällaisia selviä ulk01sia syitä uudelle 
kansainvälistymisene 'On enemmänkin ja 
ne osoiJttav,at ,ettäkansainväl1stymis1tä ei 
O'le ta10uspohtiikankaan a,vuhla syyttä vas
tustaa, vaan ,että s1tä on päi:nvastoin edis
vettävä si!11oin kuin Ise 'On !kehityksen luon
tai:sia 'lainalaisuUiksia ajateHen perusteltu. 

4. Tutkimukisel1e ja tal'Ouspoli:tiikalle 
tarjoaa toisaalita haasteita myös se että 
uuden kan:sainväl'istymisen:kin Itulisi olla 
suhteemsen edun periaatteen mUlkiais!ta 
eriikioistumista. On tiedostettava mm. se 
tosiasia, että vientimark!kinoinnin erityis
ten ong,e:lJmi,en ja 'kustannusten vuoksi ei 
kai'kkien periaatteessa avoimen sektorin 
piiriin 'kuuluvien yritYSIten voida 'Odottaa 
kioskaan kehittyvän vientiyri:tyk'srksi.3 

Uusimuo1loistakaan kansainväliSltymistäei 

selvää eroa 'kansantaloudeLlisen ja liikie
taloudellisen 'kan:nalttavuuJden välillä ole 
osoitelttavils'sa. Eriltyisen hankiala asia on 
kansailTIJvälisiin operaatioihin liiittyvä epä
varmuus. Esim. proj'ektilt, joi!den »idea
IlJa» ;on kiohdemaan luonnonvarojen tai hal
van :työn hyödyntäminen, ovat !tunnetusti 
ulkomaisel!1e sijoittajalle hanlkalia ja lisälk
si tuleva:t poliiltti'set riskit. On syytä väJlt
rtää takuujärjestelmiä, jotka Iklovin totaa-
11se9ti siir;tävät riskit yriltyksiltä veron
maksajille. Epävarmuusnäköko'hta puol
taa Luostarisen eri yhteyksissä rkoI1osta
mien »pehmeiden» opel'aJaltiJomuotojen 
käyttöä. SuunnittelupalvelUlsten myymi
nen ja/tai proj,eMivielliti voivat olla sekä 
perU!stav,anepäViaI1muuden että ikansalli
sen riippuma,ttomuuden tärkeyden vuoksi 
vas'taisuudelssa sangen rkeSlke~siä ,kansain
v ä:li:s.tymis:tapoj a. 

5. Kansainvali:Stym1stä O'n myös tarkas
teltava sekä Suomesta uilos suuntautuvan 
että u]koa Suomeen suuntaUltuvan aktivi
teetin kannalta. Maamme oli melko pit
kään :lähes synjässä ,sijoituSkehi!ty'ksestä, 
samaan aikaan kun monet maat jo olivat 
huomattavia nettosijoiJttajia ja vielä 
useammat lähinnä sijoitusten vlastaanot,ta
jia. Suomi ,on nyt löytämässä oman roo
linsa !tässä suhteessa: kuulumme iluonnos
taan niiJhin j,otka sekä »'kiolonisoiva,b> että 
tU!levat »ikolon~so~dutkisi». SU!omesrta ulos 

3. Vr,t. Seev Hirsch, Lacatian af Indust7·Y and 
Internatianal Campetitian (OUP 1967), Ohapter 
III. 



tehtyjen suoden sijoiltus,ten arvo ylitti Ml
jattain ulkoa Suomeen :tehtyjen sijoitus
ten arvon. Tämän kehiltylksen jatkumi
nenon todennäJköistä ja 'se 'Olisi myös voi
tava sallia. Uusien ulkomaisten sijoitus
ten 'saaminen olisi silti Suomel1ekin arvo
kasta. Va:liltettavan ,suuri osa mei'llä toi
milv1sta u]komaisrsta 1;)'Itäry,rttylksistä jat
kuvasti on pel~kiä markikinointiy:ksikkö'jä. 
Kotimaisia yritylksiä syrjivienerilkoisetu
jen 'käyttö valmiSltussij'oitusten hankkimi
seksi ,ei ,ol~kaan perus,teltua. Suomeen ul
koa suuntautuva !kansa1nväJlislt)'lminen ,tu
leekin va'staisuudessa j,opa rtä!hän astisista 
suuremmassa määrin olemaan riippuv!ai
nen suomalaisten yritysten omasta aktii
visuudesta. 

6. Suomen nykyiSItä ja tulevaa nettosi
joittajan roolia ajatellen on 'tarpeen pitää 
mieLessä ,tYYlpilJli:sen nettosijoilttajan muo
tokuva ja ongeLmat. SijoitUlkset ovat nor
maaiHsti mahdolltsia vaJhvan vaiihtoaseman 
tU!rvin. Ei ole pahaksi, vailkika on kysy
mys myös vahvan valuUltan maasta (vrt. 
Aliber). Se h~1po:ttaa l'aJhoiJtusta, joka 
)'leensä on kansainvälinen. PiJjjkän ajan 
maksutasevaikutU!ksesta ,ei ,ehkä niinkään 
ole 'tarpeen huo~estua, se saattaa olla on
gelmalhsempi sijoitusten kohdemaassa. Pe
riaatteessa stj'oittaj amaan tulisi ohla ma'a 
j'oka suorastaan pUlisua'a ,teknilstä dynamis
mia ja jossa ideoilta siis on niin paljon että 
kail~kea 'ei voida Iklotimaassa mm. työvoi
mapulan vU!oksi realisoida. TäJmäehto ei 
nyt täyl1;y juuri missään ja joO tästä syystä 
on sinänsä väistämä:ttömään kansainvälis
t)'lmiseen Iiiite,ttävä ,annos lievää nationa
lismia: yritysten on jat'kuvasrti yritettävä 
kehilttää uutta, riittävän pa]kanmaksuky
vyn omaavaa tuotantoa joik'a siJiiten sijoi-
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tetaaill kotimaahan. Kansainvälistyminen 
on sen sijaan vaaralliSlta ja tafuuden elin
voimaa kuihduttavaa, jos se merkitsee 
pelkkää kansainvälisten kustannuserojen 
etsintää joka samalla johJtaa kotimaisen 
tukimus- ja kehi1tte1ytyön laimin[yölllltiin. 
Alrv.okkainta on vastaarvasti vahvasti 1;1e
topohjainen Iklansainvä!listyminen jonka 
avulla yrit)'ls todella kasvaa diversifioin
tia raj10ittaen omien vahvoj.en edeJ:1ytys
tensä varassa, ,eikä vain ,siiJrrä toiminto
jaan klotimaasta ulkomaille. Näitä näkö
kohtia jouduttaneen piltämään keskeisinä 
suoria ,sij'OitUiksia koskevien 'talousp01i1ttis
ten ratkaisujen yhteydessä. Pei1kän pää
omaliH~keiden 'säätelynavU!lla ei Iwtimais
ta työmsyyttä kui'tenlkaan voida turvata 
elleivät tuotannon [luontaiset ,edelly,tykset 
säHy. :K!oulutU!ksen j atutkiimuspol1tiikan 
avulla voidaan vaiikuttaa 'siihen, että »ko
UmaalJla» todella on suhteellinen etu tieto
ja 'suunnitteluintensiivisessä tuotannossa. 
Pääomatu}oj,en ,ansaitsemista ajatellen ko
timaan olisi oLtava ,kansainvälisesti klat
soen kohtalaisen ,edullinen tuotannon si
jain1tipaikka. Tuotannon kot1maassa säi
lymisen kannalta olisi edullista, j,os sen 
vo~taisiin olettaa olevan varma ta'e toimi
tusten luotettavuudesta mm. työ'rauhan 
osruta ja tuotteiden kOrikealaatuisuudesta 
ennakoitavissa olevan kustannuskehityk
sen puitteissa. Samalla työ- ja ,elinolo
sUihteiden tulee kuitenkino:Lla sellai!ser!; e,ttä 
tätä »suomaila1sta elämänmuotoa» arvoste
taan riittävä:stieikä esE. siirtolaisuus 
m uodo\S1tu ong,el!ffiaJksi. Tuotoonontekij öi
den Jisääntyneen kansainiVälisen liikku
vuuden olorssa korostuu siis talowspros'es
sineri oSaJpu01ten klohtuUJlliset edut tur
vaavaan konsensUJspolitiilkoo merrkitys vie
lä ennes,tään. 
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ELJAS SUKSELAINEN 

Minun on helppo yhtyä tri Luostarisen 
esiJtelmän yleisnälkemJ'lksiin, j'o:ten en ryh
dy ;tarkemmin käymään ·esiltelmän Isisältöä 
läpi, vaan esiJtän j'01takin sen minussa he
r ätltämiäaj aJtUiklSia. 

Suomen kaltaisessa a\11oimessakansan
taloudessa kailklki yritYSltoiminta joutuu 
väHutömästi 'tai vält1lirsesti tekem1siin kan
sainvälisten ,taloudellisten ilmiöiden kans
sa. Kun puhumme yrity'sten Ikansainvälis
tyJmrSlestä pidäimmekurtenkin 'ensimmäise
nä konkreettisena askeleena viennin aloit
tamiSlta. Tämän 'kynnyksen ovat ylittä
neet jiQ niin monet suomalailset yrrtykset, 
että laajamrttainen ana,lyysion mahdol
lista. Historia]liSiten .tapaihtumien selvittä
minen 'On Isinänsä m~elenlkiintoilsta ja us
kon, että :tri Luostarrsen :tutkiJmuksell>la on 
tieteellisiä ansioita tässä ,suhteessa. 

Uskallan IkuiJtenlkin ,epäiIELä, että monasti 
jälkeenpäin kysyttäessä YTity'ks'etan!tavat 
totminnalHeen hUlomattavalslti rationaaH
semmat motiivit ,kuin kullo~sessa'k:in pää
töiksentekotilanteeslsa ,todellLsuudessa oli 
asian laita. En ,kuitenkaan ,aio tässä ryh
tyä esittämään omaa kä'sttys,täni 'hiSltorian 
kuluSlta l~osika se ei kovin paJjon auttarsi 
kansainväliistymiJs.en ongelman ISlelvrttämi
sessä. 

Kansainväilistyminen lei ,sinänsä O'1e mi
kään monimutkainenkäisite. On vain ky
symys siiltä, että yrrtys j.outuu Hikeyh
teyksiin Itoilsten mailden yritysten tai ih
miJslten kanssa. Ka~ken yrityst.oiminnan 
tarkoituksena iQn Italoudellisen tuloksen 
saavuttaminen tuottamalla tavaroita tai 
pailv,elulksia ja myymällä niitä hinnalLa, 
joka ylittää kailklki ,toilffiinna:slta Ikoituva,t 
kustannukset. TodeLla kans,arnvälisiä yriit
täjiä olemme silloin kun harjoitamme täitä 
toimintaa yli kansallistenmjojen tuottaen 

siellä mislsä 'se 'On eduLlista ja myyden niH
le, jotka Ihy:väiksyvät hintamme. 

YrttyJksen ,torminitakenttänä \11oi iQlla mi
ten laaja .osa rtaihansa Isiitä Itodellisesta tai 
potenhaalisesta markkinaiken'tästä, joka 
sen ItuoltteirUe on otemassa. TiQisin san'Oen 
yrittäjän on toimintaansa suunnitelles
saan lä:hdettävä liiklkeellie suuI'Iemmas
ta pienempään ,eikä päinvastoin. Esi
merkiksi Itraik!torinvailmi.s:taja jroutuu miet
timääJn ensin :mii1Jkä iQvat maaHman tra'klto
rirmaI1kkinat ja pYI1k~mään löytäJmään siel
tä oma osuutensa omien resurssien analy
soinnin pohjalta. LopputuLos voi tiJe,tysti 
rajata maI'lkiki;nat vain lkiotimaahan tai 
osoittaa,ettei kyJseiJs~l1ä resUirssei[la kan
nata lainkaan vaLmistaa Itralktorei1ia. 

Yötylksen resuI1sseja voidaan kuitenkin 
kartuttaa ta~tavalla liilkikeenj'Ohdrolla, jo
ten on i!tsestään isdvää, että kaiken yritys
toiminnan perusta on liikkeenjroh:t'otaito eli 
kyky yriJttää ;tulokseliHsesrti. 

Olemme 'kuitenkin vallilteibtavasti määri
telleet kailk!ki selittävän käsi,tteen, j'Osta ei 
t1eteelli:se:ssä 'työssä ,oLe isinänsä mitään 
hyötyä. On ,s11s syytä mennä analyysislsä 
hieman syvemmälle. Liilkkleenj,oMokyvyn 
perusteikijä on 100ginen lturJosihalkuilsuus ja 
kylky rtoilmia .sen mUlkaisesti. 110isaalrta on 
oLtava toimintaiJdeoita ja 'risikinottorkykyä. 
Tuntuu usein myÖls siUä, etltä yrityksen 
jiQhtamilsitai!to iedelLyttää Itietynlaista kun
nianhimoista luonnetta. Kjoulutulksen ja 
koikemUlksen :kautta pystYItään johtamis:tai
toja kuitenikin Isuures,ti iHsää:mään. Yri
ty!ksen kansainväilistyessä sen j1olh!to joutuu 
kovalle IkoetUlksel!l!e. On luotava uudet 
strategia:t, jotlka ron torteute,t,tava monin
verroin suuremmassa 'epäva'I1ffiuuskentässä 
kuin miJkä vamtsee ,tutuilla kotoisilla 
maIikkinoil1a. 



Tavaiteltu taiminnan -laajuus j.a itaimi
alan mWI1kikinatillaIllteen manitaihaisuus 
asettavat yriltylksen jahdalle hyvin ,erLta
soiset vaa:timulkset. TäJs8ä juuri an mei
dän kansai,n:väJistymi8angelmamme. Meil
lä ei 'Ole Iriittävästi johtwjwmwteriaalia, jol
la 0li:8i kaIll8ainväliistä kaulutu8lta jla kake
musta. J'OudUitaan Iturvautumaan kamp
rami'Sse~hin ja virheitä pääsee Itapahtu
maan tai hyvät ,tilai8uude.t menevät sivu 
suun. 

VieläkeSlkiajalla uSkattiin, että eräillä 
viisailla miehHlä (Leonardo etc.) olli hal
lussaan 'kaka sen hetkisen maailman tietO'. 
Onneksi nykypäivän, liikkeenjohilajallta ei 
tarviltse vaatia samaa. JohtamisjäJrj'estel
mät ja ilIlItegraidut 'systeemilt piJtävät hu'O
len siiJtä, että tarvittava tietO' saadaan pää
tömsentekijä11e 'aikeaan aik'aan. 

KuHenkin vaikuiltaasmtä, että mitä laa
jemmaksi yr~tyksen tuotevalikailma ja toi
mintakenttä tulee 'sitä laajempaa r.eferens
si,tietaa ,edeUyltetään yrityksen johdolta. 
Kansainvälistymisen mUikanaan tuamat 
angelmat ovat usein lUiantee'litaan intressi
kanflikteja. Kahdemaan kansalllinen e'tu an 
esimerlkitksi ris1iiriidassa meidän yrityk
semme edun kanssa. Taisaatlta 'eri ku]ttuu
rien IkäsiltY'kset asilaista ja liiikemoraalista 
törmäävät toisiinsa. Syntyy kuluttaja-, 
teknol:ogiansHrto-, ,sopim Uisteknilsiäongel
mia jne. HuoleHinen Isuunnittelu ja tilan
neanwlyysi ovat kansainväJlitsissä operaa
tiaissa välttämättömiä. Kailkikeen ei kui
tenkaan voida v;arautua, kaska ,angelmia 
on vatkeaennaikoida vaiMaeMajen mani
naisuuden vuoksi. AvainaJsemaan nausee 
tällöin joustavuus reagoida ja ra:tkaista 
kulloinkin yllätylksenä tulevat ongelmat 
napeaJsti. 

Varaittavia esimenkikejä suurres8a mitta
kaava'ssa liiallisesta reakitiajäyktkyydestä 
an esim. Iralki'Slta, j'ossa eräät suoma!laisyri
ty1kset 'Oilivat sitou:tuneet liikaa PYSltyäk-
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seen reagaimaan nopeasti sadan aiheutta
maan uuteen tilanteeseen. 

Tri Luastarinen on oiikea8sa siinä,e,ttä 
Suomi on riippuvainen yritysjahJtonsa tai
tojen IkansainväHsestä 'kilpailukyvY8itä. 
Vain siHain me pärjääJmme jos meidäJn yrr-i
tysjahtajamme avat vähintään yhtä kor
keatasoisia kuiln muilla. Onneksi yritysjoh
tajapula an maailmanlaajuinen ongelma, 
joten taistaiseksi hieman Ityhmempikin 
parJaa. Tu:levarsuudels8a tilanne twl,ee 
muuttumaan. Yhä tärkeämpää tulee ole
maan se, että päätökset t'ehdäälD. 100giseslti 
ja tuloshalkuiJSeslti oikeiden premiJSsien poh
jalta. SiHain suurin paina tulee olemaan 
ideainnissa ja napeassa, j,austavalSsa so
peuttamisessa. Siiihen pys,tyvät kansainvä
li:se~lä Itas'Ollla ItodennälköiJSlesti iihmiiset, jail
la an laaja lii!ketalaudeUinen koulutus ja 
moni:puoHnen tkokemus talaUidellisesta toi
minnasta eri kUJlittuuripiirien parissa. 

Japanilaiset lavat jo 'OivaLtaneet tämän. 
HeiLlä avat yritylkset ryhtyneet kehittä
mään uUitta johtajakaantia. Lälhtölmhta an 
se, että nuaria taiJm~henkilöttä pa'lkattaes
sa py,ri:tään ,kiinniJttäJmään suurin huomiO' 
yleisiin hyviin ommaisuU'kisiin ja antamaan 
sLtten talon si:sällä errtyiJskaulutUista ~aajan 
urakienan ja kansainväliJsen harjoittelun 
muadassa. Tällainen henktlö aikanaan 
pääsltessään yli:mpiin jahtotehtäviin on jau
tUJnUit sapeUitumaan uusiin itehtäviin kym
menkunta kentaa ja taimiJmaan u:serssa 'eri 
maissa. 

Meillä tätä ei v:oi vielä toteuttaa manes
sakaan yrityksessä tta~an isiJsäilsenä 'Operaa
Hona, mUitta systematiikikaa 'Olisi kehitet
tävä, jolla käytännön uraikierto saataisi~n 
paljan laajaspekitrisemmä:I\Jsi. Toi:sin sa
noen pitäisi yLeensä palkata ns. »hyvä 
mies» ennemmin kui:n tkymmenen vuaden 
mdkemUiksen kyseisessä tehtävässä amaava 
spesiwlisti. Myös eri toimj;alajen keskeistä 
urakieI'ltaa piltäisi 'edesaUittaa. Tea1lisuus-
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miehiä ,voisi 'Palkata panikkeihin ja rpankin
johtajia teollisuuteen jne. 

Yhdyntri Luostarisen aJatuksiin siinä, 
etltä jutk1sen vallan ,tehtävä on parantaa 
yritysten kansai!l1 vältstymisen edelly,tyk
siä. Parha1ten !tämä voidaan 'tehdä paran
tamaHa yleisiä yriItystotmimnan edellytyk
siä. 

On Juotava puitteet riskipääoman no
pealle ka,svulle ja pääomi:en j'oustavalle 
liiJkikumiseHe. VerotUls !On edeliLeenkin kan
sainväIrstymisen jarru. Suomalaisella on 

tavalton halu ,rilkastua, sen hUIomaa kiilstat
ta jo siitä, 'entä osallistumme Isuurella in
nolla kaikenlaisiin ,1ottoihin ja ässäarpoi
hin. Nämä ovat 'verovapaita rmoSka ilmei
sesti henikiJökohtailsista ominaisuu!ksista 

riiJppumatta !kaiikiLla on Isama!Jt voitonmah
dollisuudet. Ilme1sesti kansallinen ominai
suutemme kademieli estää Isen, e!1;tä voisim
me hyväksyä dkastUlmi'sen vii!saaHa ja tai
tavalJla J'lritYSltominnalla. Y'riJtYSitoiminnan 
tuloksista kuitenkin riippuu kdko kansan
talouden 'kehitys. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Uusista yritysverotusmalleista 

VESA VAIN10 

1. Johdanto 

Elinkeinotuloverolakia vuonna 1968 
säädettäessä otettiin lähtökohdaksi 
tiettyjen kokonaistaloudellisten ta
voitteiden saavuttaminen. Lain yleis
perustelujen (HE 1967: 172) mukaan 
korkean ja tasaisen ty.öllisyyden saa
vuttaminen on mahdollista vain voi
makkaana ja tasaisena jatkuvan tuo
tannon laajenemisen avulla. Työlli
syys talouspolitiikan tavoitteena yh
distyy siten läheisesti taloudellisen 
kasvun yleiseen tavoitteeseen. Kas
vun toteutuminen puolestaan on riip
puvainen tuotannollisten investoin
tien laajuudesta. 

Perusteluissa todetaan, että elinkei
notulon verotus vaikuttaa monella 
tavoin yritysten investoint1päätöksiin. 
Verotuksella on myös ratkaiseva mer
kitys yritysten ja niiden investointien 
rahoituksen osalta. Oleellista on täl
löin sekä elinkeinoelämän investoin
teihin saatavissa oleva rahamäärä et
tä myös se, missä muodossa rahoitus
pääomia on saatavissa. Perusteluis
sa todetaan verosäännösten ohjan
neen yritysten rahoitusta velkarahoi
tuksen suuntaan. 

Kun huomattava osa kansantulos
ta kulkee julkisen sektorin kautta, 
korostetaan perusteluissa sitä, että 
talouspolitiikan yleiset tavoitteet voi
daan saavuttaa vain saattamalla kan
santalouden yksityinen ja julkinen 
puoli yhteistoimintaan sekä mitoitta
malla kumpikin yhteiskunnan tuo-

tantovoimien asettamiin puitteisiin. 
Julkisen vallan omat, tavallaan sisäi
set toimenpiteet eivät tällöin riitä, 
vaan julkisen vallan on pyrittävä vai
kuttamaan myös muiden talousyksi
köiden, yritysten ja kulutustalouk
sien käyttäytymiseen. 

Hallitus ilmoitti ottaneensa edellä 
esitetyt taloudelliset tosiasiat ja ta
voitteet huomioon laatiessaan ehdo
tusta laiksi elinkeinotulon verottami
sesta ja pyrkineensä laatimaan laki
ehdotuksen mahdollisimman neut
raaliksL 

EVL:n perusteluja lukiessaan on 
vaikea kuvitella ajankohtaiseen tilan
teeseen paremmin soveltuvaa koko
naistaloudellista tavoitteenasettelua. 
Tavoitteenasettelun ajankohtaisuutta 
ei sinänsä ole aihetta hämmästellä, 
koska EVL:n perustelutekstin kirjoit
tamisesta on aikaa kulunut vain va
jaat 15 vuotta, eivätkä taloudelliset 
lainalaisuudet ole miksikään muuttu
neet. EVL:n säätämisen lähtökohta 
ja perusteluissa esitettyjen tavoittei
den ajankohtaisuus on kuitenkin syy
tä pitää mielessä, kun tarkastellaan 
ehdotuksia yritysverotuksen uudista
miseksi. 

2. SITRA:n tutkimus EVL:n 
vaikutuksista 

EVL on koko olemassaolonsa ajan 
herättänyt vilkasta keskustelua. Kri
tiikkiä on eri tahoilta ja eri näkökan-
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noilta esitetty yhtä hyvin 70-luvun 
alun korkeasuhdanteen ja vilkkaan 
investointitoiminnan kuin vuosikym
menen lopun lamavuosienkin aikana. 
Yritystasolta lähtevän laajan tutki
muksen EVL:n vaikutuksista teki 
kauppat.tri Henrik Meyer vuosina 
1976-80.1 

Tutkimuksessa, joka perustui yri
tysten veroilmoitus- ja tilinpäätösai
neistoon, oli tutkimuskohteena yri
tysverotuksesta käydyn keskustelun 
keskeiset kysymykset eli poistot, 
vaihto-omaisuuden arvostus, vero
luotto sekä inflaatiokorjaus. Voi
makkaasti pelkistettynä yhteenveto
na tuloksista todettakoon, että koko 
tutkimuskauden eli vuosien 1969-
76, osalta tutkittujen 250 yrityksen 
maksimipoistot jäiv~t 14 % alle käyt
töomaisuuden nykyarvon ja todelli
sen taloudellisen eliniän mukaan mi
toitetun poistotarpeen. Toteutuneet 
poistot eivät koko aineiston osalta 
minään vuonna yltäneet EVL:n sa:lli
mien enimmäispoistojen tasolle. Yri
tysten kannattavuus ei toisin sanoen 
sallinut enimmäispoistojen tekemistä. 
Jotta yritykset olisivat voineet säilyt
tää pääomakantansa uushankinta
arvossaan, niiden olisi tullqt tuottaa 
enemmän voittoa ja tehdä enemmän 
poistoja kuin mitä on tapahtunut. 

Varastovarausten osalta tutkimus 
osoittaa, että varastovarauksen netto
muutos on koko kauden aikana pys
tynyt kattamaan vain 41 % korjaus-

1. Henrik Meyer: Företagsbeskattning och 
ekonomisk utveckling, avskrivning, lwgervär
dering, skattekredit ja Företagsbeskattning och 
ekonomisk utveckling, inflationsredovisning. 
Helsinki 1980. 

Teollisuuden tuloverotus. SITRA sarja B n:o 
62. Helsinki 1981. 

erästä, jonka varastojen hintakehitys 
olisi vaatinut vastapainokseen. Näen
näistä vuositulosta on siis verotettu. 
Vaikka jokainen tutkittu yritys olisi 
tutkimusajanjaksona pystynyt käyt
tämään lain salliman aliarvostuksen 
enimmäismäärän, olisi kompensoitu
misaste ollut noin 72 %. EVL:n ali
arvostusmahdollisuudet eivät siis oli
si riittäneet peittämään varastojen 
kasvun ja hintamuutoksen yhteisvai
kutusta. 

Tutkimus osoittaa sekä reaalisen 
että nimellisen verovelan merkityk
sen varsin pieneksi. Tuloksesta ilme
nee myös, että yritysten omarahoi
tuksen osuus on 70-luvulla trendin
omaisesti pudonnut. Meyerin tutki
muksen mukaan EVL:n kasvukiihok
keet toimivat tyydyttävästi vuosina 
1969-72. . Sen sijaan ajanjaksona 
1972-76 vallinneet poikkeukselliset 
olosuhteet, voimakas inflaatio ja sen 
jälkeinen lama vääristivät näiden me
kanismien vaikutusta. Inflaatio-olo
suhteissa EVL:n tuloksentasaamiskei
not ovat olleet riittämättömät. Pää
oman nykyarvoa ei olisi maksimipois
toinkaan pystytty säilyttämään ja 
vaihto-omaisuuden arvon muutokses
ta on osa tullut verotuksen kohteeksi. 

Meyerin tutkimusaineisto päättyy 
vuoteen 1976. Siinä ei näy kaikkein 
pahimpien lamavuosien vaikutus. 
Muiden selvitysten, mm. TKL:n ra
havirta- ja pääomarakenneselvityk
sen 2 perusteella on kuitenkin päätel
tävissä, että Meyerin tutkimuksessa 
esille tulleet kehityspiirteet jatkuivat 
70-luvun jälkipuoliskolla. 

2. Tehdasteollisuuden rahavirrat ja pääoma
rakenne 1974-1980. Teollisuuden Keskusliitto 
1981. 



3. EVL:n kritiikki 

Arvioita EVL:n taloudellisista vaiku
tuksista on esitetty mm. Liiketalou
dellisen Tutkimuslaitoksen tutki
muksessa Yritysten verojärjestelmän 
uudistaminen ja tuloverotuksen koh
dentuminen 3 ja valtiovarainministe
riön suunnittelu sihteeristön selvityk
sessä Yritysten verotus ja julkinen 
rahoitus.4 

LTT:n ja suunnittelusihteeristön 
esittämän kritiikin pääkohdat ovat 
pelkistäen esitettynä seuraavat: 

- EVL ei aiheuta tuottovaatimusta 
yritykseen sidotuille voimavaroil
Ie. Se ei näin ollen toimi inves
tointien tehottomuutta vastusta
vana sanktioj ärj estelmänä. 
Veronmaksuvelvollisuuden perus
tana on osingonjakotarpeen mää
rittelemä tavoitetulos. Verotus 
kohtaa ankarana parhaiten me
nestyviä yrityksiä, kun taas osa 
yrityksistä elää pitkiäkin aikoja 
tuloverottomassa taloudessa. 
Taloudelliselle teorialle vieraat 
olosuhteet, kuten inflaatio aiheut
tavat sen, että verokykyisyyspe
riaate ei voi toteutua verorasituk
sen jakaantumisessa verovelvol
listen kesken. Jakaantuminen on 
jopa sattumanvaraista. 

- EVL ehkäisee pääoman liikku
vuutta ja uudelleen allokoitumis
ta. Yritysverotus tukee näin yri-

3. Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos 
(LTT) Yritysten verojärjestelmän uudistaminen 
ja tuloverotuksen kohdentuminen. Helsinki 
1979. 

4. Yrityksen verotus ja julkinen rahoitus. 
Valtiovarainministeriö, suunnittelusihteeristö 
31. 1. 1980. 
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tysten kasvuhakuisuutta, mutta 
myötävaikuttaa myös pääomien 
sij oi ttumiseen heikkotuottoisiin 
kohteisiin. 
EVL suosii vieraan pääoman käyt
töä. 
Verojen ennakoitavuus ei ole riit
tävää ja veroasioiden hoito on mo
nimutkaista sekä byrokraattista 
ja rasittaa varsinkin pieniä yri
tyksiä. 
EVL:n voidaan katsoa jossakin 
määrin kärjistäneen suhdanteita. 
Verotuksen kiihokkeet ja veron 
kiristämisellä uhkaavat sanktiot 
kohdistuvat nykyisellään vain pie
neen osaan yrityksiä. 
Verojärjestelmä antaa mahdolli
suuden väärinkäytöksiin. Hyväk
syttävän vero suunnittelun ja 
sanktioitavan veron kiertämisen 
välinen raja ei ole selvä. 

Muun muassa edellä lueteltujen 
seikkojen perusteella on päätelty, et
tä yritysverotuksessamme tulisi suo
rittaa kokonaisuudistus ja lähteä ve
rotuksessa kokonaan toiselta perus
talta kuin tähän asti. 

4. Ehdotuksia uusiksi 
verotusmalleiksi 

Keskustelu yritysten verojärjestel
män uudistamisesta vauhdittui syk
syllä 1979 LTT:n julkaistua edellä 
mainitun tutkimuksensa. Tutkimuk
seen sisältyi ehdotus EVL:n korvaa
misesta yrityksen sidottuun paa
omaan perustuvalla verotusjärjestel
mällä. LTT:n mallin jälkeen on esi
tetty useita muita ajatuksia yritys
verotuksen kokonaisuudistuksesta. 
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Omia mallejaan esittävät mm. prof. 
Jaakko Uotila ja valtiot. tri Pentti 
Viita. Vauhtia keskusteluun toi myös 
harkintaverotustoimikunnan mietin
tö (1980: 35). Uusia yritysverotus
malleja on tarkasteltu myös yri
tysverotustoimikunnan mietinnössä 
(1980: 42) sekä valtiovarainministe
rIOn suunnittelusihteeristön edellä 
mainitussa selvityksessä. 

SDP:n veroryhmän silloinen pu
heenjohtaja, kansanedustaja Peter 
Muurman esitti Kauppalehdessä 9. 6. 
1981 näkemyksenään, että verotuk
sen perusteena tulisi olla yritysten 
voimavarat eli lähinnä kulutus, pää
oma ja liikevaihto. Puolueen ohjel
maan kirjattiin kesällä 1981 tavoit
teeksi siirtyminen nettovoiton vero
tuksesta yrityksen voimavarojen ve
rottamiseen. 

Myös Ruotsista on kantautunut tie
toja suunnitelmista ottaa käyttöön 
uusi verotusjärjestelmä, jonka perus
tana ainakin osittain olisivat tuotan
nontekijät. 

Uudet ehdotukset poikkeavat yk
sityiskohtaisuudeltaan suuresti toisis
taan. Eräät ehdotukset sisältävät 
vain itse perusajatuksen. Pisimmäl
le on kehitetty LTT:n sidottuun pää
omaan perustuvaa mallia. Ehdotus
ten kokonais- ja yritystaloudellisia 
vaikutuksia ei ole sanottavasti selvi
tetty. 

Y ri tysverotuksen 
tusta ehdottaneet 

kokonaisuudis
ovat halunneet 

vaihtaa nykyisen nettotuloon perus
tuvan verotuksen yritysten voimava
rojen käyttöön perustuvaksi verotuk
seksi. Tarkastelen seuraavassa ly
hyesti näitä ns. resurssiveromalleja. 

4.1. Yrityksen sidottuun pääomaan 
perustuva verotusjärjestelmä 

LTT:n tekemässä ehdotuksessa vero
tuksen perusteena olisi yritykseen si
dottu pääoma seuraavasti: 

liikeomaisuus (= rahoitus-, vaihto
ja käyttöomaisuus) 
+ muut pitkäaikaiset sijoitukset 
- luottotappiovaraus 
- osakkeet ja osuudet 
+ kiinteistöjen verotusarvo 
- kiinteistöjen kirjanpitoarvo 
= veronalainen pääoma 

LTT:n mallia on kuvattu useassa 
eri yhteydessä, joten sen tarkempi se
lostaminen tässä yhteydessä ei liene 
tarpeellista. 

LTT:n mallia suunniteltaessa näyt
tää ajatuksissa olleen lähinnä varsi
naista tuotantotoimintaa harjoittavat 
yritykset. Näihin malli olisi ehkä so
vellettavissa, mutta sen sijaan palve
lutyyppisiin yrityksiin, kuten esim. 
pankki- ja vakuutuslaitoksiin sekä 
vähäisellä pääomalla toimiviin elin
keinonharjoittajiin malli soveltuisi 
huonosti. Vaikeuksia tulisi myös 
holdingyhtiöiden ja Suomessa toimi
vien ulkomaisten yritysten kohdalla. 5 

4.2. Liikevaihdon ja palkkojen 
erotukseen perustuva 
verotusjärjestelmä 

Ehdotuksen teki professori Jaakko 
Uotila Helsingin Sanomissa 16. 9. 

5. Jouko Yläliedenpohja - Vesa Kanniai
nen: Yritysten verojärjestelmän uudistamisesi
tyksiä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 
1981: 2. 



1979. Lähtökohtana ehdotuksessa 
on, että EVL:n mukainen tulovero ja 
lakisääteiset sosiaaliturvamaksut yh
distettäisiin yhdeksi yritysveroksi. 
Verotusponjana olisi liikevaihdon ja 
palkkojen erotus. Uotilan ehdotusta 
arvioitaessa on varsin perustellusti 
todettu, että se johtaisi voimakkaa
seen veron kertaantumiseen, mikä te
kee mallin soveltamisen ylivoimaisen 
vaikeaksi. 

4.3 . Jalostusarvoon perustuva 
verotusjärjestelmä 

Valtiot.tri Pentti Viita on ehdottanut 
(Suomen Kuvalehti 48/1979), että 
yritysten tulovero määrättäisiin yri
tyksen jalostusarvon perusteella. Ve
ro voisi olla esim. 3 % summasta, jon
ka muodostavat voitto tai ylijäämä ja 
poistot sekä varaston aliarvostuksen 
muutos ja korot sekä palkat, sosiaali
kustannukset ja kehittämisvaraukset. 
Veron tuotto jaettaisiin valtiolle, kun
nille ja seurakunnille. 

Myös tämän ehdotuksen osalta on 
todettava, että verojärjestelmä voisi 
ehkä soveltua keskisuurten ja suur
ten teollisuusyritysten verotusmuo
doksi, mutta sitä ei voitaisi EVL:n ta
voin soveltaa esim. ammatinharjoit
tajiin. 

4.4. Liikevaihtoon perustuvat 
verotusjärjestelmät 

Suunnittelusihteeristö on selvitykses
sään arvioinut myös kolmea liike
vaihtoon perustuvaa yritysverotus
järjestelmää. Tarkastelun kohteena 
ovat nykyinen liikevaihtoverojärjes-
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telmä, vähentämättömään liikevaih
toon perustuva järjestelmä ja arvon
lisäveroj ärj estelmä. 

On yhdyttävä suunnittelusihteeris
tön arvioinnin lopputulokseen, että 
mikään liikevaihtoverojärjestelmä ei 
voi korvata nykyistä elinkeinotulove
rotusta. Samaan lopputulokseen pää
tyi myös yritysverotustoimikunta. 

4.5. Muita ehdotuksia 

Edellä selostettujen lisäksi on esille 
tuotu myös muita ideoita yritysvero
tuksen uudistamiseksi. 

On esitetty mm. energian käytön ja 
velkapääoman ottamista verotuksen 
perustaksi. Samoin on myös ehdo
tettu järjestelmää, jossa veron mää
räytymiseen jossakin määrin vaikut
taisi yrityksen tulos, mutta painopis
te olisi kuitenkin resurssien käytön 
verotuksessa. 

Lisäksi on suunnittelusihteeristö 
selvityksessään tarkastellut verotuk
sen kehittämistä EVL:n pohjalta ja 
mallia, jossa liikeverotus korvattai
siin kokonaan verotuksella, joka toi
mitettaisiin siinä yhteydessä, kun 
yrityksestä tapahtuu siirtoja rahana 
tai rahanarvoisena saamisena kotita
louksiin. Ehdotus korostaisi yritys
ja kotitalouksien erillisyyttä. Palaan 
tähän ajatukseen vielä myöhemmin. 

5. Yritystoiminnan laajuuteen 
perustuvien mallien arviointia 

EVL on ollut voimassa 12 vuotta. Sen 
hyvät ja huonot puolet tunnetaan 
melko hyvin, ja eri tulkintavaikeuk-
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siin on olemassa laaja ennakkotieto
aineisto. Edellä esitettyjen uusien 
mallien arvioiminen samalla seikka
peräisyydellä kuin EVL:n osalta on 
eri yhteyksissä tehty ei ole mahdollis
ta. Eräitä yleisluontoisia arvioita yri
tystoiminnan laajuuteen tai yrityksen 
käyttämiin resursseihin pohjautuvis
ta malleista ja niiden taloudellisista 
vaikutuksista on kuitenkin tehtävissä. 

Resurssiveromallit eivät ensinnä
kään lainkaan ota huomioon yrityk
sen veronmaksukykyä. Niissä yritys 
joutuisi verotetuksi pelkästään ole
massaolonsa perusteella. Mallit muis
tuttavat tässä suhteessa varallisuus
verotusta. Vaikeuksiin joutuisivat 
todennäköisesti ennen kaikkea uudet, 
juuri toimintansa aloittavat yritykset 
ja toimintaansa laajentamaan pyrki
vät yritykset. Nehän joutuisivat 
maksamaan veroa pääomaperusteisen 
mallin toteutuessa jo silloin, kun vel
kaa yritystoiminnan aloittamiseen tai 
laajentamiseen otetaan sekä muis
sa malleissa viimeistään toiminnan 
käynnistyessä täysin riippumatta sii
tä, onko toiminta liiketaloudellisesti 
kannattavaa. 

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, mi
kään ehdotetuista uusista malleista ei 
olisi sellaisenaan sovellettavissa kaik
kiin nykyisin EVL:n mukaan vero
tettaviin verovelvollisiin. Kohteena 
malleja mietittäessä näyttää lähinnä 
olleen varsinainen tuotantotoiminta 
ja osakeyhtiön tai osuuskunnan muo
dossa harjoitettava yritystoiminta. 
Muutaman tuhannen teollisuusyri
tyksen lisäksi EVL:n mukaan vero
tettavia muita verovelvollisia Suo
messa on kuitenkin noin 100 000 ja 
lisäksi 300 000 maatilataloutta, joiden 
verotus perustuu samoihin periaattei-

siin. EVL:n vahvana puolena on ni
menomaan pidettävä sen laajaa so
veltuvuutta ja selkeää integroitumis
ta muihin verojärjestelmiin. 

Jotta resurssiveroperustalta läh te
vät vero mallit olisivat 'sovellettavissa 
muihinkin kuin tuotannollista toi
mintaa harjoittaviin verovelvollisiin 
tulisi niissä tehdä toimiala- tai yritys
kohtaisia poikkeamia sekä verokan
taan että verotuspohjaan tai ainakin 
jompaan kumpaan näistä. Osa on
gelmista, joiden kanssa joudutaan te
kemisiin on tullut jo esille harkinta
verotuksen korvaamiseksi laaditun 
perusliiketuloj ärj estelmän yh teydes
sä. 

Kun perusmalleihin tehtäisiin toi
miala- tai yrityskohtaisia poikkeamia, 
menetettäisiin hyvin nopeasti myös 
se yksinkertaisuus, jota uusilla mal
leilla on tavoiteltu. Näiden mallien 
yksinkertaisuus on muutenkin näen
näistä, koska niiden käytäntöön so
veltamisesta aiheutuvia ongelmia ei 
ole analysoitu. Yrityksiä mikään ve
rotusmalli tuskin päästää välttämät
tömyydestä tehdä verosuunnittelua. 
Verojärjestelmän vaihtuessa suunnit
telun kohde vain vaihtuu. Kun ve
rosuunnittelun kohteena nyt on pää
asiallisesti verotettava tulo, olisi se 
sidottuun paaomaan perustuvassa 
mallissa lähinnä yrityksen tase ja 
muissa resurssiveromalleissa ao. ve
rotusperuste. 

Ajatusta uusien veromallien yksin
kertaisuudesta ilmeisesti ylläpitää 
myös se, että niiden osalta ei ole esi
tetty järjestelyjä, joilla verotuksen 
suhdanne- ja aluepoliittiset vaikutuk
set otettaisiin verotuksessa huomioon. 
Kun on tuskin luultavaa, että julki
nen valta luopuisi tavoittelemasta ve-



rotuksella tällaisia vaikutuksia, olisi 
uusiinkin veromalleihin rakennetta
va sisään alue- ja suhdannepoliittiset 
kiihokkeet tai sanktiot taikka sitten 
säädettävä näistä asioista eri laeilla. 
Kokonaisuutena tarkastellen loppu
tuloksena tuskin olisi nykyistä järjes~ 
telmää yksinkertaisempi verojärjes
telmä. Onhan muistettava, että net
totuloon perustuva järjestelmä sinän
sä ei ole monimutkainen. Perustal
taan sinänsä yksinkertainen järjestel
mä monimutkaistuu nimenomaan ve
rotukseen liitettyjen moninaisten ta
loudellisten tavoitteiden vaatimien 
erityissäännösten vuoksi. 

Kaikissa läntisissä teollisuusmaissa 
yritysverotus perustuu nettotulon ve
rotukseen. Verotuspohjan vaihtami
nen toisi yhä enemmän kansainvälis
tyvälle yritystoiminnallemme selviä 
yhteensovitusvaikeuksia muiden mai
den verojärjestelmien kanssa. On 
tuskin odotettavissa, että esim. Länsi
Euroopan voimakkaat teollisuusmaat 
suhtautuisivat kovinkaan ymmärtä
väisesti tarpeisiin muuttaa vero sopi
muksia Suomessa tapahtuvan vero
järjestelmän vaihdoksen vuoksi. Neu
vottel uasetelmamme ei ainakaan olisi 
kovin vahva, minkä ohella uudet jär
jestelmät saattaisivat johtaa kaksin
kertaiseen verotukseen. 

Yritystemme kilpailukyvyssä saat
taisi myös tapahtua voimakkaita 
muutoksia. Ajatelkaamme esim. suo
malaista yritystä, joka harkitsee 
uuden paperikoneen hankkimista ja 
vastaavassa tilanteessa olevaa ruot
salaista metsäteollisuusyritystä. Jos 
meillä otettaisiin käyttöön sidottuun 
pääomaan perustuva järjestelmä, jou
tuisi suomalainen yrity's maksamaan 
lisää veroa pelkästään jo sillä perus-
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te ella, että se ottaa tähän miljardin 
markan investointiin tarvittavat lai
nat ja siitä lähtien täysin riippumat
ta investoinnin liiketaloudellisesta tu
loksesta. Ruotsalainen yritys taas 
maksaa lisäveroa vain, mikäli inves
toinnilla on saatu aikaan lisää netto
tuloa sen jälkeen, kun myös alkuvai
heen tappiot on ensin katettu. 

Resurssiveromallit panevat kartta
maan riskinottoa tavalla, johon meil
lä kiristyvässä kansainvälisessä kil
pailussa tuskin on varaa. Teollisuu
temme kehittäminen entistä moni
puolisemmaksi, uusien teknologisten 
ratkaisujen käyttöönotto ja sopeutu
minen nopeasti muuttuviin markki
noihin edellyttävät riskinottoa ja suu
rempaa riskinottoa kuin tähän asti 
on ollut tarpeen. 

Teollisuutemme rungon muodostaa 
edelleenkin metsäteollisuus ja raskas 
metalliteollisuus. Näiden teollisuus
alojen kannattavuus on kaikkialla 
kehittyneissä teollisuusmaissa alentu
nut huolimatta siitä, että kilpailussa 
menestyminen on koko ajan vaatinut 
suuria investointeja. Siirtymällä esim. 
sidottuun pääomaan perustuvaan ve
rojärjestelmään ei tätä tilannetta voi
da muuttaa. Näin ollen ei tunnu 
mielekkäältä myöskään verotuksessa 
rangaista pääoman käytöstä. Uusia 
teollisuuksia, jotka voisivat tulevai
suudessa muodostaa teollisen toimin
tamme kantavan osan, ja joihin ensi
sijaisesti pääoman käytön tehokkuut
ta tavoitteleva verojärjestelmä voisi 
resurssit ohjata, ei liene kellään pel
kästään pääomapulasta tai muusta 
resurssien puutteesta johtuen käyn
nistämistoimenpiteitä odottamassa. 

Joskaan EVL ei sisällä investoin
tien tehottomuudesta rankaisevaa 
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sanktiojärjestelmää, se ei myöskään 
tee kannattamattomasta tai tuotta
mattomasta investoinnista yrityksil
le kannattavaa.6 Meyerin, tutkimus 
osoittaa, että ns. veroluoton osuus yri
tysten rahoituksessa on marginaali
nen. Tämän veroluoton kautta ei mi
tään merkittävää investointia voida 
rahoittaa, vaan siihen tarvitaan aina 
pääomarahoitusta ja säännönmukai
sesti varsin tuntuva osuus velkapää
omaa. Veloista on aina vähintäänkin 
korot maksettava. Inflaatio tosin 
alentaa velkarahoitetun investoinnin 
tuottovaatimusta, mutta samalla se 
yleensä myös alentaa yrityksen tuloja 
erityisesti viennissä. Velkaantumisen 
kasvu lisää merkittävästi yritysriskiä 
ja pakottaa täten varmistautumaan 
siitä, että investoinnilla on mahdolli
suudet muodostua tuottavaksi. 

LTT:n tutkimuksessa on inflaatio 
nähty EVL:n kannalta erityisongel
maksi. Sen, että inflaatio sotkee 
EVL:n sisältämien mekanismien vai
kutusta vahvistaa myös Meyerin tut
kimus. Vielä ongelmallisempi inflaa
tio on ymmärtääkseni resurssivero
järjestelmiä sovellettaessa. Inflaation 
myötä kaikki resursseja kuvaavat 
suureet, kuten liikevaihto, sidottu 
pääoma, jalostusarvo jne. nousevat 
automaattisesti ja samoin nousee 
myös verotuspohja. Välttämättömyys 
ottaa inflaatio vuosittain huomioon 
verotuksessa siis korostuisi erityisesti 
resurss~veromalleja sovellettaessa. 

Siirtyminen yritysveromallista toi
seen saattaisi muodostua erittäin vai
keaksi. Ratkaistavana olisi lukuisia 

6. Heikki Koskenkylä - Kari Pekonen: 
EHnkeinoverolainsäädännön vaikutuksesta in
vestointeihin, Unitas 4/1976. 

siirtymäkauden ongelmia. Verovel
volliset yritykset saattaisivat huoma
ta joutuvansa toimimaan kokonaan 
toisenlaisissa olosuhteissa kuin miltä 
pohjalta toiminta käynnistettiin. Ai
nakin alkuvaiheessa yritykset varoi
sivat sitomasta yritystoimintaan lisää 
pääomaa ja laajentamasta toimin
taansa. Seurauksena olisi investoin
tien tason aleneminen. 

Myös ulkomaiset yritykset joutui
sivat arvioimaan tilanteensa uudel
leen. Mikäli verotusperusteeksi tu
lisi sidottu pääoma, ulkomaiset yri
tykset todennäköisesti siirtäisivät niin 
suuren osan verotuksen perustana 
olevasta pääomasta kuin mahdollista 
pois Suomesta. Ainakin ne varoisi
vat sitomasta tänne lisää verotuksen 
kohteena olevaa pääomaa. Toisin 
päinkin saattaisi tietenkin olla edul
lista asiat järjestää, mikäli sidotusta 
pääomasta, liikevaihdosta tai jalostus
arvosta maksettava vero olisi pieneh
kö. Kun ulkomaiset yritykset yleen
sä ovat hyvin kannattavia, olisi nii
den kannalta ehkä edullisinta viedä 
korkeat voitot maasta. Kysyä vain 
voidaan, olisiko se edullista Suomen 
kansantaloudelle. 

6. EVL:n kritiikin arviointia 

EVL:ia kohtaan esitetyssä kritiikissä 
ei EVL:ia säädettäessä asetettujen ta
voitteiden osalta ole huomautettu 
juuri muusta kuin siitä, että EVL tu
kee yritysten kasvuhakuisuutta. Ku
ten alussa jo totesin EVL:ia säädet
täessä tuotannollisen toiminnan kas
vu nähtiin koko kansantalouden kas
vun ja korkean työllisyyden takeena. 



Tämä taloudellinen lainalaisuus ei ole 
EVL:n 12 voimassaolovuoden aikana 
muuttunut, ja yhteiskuntana olemme 
tänä päivänä vähintään yhtä voimak
kaasti sitoutuneet taloudelliseen kas
vuun kuin EVL:n syntyvaiheissa. To
dettiinhan mm. viimeisimmän kan
saneläkeuudistuksen säätämisen yh
teydessä hallituksen esityksen perus
teluissa, että uudistuksen rahoittami
nen ilman erityistoimenpiteitä edel
lyttää keskimäärin 3 %:n vuotuista 
BKT:n kasvua. Poliittisessa päätök
senteossa lähdetään siitä, että talou
dellinen kasvu jatkuu ja että se jat
kuu kansainvälisesti katsoen varsin 
korkealla tasolla. Näin ollen meillä 
tuskin on varaa säätää yritysverotus
järjestelmää, joka ei olisi kasvua tu
keva. 

EVL:n verotettavan tulon lasken
takaava ei nähdäkseni ole saanut 
osakseen muuta kritiikkiä kuin sen 
LTT:n tutkimuksessa esiin tuodun 
seikan, että nettovoitto verokykyi
syyden mittana on yksipuolinen pai
nottaessaan vain yhtä tuottavuus
komponentin osatekijää. Pääoman 
käytön tehokkuuden asettaminen ve
rotuksen päätavoitteeksi LTT:n esit
tämällä tavalla voi johtaa riskinoton 
välttämiseen ja ensisijaisesti turvalli
sen tuoton hakemiseen. Tämä vähen
täisi mielenkiintoa sijoittaa pääomaa 
sitä eniten tarvitsevaan ja pääomaa 
eniten riskialttiisti käyttävään elin
keinoon eli teollisuuteen. Kaivattua 
tehokkuustavoitetta investointeihin 
tuo niiden velkapainotteinen rahoi
tus. 

EVL:n kritiikki kohdistuu paljolti 
lainsäädännön yksityiskohtiin ja niis
sä omaksuttuihin painotuksiin, ei 
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niinkään itse EVL:n perusajatukseen. 
Kun esim. sanotaan, että EVL suosii 
vieraan pääoman käyttöä, johtuu tä
mä ensisijaisesti osakesäästämisen 
syrjimisestä verotuksessa, eikä netto
voiton käyttämisestä verotusperus
teena. Kun EVL:n sanotaan estävän 
pääoman liikkuvuutta ja uudelleen 
allokoitumista, ei mahdollisena syynä 
haluta nähdä osinkotulojen kahden
kertaista verotusta tai sitä, että elin
keinoelämän esityksistä huolimatta 
meillä ei ole verotukseen otettu mää
räyksiä konserniavustuksesta. 

Kun verotuksen nähdään aiheutta
van yrityksille verosuunnittelu- ja 
byrokratiaongelmia, ei esille oteta 
pääasiallisinta syytä. Kun verotuk
sella pyritään samanaikaisesti moniin 
eri päämääriin ja kun alue- ja suh
dannepoliittinen lainsäädäntö voi toi
mia vain sillä edellytyksellä, että yri
tykset harjoittavat verosuunnittelua, 
on seurauksena väistämättä moni
mutkaisuus sekä verottajan että ve
rovelvollisen puolella. Yritysten nä
kökulmasta EVL:n etuna on kuiten
kin se, että perusfilosofia on sama 
kuin kirjanpidossa. Yrityksen kirjan
pidolle ja tulosseurannalle ei tietääk
seni ole esitetty selvästi parempaa lii
ketaloudellista mallia kuin meno
tulo-teoria on. 

Eräät julkisuuteen tulleet selvityk
set yritysverotuksen yrityksille ai
heuttamista kustannuksista eivät ole 
luottamusta herättäviä. Yritysvero
tus vie ensisijaisesti yrityksen ylim
män johdon aikaa, mutta aiheuttaa 
käsittääkseni koko yritysorganisaa
tiossa selvästi vähernmän työtä kuin 
esim. ne verovoudin tehtävät, jotka 
työnantajille on verojen ennakkope-
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rinnässä ja liikevaihtoveron kantami
sessa sälytetty. 

Verotuksen kiihokkeet ja verotuk
sen kiristämisellä uhkaavat sanktiot 
kohdistuvat vain pieneen osaan yri
tyksiä. Syynä ei kuitenkaan ole itse 
verotusjärjestelmä, vaan se tosiasia, 
että suomalaisten yritysten kannatta
vuus on koko EVL:n voimassaoloaika 
huomioon ottaen ollut varsin huono. 
Lisäksi on korkea inflaatio vielä vää
ristänyt EVL:n vaikutuksia. 

EVL tuskin on merkittävästi myö
tävaikuttanut yritysten huonoon kan
nattavuuteen sen enempää kuin inf
laatioonkaan. Enemmänkin syytä on 
etsittävä kiristyneestä kilpailusta ja 
talouspoliittisista epäonnistumisista. 

7. Lopuksi 

Yhteenvetona toteaisin, että tässä kä
sitellyt ns. resurssiveromallit eivät 
mielestäni tarjoa pohjaa yritysve
rotuksemme kokonaisuudistukselle. 
Toistaiseksi ei myöskään ole esitetty 
sellaista kritiikkiä itse EVL:n perus
ajatusta kohtaan, joka selkeästi pe
rustelisi luopumista EVL:ssa omaksu
tun verotettavan tulon laskentakaa
vasta. Esiin tuodut epäkohdat on 
poistettavissa korjaamalla lainsää
dännön yksityiskohtia ja täydentä
mällä olemassa olevaa lainsäädäntöä. 

Yritysverotuksen kehittämisessä 
tulisikin lähteä liikkeelle toisesta 
päästä. Ensin tulisi suorittaa huolel
linen analyysi siitä, onko yritysvero
tukselle tähän asti asetettuja tavoit
teita syytä joltakin osin tarkistaa ja 
päättää mahdollisista uusista tavoit
teista. Vasta tämän jälkeen tulisi ke-

hittää järjestelmä, joka parhaiten to
teuttaa tarkistetut tavoitteet. Koko 
kehittämistyötä tulisi lähestyä avoi
min silmin ja olla valmis hyväksy
mään jopa sellainenkin vaihtoehto, 
että yritysverotus jatkossakin perus
tuu nettovoiton verotukseen. Joka 
tapauksessa uuden verotusjärjestel
män kehitystyö vie pitkän ajan. Ny
kyisen verojärjestelmän kehittämistä 
ajan vaatimuksia vastaavaksi ei saa 
mahdollisen uuden järjestelmän ke
hittämisen aikana laiminlyödä. 

Y ritysverotuksestamme aiheutuvia 
vaikeuksia voidaan nopealla tavalla 
helpottaa puuttumalla verotuksemme 
suurimpaan epäkohtaan eli korkeaan 
verokantaan. Alentamalla voimak
kaasti yritystoiminnan verorasitusta 
vähennetään verojärjestelyjen talou
dellista merkittävyyttä ja verotuksen 
osuutta yritysten päätöksenteossa. 
Vaikeutena tämän kehityslinjan to
teuttamisessa on nähty ennen kaik
kea se, että osakeyhti,öitä ja osuus
kuntia verotetaan suhteellisen vero
kannan mukaan, kun taas muussa 
muodossa harjoitettu yritystoiminta 
on progressiivisen verotuksen alaista. 
Tämä vaikeus voidaan poistaa saatta
malla ensin kaikki yritystoiminta ju
ridisesta muodosta riippumatta suh
teellisen verotuksen piiriin. Osviit
taa on suunnittelusihteeristän rapor
tin lisäksi saatavissa esim. Tanskassa 
valmistuneesta komiteamietinnöstä, 7 

jossa käsitellään toiminimien muo
dossa tapahtuvan yritystoiminnan ve
rottamista sekä siihen liittyviä yritys
ja yksityistalouden rajanvetokysy
myksiä. 

7. Redeg0relse fra udvalget om virksom
hedsbeskatning, betaenkning 925/1981. 



PUHEENVUOROT 

JARMO LEPPINIEMI 

Ryhtyessäni kommentoimaan Vesa Vai
nion aJlUJstusta tOltean 'a'lukisi yhtyväni 
siilhen,että tulisi tutkia 'avoimesti, mit'en 
yleisen hyväkisynnän ,saaneet kansantalou
den tavoitteet voiitai:siin parhaiten saavut
taa. Tällöin 'on tutktttava sekä EVL:n ke
h~1JtäJm~stä että verotuspohjan tankoHuk
senmukaisuutta. 

AlU!kisi esitän yleisnäkemyksiä verotuk
sen vaikutuksesta taloudelliseen toimin
mintaan. Vaini!o Itoteaa: »EVL tuskin on 
merkittävästi vaikuttanut yritysten huo
noon kannattavuuteen sen enempää kuin 
inflaatioonkaan». Ajatus oli myös eräänä 
lähtökohtana ryhity,essäni kirjoittamaan 
VainiJon kommentoimaa LTT-tUJtkimusta. 
Yritysten tulovel1ot ovat koko seitsemän
kymmentäluvun ,oUeet vatn 4-5 % kai
kilslta Viel1oi!sta. EVL:n raikennetta ta'l'kas
telitaessa hUJomataan, että suurin osa ns. 
ei..:krittti;g.en 'tilinpäätö.s'tilanteen yu'ity:ksts
tä elää EVL:n mielessä verov'apaassa ta
loudessa. Y'ritysten tulovemiuksen suh
teellisen pieni fiskaaHnen tuotto kerätään 
pieneltä joulkol!ta ns. Ikritttisen tilinpäätök
sen yritylksiä. EVL:n perusteeHa kerätään 
varoja lä'hinnä pal1haHen menestyvHtä yri
tyksiLtä, kun huonoimmin menestyvä't saa
vat täJltä 'osiin pLtää varansa mahdoHisesti 
tUJottama1:ltomas'sa käytössä. Ejomstan kui
tenkin, ,että ttlilnpäätökis'en IkriiJtJtisyys itai 
ei-lkriittisyyson suhteellisen ikarikea mitta 
yrityksen kannattavuudelle. 

AlustU!kisessaan Vainio l\io!ro:sti EVL:n 
muita kuin fiskaaHsia itavoi!1lte~ta. Erityi~ 

sen 'tärikeinähän piti EVL:n rtialouspomtti
sia taVloi:tteita. EVL:n sääJnnöstöllä lienee 

4 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

kuitenkin vähäinen merkitys päätö'ksen
teol1e tHinpäätöstHanteen oUessaei..,kJriH
tinen. Kriittisen ,tilinpäätöksen yrityksiä 
kaikista verovelvollilststa ,on ehkä noin 
30 Olo, suurimpien ydty!sten rtiJlim;pää'tökset 
ovat usein ei-kiriilttLsiä. 'TIoisaaLta sekata
lousjärj:estelmän kannalita olisi Itarl\ioitulk
senmukatsta, 'että verotulksella voitaisiin 
vaikuttaa yrtty,ksissä tehitä,viin päätöksiin. 
TyypttelJtäessä 'rUJotsaJlatsen ,tu1Jki!j an Y san
derin mukaan yhteiskunnan 'va~kutUJsikana
via ne voidaan esittää ,kolmessa vaiheessa: 
verotUJs, suorat subventiot ja pailmtiaminen 
(sosiali:sointi). Suomen osaLta näkyy, että 
huomajjtav~ssa määrin 'on Isii:I'Irytty luoki
tUlksessa Itorsena mainiitun l\ieiinon käyttä
miseen. Kaiiklki väJhänkin meI'lkittävämmät 
investoinnit vaath"at itavalila Itai toisena 
Y'hte~skunnan hyväksymisen. Onpa vero
tuksessa päädyitty jo ydtyskohtaisiinkin 
ra1Jkatsui'hin (V'm. esiim. tappiJontasausL 
6 §). 

Toinen kesk.einen vero-ongeLma 1i~ttyy 

siihen, että mttä harvemmat osallisrt:uvat 
verojen maksamiseen ja mitä 'kapeampi 
on'verotuspohj'a, sitä kOl1keammaksi muo
dostuvat nitden margilnaaliv:erot, joilta v,e
ro:t kerätään. 

Tällä IOngelmallaon sekä välil1Jtömiä että 
välhll'ilSiä vaikutuksia yri:tyl\isen .toimi>n:taan 
mm. 'tU!otannontekijöiJden hintoihin. Kor
kean mal1ginaaliv,erori ;s'eurauksina voidaan 
mainita seUJraavat ongelmaryihmät: 
- pakio vapaa-aikaan: kOl1kea marginaali

vero a1entaa vapaa..,ajan·· suhteel1islta 
hintaa 

- marklktnapaiko: {kiol1kea marginaalivero 
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lisää omaa ItyOtä, palveluiden vaihta
mista ym. markkinoiden uLkopuolisia 
toimenpilteiltä 
vel1opetos: kokemusperäisesti ,tiedetään 
veropetosten Hsääntyvän marginaal1ve
ron noustessa 

- paJlJkkavemt j.a veropalJkat: ,työVloiman 
tarjonta muuttuu 'vähemmän hintajous
tavaksi; pl1Ogr,essiivinen Itulovemasteik
ko ei ole pelkästään tulonjaon v.äline, 
vaan Ise ,edustaa Itu1onlkehiltyssuunnitel-

maa. 

vystä. MeLko pienen fiJskaali:sen merkit yk
senomaa:van y,dtyksen tu1Joveron sanotaan 
o1ev!anritppuvainen JlIS. veroTI!maksukyvys
tä. Tämälkim riippuvuus on näennäinen. 
Näennäisyys ,tUllee esiin v,eronaJaisen tulon 
määrilttämises'sä. Veronmaksukyvyssä voi
si ajateMa 'Olevan kyse siiltä, kuinka paljon 
yrttylksellä 'Olisi mahidoHisuus irvoi1Jtaa va
roja vevojen maksam~Sleen jatkuvan toi
minnan v,aarantUlmatta. Tällainen näkö
kulma ,ei ole .erityisen hamtseva verotet
tavan ,tulon ,laskemrsessa. Ensinnäkin EVL 
sisäl'tää useita Isuosinta- ja Isyrjmtäjärjes

JUJlki'sen vallan sUlbventiJopoliltii'kalla te1miä, esiIn. varastovaraus ja ItJoirrnintava-
saattaa 'Olla keskeinen vaikUltus sekatta1ou
den kehittymiseen. Siihen Vloi liittyä po
liitti,s'en käyttäytymisen muutos pitkällä 
aikavälillä kaJhdellak~n eri rta'solla. Mitä 
enemmän ju1kinen 'sektori puuttuu mark
kiJnoiJhin, siltä Isuurempaan vastuuseen sitä 
vaadiltaan mavkkinailmiöistä. J ulkisel ta 
sektorilta ,ede1lytetään rboi:menpiteitä aina, 
kun jokin asia vai:kuttaa jonkiJn mayikikina
osapuQiLen näkökulmasta 'epäsuotuisasti. 
'Eoilsaal,ta on ajateLtavissa, 'että miltä useam
man ioimeentul!o riippuu välilt'tömästi jul
kisesta Isektorista, ,sitä helpompi (ceteris 
paribus) on 'saada poliLttista voimaa ju~ki
sen !sektoriln laajenta:miisen puolesta. 

Keskeisenäargumenttina pääomapoh
j.aistaverotusta vasta:an on Ikäytetty sitä, 
ettei se 'laiJlikaan ota hUQimiQion yrityksen 
veronmaksUlkylkyä. y,riltylksen vel'onma:k
sUlkyvyn huomioon otta:minen on nykyisiln
kin poikkeus 'tavEJatsteltaes'sa vemjärj,estel
määmme kQikonaisuUltena. 

Esilm. fyysisten henkrlöiden maksamat 
palk1kaverot 'OV'alt OIsa ydtylksen työvoima
kustannUlksia ~iippumatta palkanmaksajian 
veronma:ksUlkyvystä (Vll1t. veroasteiiEJot si
säJ1tävät iyömarkibnarrutkaisut). Samoin 
sosiaaJLturvamaiksut, piilevä Jiilkev,ailitov.e
ro, erilai'set rtuotaIlltopanOSVel'Oit jne. ov,at 
riippumattomia yrityksen veronmaksuky-

raus ov,at !suosintatjärjeste1miä, itse ;tehtyi
hin tuotteisiin sisältyvän työn osaLta jopa 
päälLekikäisiä 'suosintaj.ärjestelmiä. Kuluva 
käyttöomaisuus on suosi'tu~rri'ffiuusasemas
sa v,errafttuna esrm. TaJkennulksiin ja ma:a
allueifsiin. Maa...,alUlei:den j.a arvopapereiden 
syrjintä 'on niin voimakaista, että tåLtä osin 
vevQitetaan bruttotuLoa. Syrjintä ,lisääntyy 
yrityksen !tuottovaatiJmulksen kasvaessa. 

Monet ikulukirjaus:1Jen ennenaiikaisuus
ja myähäJstymisjärjestelmät ovat aiheutta
neet sen, että verotettavasta tUl~okseS'ta on 
tuLlut abstraktio. YdtJksen kassaperustei
nen ,tUi:Los 'kuvaa yritJksen ailkaansaaman 
tulara:hoituiks:en määrää. T,auluilmssa 1 on 
esitetty veI10jen ja ,tu1orahoirtuksen sekä 
verojen :ja JrLtykseen Isitoutuneen pääoman 
välinen Ikorr.elaatiJo (pääoman mittana on 
pÖI1ssiyhtiöiden osai~taol1ut oman pääoman 
ma:dkk~na...,arv,o + v,eLkoj'en 'taJsearvo j,a 
mainostoimisltoj enosa:Lta peLkäJs:tääntaseen 
lopPUIsumma). 
.KQlrrelaatiQlkerto~mien va'lossa näy;ttäisi 

s~l!tä, 'että ,tulojen tai pääoman kasvaessa 
myös v·erot 'EJasvavat, jOSlEJaan Ikasvu ei 
näyttäisi olevan :tasasuhiteislta tu1:on taikka 
pääoman :ka'svuun nähden. Taululkolssa 2 
tUltkiltaan, kasvaako suihtee11iJn;en vel'lo:rasi
tus, kun yriltyksen !tuottavuus Hsääntyy. 
Taul~on 2 valos,sa verotus näyttää suo..., 



Taulukko 1. Pörssiyhtiöiden ja mainostoimis
tojen absoluuttisen kokonaisverorasituksen ja 
tulorahoituksen/pääoman välinen korrelaatio 
vv. 1975-1979. 

rverot, tulorahoitus rv,erOlt, pääoma 

VUlolsi PÖJJsl'li- Mia1n:os- PÖI'ssi- Mai!lJOI'l-

y<hltiöt 
,toimi,s-

yhtiöt toimiJs-

tot tot 

1975 0,608*** 0,6,28*** 
197,6 0,5'22** 0,280* 0,6,6'7*** 0,325* 
19'7'7 0,700*** 0,67i1 *** 0,6SQ*** 0,3195** 
1978 0,756*** 0,876*** 0,503** 0,411 ** 
1979 0,576*** 0,7'72'*** 0,3'78* 0,5'19,*** 

rastaan degressiivise1tä: suhteelJlisen kan
nattavuuden liisääntyessä suhlteellinen ve
rorasitus alenee. TuLoksen rtaustalla saat
taa olla mm. ise, että EVL:n ennenai~aiset 
kulUlkiJI'j,aus:mahldJollilsuudet ovat piltkäJJe 
sidotut yriitylksen 'rahoitukseen. Taulukko
jen tulosta vlol!si ,ehlkä myös käyJttää EVL:n 
kritiLkin :kriltiiJklkinä: V'aikka taulU!k!on 1 
mukaan V'erosanlktio näyttääkin kasvavan 
yrtty'ksen Imnnattavuuden lisääntyessä, 
taulUlkko 2 viilttaa Isiihen, 'että v,erosanikti'On 
määrä 'suhteemsesti ajenee yriitYlIDsen tuot
tavuuden ikasvaessa. 

Taulukko 2. Pörssiyhtiöiden ja mainostoimis
tojen suhteellisen verorasituksen ja pääoman 
tuottavuuden välinen korrelaatio vv. 1975-
1979. 

rv,erQtltuJiorabJOti,tus, tulorrahoi -

VUOIsi tms/pääoma 

PÖl1Sl'liyhltiöt Mai!lJQSltoimistot 

1975 -0,62** . 

1976 -0,51** -0,7'4*** 
N~77 -0,22' -0,74*** 
1978 0,08 - 0,5,1*** 
1,979 -0,2:4 - 0,56·*** 
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Seuraavassa esitän joitakin pienempla 
huomautUlksia Vainion alustUlks'en johdos
ta. Ensimmäiinen koskee näikemystä inflaa
tiosta. Tulovemtuklsen 'OsaLta inflaati'O-on
geJlma johtuu .IäJhinnä siitä, että !tu10,t tule
vat vevotUlfuseen nyky1sannossaan, kulukiT
jausten perustana ,taas .on hi,storiallinen 
hankintahinta. Pääomapohjaisessa vero
tuksessa verot lähinnä vain seuraisivat 
pääoman inHaatilokehiltystä/ Tosin täissä 
lmhden oO'l,laan pääiomapohjaisen verotuk
sen kriitbsimmiNä alueiJ:la. Yiksiselitteistä 
arvostusmenetelmää ,toimivaan yritykseen 
sidotulle pääoma1le ei nimiJttäi!no]e osoitet
taviJssa. Saattaisikin synltyä vaara,että to
siasiallisia 'Vlempääitöklsiä tekisivärt ne, jot
ka vahvistavat vevotusarvot. Vevotusarvo
perusteet ja riittävä muutosjäyk!kyys kuu
lurrevaltkin perusasiloi'hin, j!Otka 'olisi rat
kaistava ennen kuin voitaisiin ajateLla 
pääiomapohjaisen verotuksen 'käyttöönot
toa. 

VeJ)otuksen yksinkertaistumiseen vai
kuttaisi eniten se, 'että 'nettosuureen sijasta 
ryhd~ttäi:siin verottam8:'aJ:1 varantosuuret
ta. YiksitJtäisrstä IkU!lUlk~l1jauksiJs:ta, poisto
jen rmäärä~tä jne. voitaisiin 'säätää nylkyis
tä paljon kartkeammin, ,koska nUden vai
kutus 'Pääiomav;arantoon iOn ihuorma!1ltavas
ti pienempi ,kuin nettotuloon: rtilinpäätös
keinoina ,ei pääomaa kyetä 'saamaan nol
laan ISalmaan tapaan !kuin tuLoksen rmääirä, 
ja näin v;el1OTasttuksen kantamiseen osal
liistuisi nykyis1tä 'suUlrempi JOUlkko yrityk
siä. Ykstnkertaistam1nen !On tosin iJ:l.Uomat
tavasti riippuv;ainen sinä, miJten muiden 
verove'1vomisryhmien verottaminen rtapah
tuisi. Esim. miikäli fyysisten henkilöiden 
veJ)ottamisen painopiste säillytettäisiin tu
lojen verottamisessa, halu peiteLtyyn osin
gonj'alkoon saattaisi ,kalsvaa. Ongelmasta 

päästäisiin h~:Lpojlten siiJrtyrmälilä luonnol
liisten henlkilöiden kohda:Lla tuloverotUlk
sesta kulutuksen vemttamiseen. 
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Netto'tulon verottamiiSesta luopuminen ei sellaisia, että ne ovat otettaviJSsa huomioon 
poistaisi taloug,pol~tiilkan toteulltamismah- myös nettotul:on verotusta ~ehitettäe\Ssä. 

dollisuuksia verotuksen avulla. VlOiJtaessa . Laaj,amittaisen uudi!stamilsenesieenä on 
kohdils!taa verotus !suoraan 'tuotanrtovoimiin 
tai tiettyiJhin todjmenp1teisiin halutU!t v,ai
kutukset oHsiva,t 'saatavissa a~kaan nykyis
tä sUJoraviivaisemmin ja Vlerotuskemojen 
vai'kutUlkselt oHsLvalt 'sekä tarlkemmin koh
diste1JtaviJssae1Jtä arviJoLtaviis,sa. Tulovew
tUlkseen Ikyl~kety:t monet :talouspoliittiset 
tavoitteet saattavat jäädä näennäi:siksi, 
kOlska niiden saavuttamiseen tähtäävä kei
no 'On 'ehkä v,esitetty ,toisen tavoillteen vielä 
Vloi!IDakkaamma11a :keinolla. 

Miikäli vero:tusperusteina pidettäisiin 
esim. ityövoiman käyttöä, sidottua pää
omaa, voLtonjaikoa, 'kulutusta, voLton maas
tavientiä (VI1t. ,lähdevero) jne., yksittäisten 
1JoiJmenpi:1Jeiden verovailkutus ja verosank
Hon kohde Qli:si etukäteen sekä veropoH
tiiJkan 'tolteuttajan el1tävevoVlelv.ol'liisen tie
dOissa. Näille periaatteme olisi sovitetta
vissa kaiklkien verovehnollisryhmien veTOlt
taminen. 

Useimmat edellä olevalt näikökohdat ovat 

PEKKA PARKKINBN 

Vesan vainioUa eivät kuki uudet yritys
vero.tusmall!iJt. Eivät minunkaan. Uusien 
yriltysvemtusmalHen asemasta kannalttaisi 
parantaa vanhaa yritysv,erotus'järjestel
mää. NetltoV1oirtJtOQn perustuvan yriitysv'e
rotuksen 'korvaaminen kOlkonaan uudella 
y:ri:tYSlVleroltusma'11i11a näy,t'tää ainiakin vielä 
epäJky:psäiltä ajatuksel\ta. 

Uusien yritysverotusmaHien haittoja 

EnsLlmäJkin uusien yriitysvemtuSlIIlallien 
soveltami:sala leviäisi kuin Elanto ennen. 

luulrtavalsti ollut mm. ,se, 'ettei '01kein olla 
selvillä, mihin verora:siltus kohdistuu. Tätä 
ongelmapiiriä ikäsittelen vaiLtiovarainmi
nisteriön LTT:l!tä ti!laamassa tutkimuksessa 
Verojen vaikutus yrityksen päätöksente
koon. Tu1Jkimukseslsa esiltetään mittausjär
j eSlte1miä ve'rovaiikutuSlten havaitsemisek,si. 
KehittelYikelipoiselta vailkuttaa pai'1lsi edel
lä ,sivuamanikas:saperusteLnen mLttausjäJr
j,este:]mä, myös saksalainen osa~e'rolasken
ta (Teilsteuerrechnung). Sen perusteella on 
kehitel1täviJS'sä menetelmiä (esim. Teilbe
darfsrechnung), jioiJlla voidaan verrata eri 
toimenpilteLden, yksiutäis1ten yritysten, eri 
yritysmUJotojen, YlritYlksen 'ja 'omistajan yh
teen'las!kettua jne.verorasitUiSlta. Arvelisin 
v.erörasiJtUlksen 'kohdi;stum1sen Itutkimisen 
hyvinkin :talrpeeliliseksi v-erolainsäädäntöä 
kehi,teiltäessä, oli s1tten painopislte elinkei
novel101aLn ongelmien kO:l1j<aamilsessa tai 
kokonaan uuden vel'OtUispohjan etsimi
sessä. 

Tällöim v,erOltulot ,saa:1ltaisivart sUipis:tua jyr
kästilkin. Jos nimtttäin O'sakJeyhtiöiJJtä ja 
osuuslkunniJlta Ipoistettalliiin nelttO\71oiJttoon 
perustuva v,erotUis, niin milksiesimerkiksi 
avointen yhltiöiJden, maanviljelijöiden ja 
muiden yksityisten ,elinkeinonJharjoittaj1en 
pitäIsi maiksaa tu10'ksestaan v-eroa? Uusien 
y,r1tysv,erotUiSmai]liJen o:n:aailma,ssa myö's 
kOTikean marginaallivel'On pa]kansaajat ot
taisivat mielellään sivutulonsa perustamil
leen veronlki'ertoyhtiöiille, joita 1S1t1t'en vero
tettaisiim j'oHalkin ma:tal:an verokannan jär
j estelmäillä. 



Toiseksi, nettoVloittoon perustuvan vero
tu/ksen I"Q1rvaaminen Suomessa jOillakin 
uudella yritysvemtusmallilla varmaan 
ilahduttaisi ikauppakumppaneHa. Pitäisi
hän näiden i1me~sesti laatia Suomea var
ten uudet verosopiJmukset ja mahdollisesti 
korjaiilla muutakin laill'säädäntöään. 

KQllmanneksi, hal'kintav,erotuiksen uudis
tamispuUihaiJlusta Isaadut 'kokemuikset osoit
tavat, ettei nykyiJsen yritysverotuksen kor
vaaminen uusilla yr1tysverOotusmalleilla 
ole ilman yritys veron talson 'tuntuvaa alen
tamista mahdolliJsta. 

Uusista yr~tysverotusmalleist'a 'on pisim
mi:ä1:e 'kehkbetty perusliiJketulon verotus, 
jolla ai'ottiin korvata harkintaverotus. Pe
ruslii'ketulon verotus kadoillti lain valmis
teluva~heessa yksinkertaisuutensa ja osit
tain myös vel'opohjansa. TämäIl'kin perus
teena on vaikeaa vakuuttua uusien Y'ritys
veroltusmanien tuomistaeduis,ta vanhan 
yriitysveromallin parantamiseen vel'rattu
na. 

Harkintaverotuksen korvaamisyritys 

Viime vuoden toukokuussa hamtukseen 
tuotiin harkintaverotus1toimiikunnan mie
tinnön (1980: 35) pohjalta vailmislte]tu esi
tysluonrros hal1kintavel1Otuksen ilmrvaami
sesta rperusEiiketulon ja ;peruskiinteistötu
lion verotuikselLa. Harkintaverotus oli tar
koitus korvata samankaltaiseLla sidotun 
pääoman verCltuksella, jonka LTT oli pari 
vUQltta aikailSemm~n esilttänyt tu:tkimus
tuloksenaan (LTT, 1979). 

Peruskiinteistötulo olisi ollut 3 pl'osent
tia kiintei:stön verotus arvosta ja peruslii
ketulio 4 prosenttia liikkeen taseen rbarkis
tetustaloppusummasta. Pankkien ja va
kuutuslaLtOosten ja 'erä1den muiden niihin 

rinnastettavien mkkeiden perusliilketulo

prosentti 'oliJsi kui:teDlkinollUit 1,5 prosent-
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tia. Taseesta ol1si .tal'k~stettaessa vähen
netty mm. liiketulolä:hteeseen kuulumatto
mat erät, puo,let veLkojen määrästä ja 5000 
markkaa. 

Veroasiamtull'tijoiden mukaan täll1ä ta
valla 'laskettu peruskiinteistötul'O- ja pe
ruslii:ketuloverotus olisi tuOottanut !kunnil
le 'saman verran tuloja Ikurn nyikyinen ha:r
kintaverotus eli vuoden 1982 oloissa lähes 
500 Mmk. Harkill'tav,el'OtUiksen uudis:tus ei 
tietenkään o.lisi isupistanut myöskään va:l
tion vel'otuloja. 

Harkmtaverotu!ksen ,korvaaminen perus
liiJketuIon ja peruskiinteistö.tulon verotuk
sella ei o.le toteutunut ;poliittisils:ta :syistä. 
YksityiJnene11nkeiJnoelämä 'on pitänyt tä
män verouudrstuksen ikynnyskysymyksenä 
yritysverotuksen ,ta'son ,alentamista. P'erus
liilketulovl6ro olisi itästä Isyystä pitänyt teh
dä väihennYlskelpoiseksi valtiOon tu:lovero
tuksessa, v,aiJkkei harkintaverokaan ole 
vähennyskelpoiJnen. Hal'kintaverotUiksen 
uudistuksen nimissä piti ,siten siimtää vero
ja yrttyksUtä valtiJon maksettavalksi. 

Har kirrta verouudis,tusesiJtystä hiottiin 
kahteenoltteeseen po~iitt1sasian'tuntijaryh
mässä (VM: 28, VM: 42). Ryihimä tarjosi 
uusia porkkanoita yrityksiJile. Joulukuussa 
oli toukokuista .ha:r1kintaverotusesitysltä 
muutettu sl6uraav,asti: 

1. Pienille !liiiklkeiJlle myönnettävä vähen
nYls oli korotettu 5 000 markasta 10 000 
markkaan. 

2. TyöeläJkelai!tosten ja henkivakuutus
yhtiöiden perusliilketulopI1oserrtHa oli 
alennettu 1,5 prosentista 1,0 prosenttiin. 

3. LiikepanklkiJen ja vaJkuutuslailtosten pe
rusliiJketuloprosentti oli a11ennettu 1,5 
prosent~sta 1,25 prosenttiin. 

4. Patka:llisparrkkien perusliiketulopro-
senttia oli alennettu 1,5 pI10sentislta 1,0 
prosen:ttiin. 

5. Puhelinlaitosten peruslii!ketulopr,osent-



170 

120 120 

100 100 

80 80 

60 60 

4O 40 

~ 20 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980x 

Teollisuusyritysten maksamien väLittömien verojen osuus bruttovoitosta vuosina 1974-1980, 0/0. 
BruttQ!Vottto = Yrir1JY,SltUalSluoltl mIUkaan 'titHkJauden voIton, vevoj1en, vamaJsto- j1a muiden var,aruslten 
Usä\YkS>ell sekä poi'Sluo!klorjaUl'kslen 'sUlmma. Poistokorjlauls = 'I1ehlJyjen poi:SliJojen ja 4 % mke
va'i:hdosta Jaskettujen pois,tojen erotus. (Kaavamaisella poisllokonjaUlkseLla .on pelikästään tasoi
tettu vuosittadn suureslti vaihr1Jelevia ki'rj,anpidoss'a ,tehtyjä poISltojae~kä muutettu bruttovoiton ta
soa koko rtarkas,telUIVälHlä) 

'ti 'Oli alennettu 4 prosenHsta 1,25 pro
senttiiJn. 

6. TupaklkaJteh!t'a~den ja muiden valmiste
verovelkaisten alojen ve:votuSlta oli ke
vennetty poistamaJlla valmisteverove
lat peruslitketulove:von las'keDltapohjas
'ta. 

7. Kauppa:mereDlkulku oli poilsltettu Ikolm
naan perUlslitketulovero:tuiksesta. 

TämäJkäänes~tyrs ei mennYit nallittukses
sa läpi, [koska se lei !sisålitänyt peruslitketu
loveron vähennyskelpoisuutta va1JUarn tu
loverotUiksessa. HarkirrtaveI10tukisen uudis
tuspoUlkkoillu on oso1ttanut, ettei uushlla 
yritysveromallei:1la ale mahc101Hsuuksia 
Suomessa eLlei näiJc1en malHen käyttöönot
toon ikJ"tketä yrilt)'lsverotUlklsen 'taison olen
naista alentamista. 

Vanhassa vara parempi 

Kun uusista yritysvero[tusmal1e~sta ei näy
tä tulevan ikalua, kannaJttaa uusia vanhaa 

mallia. Vanihaa mallia voidaan )'Iksinker
tarsvaa kansimalla siitä 'ta~peettomia veso
ja. TäJllöin entilstä useammin yriltykset 
maklsaisivaJt veroa !todellisen eiikä kirjan
pido:1lilsenvoilton perusteella. Oheisen ku
vion mukaan !teolliJsuUJdessa todellinen ve
rokanta 'On suureslti vailhdellut viime vuo
siJna. 

Vanhaa mallia uusittaessa tul~si :samalla 
en:tiSltä paremmin tuklea Yile1S'esti hyväk
syJttyjä ItaloUJspomttisia Itavaitteita kuten 
täystymHsyJyttä, :konkeaa tasaista talouc1el
lista ikasvua, tasapainoilslta uN~omaraI11kaup
paa, vakaata rahanarvoa, ,oikeudenmukais
ta tulonj,akoa ja ,tasapainoista alueellislta 
kehiltysitä. 

TyömsyyrcLen asemasta nykyinen yrityrs
vemtusjärjies:telmä 'tulkee pääomaa. Pelkäs
tään Suomessa, RUJol1Jsissa ja Tanskassa s'O
v,el1e1Jtu 'varastovara usj ärjestelmä edilstää 
tuottamaivtomia varastoinvestoirnlteja. Terk
nils-<taJloudelHsen Ikulumisen huomattavasti 
yHttäväit .etupatnoiset pojlsto-<oiikeudet edis
tävät työvoiman ikiorvaamilsta pääomalla. 



PääomavaWtaisLssa ydtylkJsisisä varastova
raus yhdessä rtekn1s..,ta10udelli:sen kulumi
sen huomattavasti ylilttävän etupaimoisen 
poistojärjesbelrrnän 'kanssa lon j10lhtanut ti
lanteeseen, missä lkeSkiarvloy:rittylkset -eivät 
edes huippukJannaJttavuuden ,aikana Ikyke
ne käyttämään rtäysi<määräiJseslti hyväJkseen 
e'linkeinovel101ain suomia maJksimipoisrto
oikeUlksia, varaJsuovaraus- ja muLta va
rausmaJhdolHsuUlksia. 

:ffilinkJeiJl1:o\neI1OtUls )71ksinik!ertai:stursi tun
tuvasti' jos Ikkjanpidollisen tulokJsenaJSe
masta lpyrittäisiim vel10ttamaan ;tulosta il
man ns. Ituloksentasauso~keulksia. Varasto
varaulksen Jopeutami,nen ja poiJSlto-oikeuk
sien Isaautamimen ,teknis~taloU!deTlisen kulu
misen iedelllyttämäJUe tasolLe olisi oilkean
suuntaista .elin'keinoverolain uudisrtaJmis
työtä. Jos )71rittysverotuksen Itasoa ei haluta 
nostaa, voitaisiim samalla a1enrtaa yhteisö
jen Ituloverokantaa. 

Yleisten vlarausmaJhdJolHsuulkJsien supis
tamilnen parantaisi sulhdannetaJi1etusiJen, 
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investointivaraUlsten ja muun suhdannepo
mtti!sen vä:li:neiJsltÖin Itehokkuutta. 

Poisto-oilkeulksien kaventaminen paran
taisi suomalailsen Ityövoilman kilpailuase
maa u]komaLsiin 'kJoneisiin verMttuna. 

V arastovaramj äl1jeste1män lopettaminen 
heikentäisi varastoinvestointiJen suhiteellis
ta kannaJttavuUltta Ii;Ulotannolli:siin ja mui
hin inv,esrtointeilhin verrattuna. 

Tulioverokannan alennus par.am.!taisi 'käy
tännössä työvaltailsten yrilty:slten asemaa ja 
tekisi rteo:mSUudenV1erojuri!stilt onnellisiksi. 

Lähdeviittaukset 

1. Harkintaverotustoimikunnan mietintö, Ko
mi1JeanmIetilllJtö 1'980: 35. 
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ryhmäJmuis1tio 1981 VM: 28. 

3. Harkintaverotustyöryhmä II:n muistio, 
TyörY'hmämuiJSJtiJo 1981 VM: 42. 

4. LiiketaloustieteeHinen Tutkimuslaitos 
(LTT): Yritysten verojärjestelmän uudistami
nen ja tuloverotuksen kohdentuminen, HeLsinki 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Välittömän ja välillisen verotuksen 
painopisteen muuttamisesta 

MATTI TUOMALA - JOUKO YLÄ~LIEDENPOHJA 

1. Jo pitkään veropolitiikan suosi
tuimpia iskulauseita on ollut vaati
mus, että verotuksessa olisi painopis
tettä siirrettävä suorasta välilliseen 
verotukseen. Tällä on lähinnä tarkoi
tettu valtion tuloverotuksen keven
tämistä liikevaihtoveron kustannuk
sella. Vuoden 1977 alusta lukien lvv
astetta korotettiinkin 14 % :iiri. sekä 
vuosien 1977 ja 1978 budjeteissa tu
loveroasteikkoja huojennettiin inflaa
tiovauhtia voimakkaammin. Nämä 
tietoiset painopisteen muutokset ei
vät suinkaan hiljentäneet keskuste
lua, pikemminkin päinvastoin. Ehkä 
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kuvion 1, jossa esitetään tulo- ja va
rallisuusveron sekä lvv:n tuottojen 
suhde nykyisen lvv-järjestelmän voi
massaoloaikana, esilletuomat kehitys
kulut paljastavat painopistekeskus
telun synnyn syitä. 

Perusteluja suomalaisessa keskus
telussa painopisteen muuttamiselle on 
esitetty monenlaisia. Nämä eivät 
useinkaan ole olleet keskenään sopu
soinnussa. Ensisijainen tarkoituksem
me ei ole tässä esityksessä oikoa ko
timaisen keskustelun umpisolmuja. 
Sen sijaan pyrimme tarkastelemaan 
painopisteen muuttamiselle ylipäänsä 
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Kuvio 1. Tulo- ja varallisuusveron (sis. myös yritykset) sekä liikevaihtoveron tuottojen suhde 

vv. 1964-1981. 



esitettyjä perusteluja, Esityksemme 
nojaa tältä osin voimakkaasti vero
tuksen teoriaan ja pitkäaikaiseen op
piperinteeseen välittömän ja välilli
sen verotuksen keskinäisistä suhteis
ta. Toisena keskeisenä asiana esitte
lemme menettelytavan, jonka avulla 
saamme arviot sekä verotaakan ja
kautumisesta olemassaolevassa jär
jestelmässä eri tulotasoille että eri
laisten veromuutosten vaikutuksesta 
verotaakan jakautumiseen. Toisin sa
noen esitämme tavan arvioida koko
naisveroasteikko. . Yksityiskohtaisem
min tämä on esitetty kahdessa työpa
perissa (Tuomala ja Ylä-Liedenpohja 
1981 a-b). 

Tässä artikkelissa käsitellyn paino
pisteen muuttamisen lisäksi kotimai
sessa keskustelussa esiintyvät kysy
mykset 

a) liikevaihtoverojärjestelmän ra
kenteesta: siirrytäänkö täysin 
kulutuspohjaiseen lvv:oon, jota 
on kutsuttu arvonlisäveroksi, ja 

b) bruttopalkan perusteella määräy
tyvien eläkevakuutusmaksujen 
alentamisesta ja korvaamisesta 
liikevaihtoverokantaa nostamalla. 

Näitä asioita emme tarkastele em
mekä myöskään verokeskustelussa 
esillä olleita lyhyen aikavälin makro
taloudellisia vaikutuksia. 

2. Kotimaisen keskustelun ajatuk
sen kulun voinee tulkita seuraavasti. 
Suoran verotuksen rajaverot ovat 
liian korkeat. Ne eivät kannusta lisä
ponnistuksiin työelämässä. Tämä voi 
ilmetä monin eri tavoin, joista hel
poimmin havaittavissa ovat työajan 
muutokset. Lyhyellä aikavälillä tämä 
ilmenisi ennen muuta tehdyissä yli-
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töissä. Tavaroiden ja palvelusten an
karampi verotus mahdollistaisi tulo
verotuksessa rajaveroasteiden alen
tamisen ja sitä kautta lieventäisi tulo
verotukseen liittyviksi katsottuja 
haittoja. 

Yllä esitetyn ajatuskulun tarkempi 
ruotiminen paljastaa sen riippuvan 
kahdesta varsin erilaisesta elemen
tistä. Ensinnäkin esitetään empiirinen 
väite resurssien siirtymästä vapaa
ajan kulutuksesta työntekoon 1 ja toi
seksi tällaista siirtymää pidetään toi
vottavana yhteiskunnan näkökul
masta. 

Tällaisten resurssien allokaatiosiir
tymän arviointikriteeri on varsin suo
raviivainen: saako välillisten verojen 
osuuden nousu ihmiset tekemään en
tistä enemmän työtä. Miksi tällainen 
kriteeri otetaan käyttöön, on jo vä
hemmän ilmeinen. Yhteiskunnan nä
kökulmasta voi nähdä esimerkiksi 
seuraavat perustelut. 

Julkinen valta voi kokea nykyisen 
tuloveron vääristävän yksilöitten 
työn ja vapaa-ajan välistä valintaa. 
Näin ollen ei ole varsinaisesti kysy
mys ylläolevasta työhalukkuuskritee
ristä eli valinnan lopputuloksesta, 
vaan valintojen vääristymästä sinän
sä. Ajattelu lähtee siten yksittäisen 
veronmaksajan valintojen kunnioit
tamisesta. 

Toinen perustelu (esim. Atkinson 
& Stern, 1980) on, että julkinen valta 
on huolissaan työponnistusten tasos
ta sinänsä. Toisin sanoen se näkee 
työponnistusten lisäämisen tavoit
teekseen riippumatta, mitä yksittäi-

1. Tälssä yhteydessä emlme trurroaJsuele lain
maan Suomea keoskevaa 'emlpiiristä pU1o~ta, koska 
tutkimus on tä!1tä osin V'2'IiSilll V'äihäiJs>tä. 
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set veronmaksajat ajattelevat. Tämä 
perustelu on varsin lähellä ajattelua, 
joka pitää esimerkiksi pakollista ter
veydenhoitoa ja koulutusta nimen
omaan julkiselle vallalle kuuluvana 
toimintana (ns. merit good). Kysy
mys on paternalismista. 

Ylläolevasta keskustelusta havai
taan, että verotuksen painopisteen 
muuttamista voi perustella kahdesta 
näkökulmasta. Ensinnäkin tarpeen 
voi nähdä syntyvän työponnistusten 
lisäämisestä. Kutsutaan tätä jatkossa 
»työhalukkuus»-perusteluksi. Toi
seksi, jos hyväksytään lähtökohdaksi, 
että kukin veronmaksaja on oman hy
vinvointinsa paras tuomari, niin täl
löin painopisteen muuttamiseen voi
daan hakea perustelua veronmaksa
jien kokonaishyvinvoinnin muutok
sista eli ns. »hyvinvointi»-perustelu. 
On aivan selvää, että nämä kaksi nä
kökulmaa voivat tuottaa erisuuntaisia 
painopiste-ehdotuksia. 

3. Tarkastellaan seuraavassa yksi
tyiskohtaisemmin kumpaakin perus
telua. Aluksi on syytä kuvata täsmäl
lisemmin, minkälaisista painopisteen 
muuttamisista välillisen verotuksen 
suuntaan on kysymys. Yksinkertaisin 
tapaus on luonnollisesti sellainen, 
jossa verotuloja ei pidetä ennallaan. 
Tällöinhän kumman tahansa veron 
muutos merkitsee verorakenteen 
muutosta. Jos lähtökohdaksi otetaan 
tilanne, jossa verotulot pidetään 
muuttumattomina, niin painopisteen 
muutoksen edellyttämä tuloverotuk
sen kevennys voidaan tehdä periaat
teessa kolmella vaihtoehtoisella ta
valla: 

a) korotetaan verokynnystä eli ve
rotettavan tulon alarajaa ja/tai 

työtulovähennyksen suuruutta 
valtion verotuksessa 

b) alennetaan rajaveroja kautta 
koko asteikon 

c) toteutetaan jokin yhdistelmä kah
desta edellisestä. 

Pyrimme jatkossa osoittamaan, 
että välillisen verotuksen kiristämi
sestä täysin erillinen kysymys on, 
miten tuloverotuksen keventäminen 
painottuu ylläolevien . vaihtoehtojen 
kesken. Painopistekeskustelumme 
vaatisikin nimenomaan täsmällisem
piä ehdotuksia, millaisia muutoksia 
ajatellaan tehtäväksi. Toistaiseksi nii
tä ei ole ilmennyt. Sen vuoksi jou
dumme tässä yhteydessä ja myöhem
min kokonaisveroasteikkoa arvioides
samme liikkumaan varsin yleisellä 
tasona. 

Analyysissa keskeisenä olevan 
työntarjontateorian - nettopalkan ja 
työtuntien välisen riippuvuuden -
perusajatushan on hyvin yksinkertai
nen. Sovellettuna tuloverotuksen 
alentamiseen ajatuskulku on seuraa
va. Ns. substituutiovaikutus aikaan
saa työntarjonnan lisääntymistä, 
mutta vastapainoksi ihmiset saattavat 
vähentää työntekoa havaittuaan saa
vuttavansa aikaisemman hyvinvoin
tinsa vähäisemmin ponnistuksin (ns. 
tulo vaikutus ). Näin ollen kokonais
vaikutuksen arviointi jää empiiriseksi 
tehtäväksi. 

Voidaksemme arvioida yllä kuvat
tuja painopisteen muuttamisvaihto
ehtoja sekä »työhalukkuuden» että 
»kokonaishyvinvoinnin» näkökulmis
ta meidän tulisi tietää, miten hyödy-, 
keverojen ja erityisesti liikevaihtove
ron korotukset vaikuttavat työntar-



jontaan. Tuloverotuksen keventämi
sen ja lvv:n kiristämisen muodosta
man paketin kokonaisvaikutusten sel
vittämiseksi ei riitä pelkästään tieto, 
miten nettopalkka ja työntarjonta 
riippuvat toisistaan.2 

Ongelman valaisemiseksi esitetään 
hyvin yksinkertaistettu tilanne. Lii
kevaihtoveroa (vain kulutushyödyk
keitä koskevalta osalta) korotetaan 
»lievästi». Lvv:n alaisten hyödykkei
den hintojen nousun aikaansaamaa 
tulovaikutusta ei oteta huomioon. 
Tällöin lvv:n korottamisen työha
lukkuuskriteeri on likimäärin työn
tarjonnan substituutio-vaikutus eli 
siis lvv:n alaisten hyödykkeiden hin
tojen nousun vaikutus työntarjon
taan. Jos lvv:n alaiset hyödykkeet 
ovat keskimäärin vapaa-ajan komple
mentteja, silloin niiden hintojen ko
hoaminen lisää työntarjontaa. Vastaa
vasti, jos ne ovat keskimäärin substi
tuutteja vapaa-ajalle, työn tarjonta 
vähenee. 

Hyvinvointikriteerin valaisemiseksi 
tarkastellaan seuraavaa pelkistettyä 
esimerkkiä: keskitymme aluksi vain 
tehokkuusnäkökulmaan (s.o. veron
maksajat ovat identtisiä). Lvv:n 
muutos korvataan muuttamalla vero
tettavan tulon alarajaa eli verokyn
nystä. Lisäksi oletetaan, että verotet
tava tulo ylittää verokynnyksen. 
Edustavan veronmaksajan rajavero 

2. TiJetää'kls'emme ainoaIlJ ,empIkiJseIlJ tutki
muksen tietyn painopisteen muutoksen työn
baTjOIlJtaVla.i!klUltulk!silsba oVlat rtJeooeet Atkinson ja 
Stern (1'980) Erug'laIlJnin !pIo'i,klldI1ei!klk!ausameis
tolLa. Epäsuoraa tietoa näilstä v,aikl.1itUlklsils1ia Vloi 
saada myös IsEill1ai,s]sua empiirilsilSitätutkilIlillkJsIs-
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on 30 %. Verokynnyksen nostami
nen nyt yhdellä markalla alentaa tu
loverotusta 30 penniä. Se toimii siis 
kuin »könttisummp»-tukiainen vai
kuttaen ainoastaan tulovaikutuksen 
kautta työntarjontaan. Vastaavasti 
verokynnyksen alentaminen on kuin 
vääristämätön »könttisumma»-vero. 
Kun liikevaihtovero on kuluttajan 
hyödyke- ja vapaa-ajan valintaa vää
ristävä vero, pitäisi näin ollen tehok
kuusnäkökulmasta kulutushyödyk
keiden liikevaihtoveroastetta alentaa. 
Tämä tulisi rahoittaa alentamalla ve
rokynnystä. Verotuksen kokonais
tehokkuushäviö (liittyy substituutio
vaikutuksiin)3 pienenisi ja reaaliset 
tulot kasvaisivat. 

Perusteet verotuksen painopisteen 
muuttamiseksi tuloverotuksen suun
taan tässä vaihtoehdossa vain kasva
vat, jos oletamme yksilöiden eroavan. 
Olkoon henkilön A rajaveroaste 20 % 
ja henkilön B 50 % valtion verotuk
sessa. Verokynnyksen alentaminen 
yhdellä markalla lisää A:n tuloveroa 
20 p ja B:n 50 p. Tältä osin painopis
teen muuttaminen johtaa tulojen 
uudelleenjakoon rikkaalta B:ltä köy
hälle A:lle. Tulos saattaa tuntua kai
kin puolin paradoksaaliselta, koska 
verokynnyksen alentaminen tunne
tusti tekee tuloveroasteikon vähem
män progressiiviseksi sen tavanomai
simmassa mielessä eli keskimääräi
nen veroaste tulojen kasvaessa nou
see hitaammin. Esimerkki vain osoit
taa, että kysymys jonkin yksittäisen 
toimenpiteen progressiivisuudesta eli 
tulonjakoa tasoittavasta vaikutuk
sesta on eri kuin sen vaikutus koko 

ta, j10ilssa hyödyklkleiJden k)'lsYlD.lnäJIlJliisäiksi' on mu- 3. Meaden (1978, ISS. 7-11) komilteall1! r,apO'l'tti 
klal1Ja ,työl1Jta,rjlo!l1Jta. SuHström ja Tuomala (1982) sIsäl1tää VlaJlaiJseVlalD. esitykls'en ,täJSlsä yhiteydessä 
ovat tehneet täJLLais1en Suomea kIoiskIevan työn. käY'uettäviistä 'käJsiJtteistä. 
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verojärjestelmän progressiivisuuden 
asteeseen. Jäljempänä selvennämme 
tätä tärkeätä kysymystä. 

Esimerkkiä voi toki arvostella sillä, 
että tällaista tuloverotuksen keven
nysvaihtoehtoa ei kukaan liene har
kinnut. Tarkoitus on ennen muuta 
ollut rajaveroasteiden alentaminen. 
Tämä vaihtoehto asettaa kuitenkin 
huomattavasti suuremmat informaa
tiovaatimukset »työhalukkuus»- ja 
»hyvinvointi»-kriteerien selvittämi
seksi. 

Käytettäköön siis liikevaihtoveron 
korottamisen tuomat lisäverotulot tu
loverotuksen rajaveroasteiden alen
tamiseen kautta koko asteikon. Mitä 
olisi tiedettävä, että »työhalukkuus»
ja »hyvinvointi»-kriteereistä voitai
siin sanoa jotain täsmällistä? Vero
teoria on nostanut keskeisiksi teki
jöiksi seuraavat (ks. esim. Atkinson 
ja Stiglitz (1980) luku 14): 

1) Työn tarjonnan ja hyödykkeiden 
kysyimän riippuvuudet molem
mista verotuksen lajeista käsit
täen sekä liikevaihtoveron koro
tuksen vaikutuksen työn tarjon
taan että tuloveron alentamisen 
vaikutuksen hyödykkeiden ky
syntään. 

2) Välillisen ja välittömän verotuk
sen muutosten tulonjakovaiku
tukset. 

3) Eri kotitalouksien julkiselta val
lalta saaman »markan» yhteis
kunnallinen arvo ottaen samalla 
huomioon takaisin palannut vero
tulojen osuus. 

Tarvittava empnrmen tutkimus 
näiden riippuvuuksien selvittämisek
si on jo sinänsä vaativa tehtävä pu
humattakaan viimeiseen kohtaan li-

säksi sisältyvästä yhteiskunnan arvo
päämäärien tuntemuksesta. Vasta 
empiirinen tutkimus voi ratkaista, 
käyvätkö »hyvinvointi»- ja »työha
lukkuus»-kriteerit samaan suuntaan 
vai ei. Onhan mahdollista, että koko
naistehokkuushäviön pienenemisen 
aiheuttama reaalitulojen lisäys voi 
tietyillä tulotasoilla purkautua kas
vavana vapaa-aikana. Kokonaisvai
kutuksen selvittämiseksi on tärkeätä 
tietää, millä tulotasoilla näin tapah
tuu. 

4. Edeltävä keskustelu on perus
tunut implisiittisesti ajatukselle, että 
nykyisessä tuloverotuksessa on jotain 
korjaamisen tarvetta. Entä mitä voi
daan sanoa välillisten verojen tar
peellisuudesta silloin, kun tuloveroon 
ollaan »tyytyväisiä» ? Veroteorian 
kielellä sanottuna lähtötilanteessa tu
lovero on »optimaalinen». Tarvitaan
ko tässä tilanteessa enää hyödyke
veroja tuloveron täydentämiseksi 
(verotulojen määrää ei lisätä)? Ky
symys on saanut huomiota veroteo
riassa jo useiden vuosikymmenien 
ajan. Nyky tietämys voidaan lyhyesti 
luonnehtia siten, että ratkaisevaksi 
riippuvuudeksi osoittautuu hyödyk
keiden ja vapaa-ajan (työajan) väli
set yhteydet. Hyvinvoinnin lisäämi
seksi on perusteltua lieventää tulo
verotusta lisäämällä marginaalisesti 
niiden hyödykkeiden veroja, jotka 
ovat komplementaarisia vapaa-ajan 
kanssa (substituutteja työ-ajan kans
sa). Vastaavasti marginaalinen vä
hennys on tarpeen niiden hyödykkei
den hinnoissa, jotka ovat substituut
teja vapaa-ajan kanssa (komplement
teja työajan kanssa), Christiansen 
(1981). Erikoistapaus, jolloin hyö
dykkeiden ja vapaa-ajan (työajan) 



välillä ei ole riippuvuutta lainkaan 
on saanut veroteoriassa suurta huo
miota, Atkinson ja Stiglitz (1976). 
Näet tällöin saadaan perustelu sille, 
ettei tarvita hyödykeveroja lainkaan. 
Hyvinvointia ei voida lisätä minkään
laisella hyödykeverotuksella. 

5. Edellä todettiin painopisteen 
muuttamisen erääksi keskeiseksi ky
symykseksi sen tulonjakovaikutuk
set. On selvää, että tämä on erittäin 
monitahoinen ongelma. Seuraavassa 
esitämme sellaisen menettelytavan, 
jonka avulla voidaan arvioida, miten 
verotaakka muuttuu eri tulotasoille. 
Toinen tapa ilmaista asia on, että py
rimme arvioimaan, miten kokonais
veroasteikko muuttuu tiettYJen vero
muutosten jälkeen. Tiedostamalla 
tulonjakovaikutusten moninaisuuden 
emme siten selvitä, miten painopis
teen muutos vaikuttaa kunkin veron
maksajan tuloihin ja sitä kautta tu
lonjakaumaan. 

Tarkastelemme kauttaaltaan li
neaarista verojärjestelmää. Suomen 
tuloverotushan on itseasiassa paloit
tain lineaarinen. Selonteko syistä 
otamme tässä yhteydessä yksinker
taisimman tapauksen, jossa rajavero 
on sama yli tuloskaalan. Estimoim
me lineaariset Engelin käyrät veron
alaisille ihyödykkeille (ks. Tuomala 
ja Ylä-Liedenpohja 1981 a-b). Näin 
voimme johtaa arviot kokonaisvero
asteikolle ennen ja jälkeen veromuu
tosten. 

Lineaariset veroasteikot esitetään 
muodossa 
(1) t i = riZ - h i, i == 0,1, 

o = tulovero, 
1 = hyödykevero, 

missä Z on kokonaistulo, ri on asian
omainen rajavero ja hi on veronhyvi-
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tys (veroluotto ). Verohyvityksellä 
tarkoitetaan tuloverotuksessa astei
kon alun verottamattoman tulon osan 
ja kaikkien vähennysten arvoa, jon
ka veronmaksaja ikäänkuin saa jul
kiselta vallalta. Koska raj atulovero
aste oletetaan nyt samaksi kaikille 
tulotasoille, ho on sama kaikilla ve
ronmaksajilla (samat vähennykset). 
Yhtälön (1) sisältämää kehikkoa voi
daan aluksi käyttää progressiivisuu
den käsitteen selventämiseksi.. Vero
järjestelmän progressiivisuuttahan 
voidaan tunnetusti mitata usealla eri 
tavalla. Tunnettua on myös, että eri 
progressiomitat eivät ole aina keske
nään sopusoinnussa. Tämä taas on 
yhteydessä eriarvoisuuden mittaami
seen liittyviin ongelmiin, joista yksi
mielisyyden saavuttaminen näyttää 
olevan hankalaa (ks. Sen 1973). 

Lineaaristen veroasteikkojen ta
pauksessa progressiivisuuden mittaa
miseen liittyvät ongelmat yksinker
taistuvat. Käyt~ttiinpä mitä progres
siomittaa tahansa lineaarinen vero, 
t = rZ - h on progressiivinen, jos h 
on positiivinen ja regressiivinen, jos 
h on negatiivinen. Jos veroasteikot 
(h\ r 1

) ja (h2
, r 2

) tuovat saman raha
määrän valtion kukkaroon, niin ensin 
mainittu on progressiivisempi, jos 
r 1 > r 2 ja h 1 > h 2

• 

Keskeinen asia, mitä haluamme 
tässä yhteydessä painottaa on, että 
yksittäisten verojen erillään pitämi
nen on suuressa määrin mielivaltais
ta. Jos tuloveroa kannetaan asteikon 
mZ - TC mukaan (m = rajavero, 
TC = veronhyvitys) ja kulutusme
noihin kohdistuva välillinen vero 
(esim. lvv) käyttäytyy alM - ao mu
kaan . (al = rajavero, ao = veronhy
vitys ja M = kokonaiskulutusme-
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not), niin sillo.in maksettu kokonais
vero on 

(2) (m + al - a1m)Z - (TC + ao - alTC). 

Esitysteknisen yksinkertaisuuden 
vuoksi emme yhtälössä (2) ole otta
neet huomioon säästämistä eli M = 
Z -to pätee. 

Osoittaaksemme yksittäisten vero
jen progressiivisuuden arvIOInnin 
mielivaltaisuuden esitämme kaksi 
vaihtoehtoista tapaa määritellä tulo
vero ja välillinen vero kaavassa (2). 

Vaihtoehto. 1 on 
ro = m 
ho = TC 

rl = al- alm 
h1 = ao-a1TC 

Tarkastellaan yleistä ja yhtäläistä 
lvv:tä eli ao = O. Tällöin h1 < 0, kos
ka molemmat rajaverot al ja m ovat 
positiivisia samoin kuin TC. Toisin 
sanoen lvv osoittautuu regressiivi
seksi veroksi. Tulos seuraa yksinker
taisesti siitä tosiseikasta, että kulu
tusmenot M nousevat verkkaisem
massa tahdissa kuin tulot Z tulovero
tuksen mukana o.losta johtuen (rl = 
al(1- m). Jos taas lvv-järjestelmä 
on sellainen, että ao> alTC pätee, 
niin lvv on progressiivinen vero. 

Toinen tapa määritellä ho ja h1 saa
daan, kun 

ho = TC - al TC ja h1 = ao 

ja rajaverot ovat samat kuin vaihto
ehdossa 1. Tätä menettelyä käyttäen 
päädytään vähemmän progressiivi
seen tuloverotukseen ja vastaavasti 
progressiivisempaan välilliseen vero
tukseen kuin vaihtoehdossa 1. Mutta 
mikä olennaisinta, valinta näiden 
kahden menettelyn välillä ei vaikuta 
lainkaan siihen, miten progressiivi
nen verojärjestelmä on kokonaisuu-

dessaan! Näin ollen opimme, ettei 
ole kovin järkevää tarkastella yksit
täisen veron tulonjakoseuraamuksia 
erillään muista veroista. Tärkeää on 
nimenomaan, mitkä ovat seuraamuk
set koko verotaakalle eri tulotasoilla. 

Yhteenvetona edellisestä voidaan 
sano.a, että yhtälön (2) perusteella 
sellaisen painopisteen muuttamisen 
tuloverosta välilliseen verotukseen, 
joka tuottaa julkiselle vallalle saman 
verotulon, progressiivisuusvaikutus 
riippuu siitä, miten välillisten verojen 
tuotto jakaantuu verokynnyksen nos
tamisen ja rajaveron alentamisen vä
lillä. Neutraali tällainen muutos on 
silloin, kun m + al - alm on vakio.. 

6. Käyttämällä ylläesitettyä ideaa 
ja ottamalla huomioon Suomen tulo
verotuksessa olevat ominaispiirteet, 
ennen muuta rajaverojen suuri luku
määrä, arvioimme Suomen kokonais
verotaakan jakautumisen eri tulota
soille vuonna 1978. Menemättä tar
kemmin yksityiskohtiin (ks. Tuoma
la ja Ylä-Liedenpohja 1981 b), ta
voitteemme oli aikaansaada laajin 
mahdollinen empiirinen vastine ko
konaistulokäsitteelle (comprehensive 
income). Tulonj akotilaston perus
teella arvioimme tärkeimpien vero
vapaiden tulojen määrän eri tulota
so.illa ( omistusasunnon laskennalli
nen vuokra plus asumis- ja toimeen
tulotuki ) . Tulo- ja varallisuustilas
ton perusteella saimme arvion veron
alaisen tulon ja verotuksessa vähen
nyskelpoisen säästämisen (kuten ko
rot, eläke- ja henkivakuutusmaksut) 
keskinäisestä suhteesta. Lisäksi esti
moimme tuloveronalaisen säästämi
sen ja käytettävissä olevien tulojen 
välisen riippuvuuden. Nämä lisäyk-
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r---- rajavero-
• aste • • • 

keskimääräinen 
veroaste 

kokonaistu10 ~ ____ ~~ ______________ ~ ________________ ~ __ ~ __ tuhansina 

.1 40 65 markkoina 

Kuvio 2. Keskimääräiset- ja rajaveroasteet vuonna 1978 (lapseton aviopari, yksi ansaitsija). 

set muuntavat kaavaa (2) hieman 
monimutkaisemmaksi. Tätä kautta 
arviomme ovat nimenomaan efektii
visiä veroasteita. 

Huomiota herättävin tulos oli, että 
kokonaisverotaakka (keskimääräise
nä veroasteena mitattuna) ei suin
kaan kasvanut kaikkialla tulojen 
noustessa (ks. kuvio 2). Tätä tulosta 
ei toki pidä ottaa aivan numeron 
tarkkana tosiseikkana. Ennen muu
ta se osoittaa, mitä vaaratekijöitä 

mutkikkaaksi rakentuneeseen vero
järjestelmään on tullut. Samalla se 
korostaa entistä suurempaa tarvetta 
tuntea eri tekijöiden vuorovaikutus 
verojärjestelmässämme. Tuloksen 
tärkeyttä korostaa myös, että regres
siiviselle osalle (keskimääräisen ve
roasteen käyrän U:n muotoinen osa 
kuviossa 2) sijoittuu huomattava osa 
veronmaksajista. Kuvion 2 tapauk
sessa (lapseton aviopari, yksi ansait
sija) kotitalouksista kuului tälle osal-
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le noin 56 %. Ilmiön tärkeyttä voi 
aivan perustellusti verrata ns. köy
hyysloukkuilmiöön. Toisena pääasia
na arvioimme, miten kokonaisvero
taakka muuttuu eri tulotasoilla, kun 
välillisiä veroja korotettiin (4 %-yk
sikön korotus lvv:oon ja ns. verora
kennetyöryhmän mukaiset korotuk
set muihin hyödykeveroihin) . Ha
vaitsimme, että kokonaismarginaali
verot nousivat eniten pienituloisilla. 
Keskimääräisten vero asteiden abso
luuttinen nousu oli myös sitä suu
rempi, mitä pienemmistä tuloista oli 
kysymys (ks. Tuomala ja Ylä-Lie
denpohja 1981 b, taulukot 2A-2B 
ja 3). 

7. Kotimaisessa keskustelussa on 
nähtävissä kaksi näkökohtaa. Ensim
mäisen mukaan lvv:n korottaminen 
rasittaa enemmän »köyhää» kuin »ri
kasta», koska »köyhä» säästää pie
nemmän osan käytettävissä olevista 
tuloistaan kuin »rikas», ks. Koljonen 
ja Parkkinen (1981). Toisen mukaan 
(Vartia ja Vartia 1981, s. 4): 

»Liikevaihtoveron korottamisesta 
johtuviin hinnannousuihin liittyvä 
rasitus kohdistuisi näin ollen eri tulo
tasojen kotitalouksiin tasaisesti ja lii
kevaihtoveron korotus olisi tässä mie
lessä vaikutuksiltaan neutraali.»4 

Jos pitäydytään pelkästään tulo
jen ostovoimatarkastelussa, Vartia ja 
Vartia (1981) on asiantunteva ja 
aikaisempia näkökantoja selkiinnyt
tävä työ. Soveltaessaan tuloksiaan 
verorasituksen arviointiin Vartia ja 

4. TekiSti!ssä IElsitetyin vaJl'a'llJkisin VleI101IlJ eril'Hs
tarlmste1U1IlJ mLe}ekikyycLeSitä omasta työstämme 
(Tuomala j,a> Ylä-Liedenpohja HlHl a, Liwe 2) 
on johdettavissa myös sama tulos. 

Vartia tulevat antaneeksi niille sivu
merkityksen, joka itse asiassa on jo 
tullut kritikoiduksi kohdassa 5. Osoi
timmehan, mikä mielivaltaisuus si
sältyy yksittäisen veron progressiivi
suuden/regressiivisyyden erillistar
kasteluun siinäkin tapauksessa, että 
päästäisiin yksimielisyyteen tekijästä, 
johon verorasituksen lisäys suhteute
taan. Myös Koljonen ja Parkkinen 
tarkastelevat, miten lvv:n korottami
nen lisää pelkästään lvv:n kokonais
rasitusta. 

Sanottavamme varsinaiseen vero
tuksen painopistekeskusteluun oi
keastaan päättyykin tähän. Vartia ja 
Vartia (1981) tutkimus tarjoaa kui
tenkin aiheen muunlaiseen kommen
tointiin. Keskeistä Vartioiden tulok
sessa on lvv:n korotuksesta johtuva 
säästämisen ostovoiman heikkenemi
nen. Ymmärrämme heidän tarkoit
tavan tässä yhteydessä säästämisellä 
kulutuksesta pidättäytymistä sinä pe
riodina, jona lvv:n korotus tapahtuu. 
Toisaalta itse analyysissaan he käsit
televät säästämistä ikäänkuin se ku
lutettaisiin välittömästi. Kuluttaja 
käyttäytyy näin, jos hänen aikapre
ferenssiasteensa on nolla.5 Luonte
vampaa on ajatella, että aikaprefe
renssi on positiivinen. Tämä johtaa 
moni perioditarkasteluun. Oletetaan 
vain tavanomaiset kaksi periodia. 
Kuluttaja saa 1-periodilla tulon Zl, 
jonka hän käyttää kulutukseen Ml ja 
säästämiseen S. Toisella periodilla 
hän elää pelkästään säästäillään eli 
hänen budjettirajoituksensa on M2 = 
8(1 + i); jossa i edustaa säästämisen 
tuotto astetta (reaalinen + inflaatio-

, 5. SelrvyYdJen vUloiksi kOII10Iste1ltaikoon, että sa';' 
nOIutU! pätee V'aint työnroekijä/kwlUJ1Jbajaillle. 



komponentti). Jos lvv:n korotus nos
taa hintatasoa 100n %, niin 2-perio
din budjettirajoitteeksi saadaan (1 + 
n)M2 = S(1 + 1) (1 + n), jos sääs
tämisen reaalinen tuotto aste säilyy 
ennallaan.6 Tämä budjettirajoitus pi
tää 2-periodin reaalisen kulutuksen 
ennallaan. Tällainen ilmiö näyttää 
olevan myös Koskelan (1982) mie
lessä. 

Kotimaisen painopistekeskuste-
lumme eräs tunnuspiirre on ollut voi
makas tarve korostaa lvv:n korotta
misesta aiheutuvia moninaisia vaiku
tusketjuja. Koskela (1982) menee 
jopa niin pitkälle, että näyttää aset
tavan vakavan verokeskustelun eh
doksi yleisten tasapainovaikutusten 
tuntemisen. Vaatimus on idealisti
nen. Eihän nykyisen veroteorian
kaan tutkimus strategia ole tällainen, 
vaan se etenee askel askeleelta. Myös 
Vartia ja Vartia (1980) korostavat 
voimakkaasti vaikutusketjujen moni
naisuutta. He pitävät lvv:n korotuk
sen 100 % :sta hintoihin siirtymää 
ainoana analysoitavissa olevana vai
kutuksena. Kysymyksenasettelu on 
sinänsä tarpeellinen, mutta sen ny
kyisenlainen kmostaminen ei ole pe
rusteltua. 

Yhtä hyvin on Vartioiden analyy
siin lisättävissä ansiotulojen kehitty
minen, jonka he itsekin toteavat. 
Vastaesimerkkinä voidaan ajatella 
työntekijöiden omaavan sellaisen 
neuvotteluvoiman, että he pystyvät 
saamaan hintatason nousun kompen
saationa bruttoansioiden nousun, jo
ka säilyttää käytettävissä olevien tu
lojen ostovoiman ennallaan. Tällöin 

6,. Q1et1:amlmJe, että säästämdJsen »imifLaaJ1;io

tuottoa» ei veroJteta. 

5 
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vaadittu bruttoansioiden nousuvauh
ti on riippuvainen kuluttajan hinta
indeksin nousun ohella tuloverojär
jestelmän raja- ja keskimääräisistä 
veroasteista. Näin ollen lvv:n koro
tus riippumatta siitä, paljonko se siir
tyy hintoihin, ei heikentäisi lainkaan 
käytettävissä olevien tulojen ostovoi
maa. Vartia ja Vartia (1981) -mie
lessä ei ilmenisi tulonjakovaikutuk
sia. Näin »neutraalin» tuloksen pitäi
si tyydyttää kaikkia, ellei havaittaisi 
reaalisen verorasituksen muuttuvan 
eri suhteessa eri tulotasoilla. Reaali
nen tuloverorasitus kasvaisi eniten 
niissä tuloluokissa, joissa raja- ja kes
kimääräisen tuloveroasteen suhde on 
korkein. Tämä, erityiskysymyksenä 
tärkeä, esimerkki korostaa vaarateki
jöitä, joihin joudutaan, kun yksioi
koisesti yhden näkökulman varaan 
rakennetaan liikevaihtoveron »tulon
jakovaikutus» -analyysi. 
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KATSAUKSIA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Neuvostotalouden tutkimuksesta Suomessa 

JARMO ERONEN 

1. J·ohdanto 

Neuvostolii ton taJLoude]liset voimavarat, 
ta:loussysteemi ja meI1kitys kansainväili'Ses
sä ikaupassa muodostavat 'ailhepJirin, j,ota 
tutkitaan useissa 'lälIlsimaJissa, etenkin 
USA:ssa, En~lannissa, Länsi-Salksassa, 
Ranskassa ja IsraeLissa intensii'visesti. Län
simaista NeuvostoJLitto,on >kohdistuvaa yh
teiskuntatieteellistä tutkimusta sanotaan 
yleisesti 'Slovj,eto1!ogiaJksi. Siililä on usein ta
v,o:itteena paJlve

'
lila [änsivaJltod,en Neuvosto

liittoon lwihilistuvaa ulJko-, Ikauppa- tai so
ttlaspollitiilk:kaa. Ldän:kauppamme taJkiiaon 
Neuvostolliiton merikitys Suomehle suurem
pi Ikuin mmekään muul,le :länsimaaJlile, mut
ta meilltä puuttuu es:im. Nato-maill[e tyy
pr]liillen p!olilittisväJritteinen mieienikiinto 
neu'VIostotwloutta :kohtaan. 

Mitkä ,ovat Suomessa hal'joitettaiVan neu
v,ostotaloU/den tutkimU/ksen taI'iPeet, mah
doLLisuU!det ja nykyt~la? YTitän seuraa,vas
sa ha:hmoteUa näitä ongelmia mahdomsen 
ja:tkokeslkustelun pohjaksi., 

2. Tiedon kysynnä~tä ja tarjonnasta 

Suomen ja Neuvostolliiton ,välinen [aaja 
taJloUide~linen ja t1eteelil,inen yhteistyö on 
V'etänyt mukaansa satO(ja yrityiksiä, Jaitok
sia, järjestöjä da lkorlkeaJlwUJluja, j,oHilaon 
syntyn~t IlmntaJkteja vastaa:viin neuiVosto
laLsiin 'elimtin. Nämä kontaktit synnyUä
väteri tasoista neUlV1ostotaloutta koskevaa 
tiedon taJI1v,etta. TasI1ve 'v,oi oll:la teor.eettis
luontoista ja kohdistua 'esim. seurawviin: 

- neuv,ostoideologia ja pol,iittinen tallous
tiede 

- neuvostotaJlouden y!leiset toimintasperi
a'a:tteet 

- NeuViostorlLiton ullkomaasnkaupan peri
a,atteet 

- 'v,enäJläiset ,taJl,oustieteel1iset käsitteet 
- Ikonlkl'eettis,et tiedot tuotannosta, !kysyn-

nästä Ylm. 

Ta:I1Ve Ikohdistunee useimmin Ikäytäntöä 
välittömästi paJl:verevam tietoon, jota ovat 

- setv,i tyikset 
- InaJrklkinatu1Jkimu'kset 
- ennusteet. 

TasI1ve :konlkretisoituu kysynnäiksi erhlais
ten Uedon Ikäyttäjäryhmien valitylksell,lä. 

Näistä tärikel~mpiä ovat 

- Ylri tykset 
- Ik'eskusliitot 
- 'vaHtion hall1into 
- tieteeLliset ylhteisöt 
- opetus. 

Edellä iolev,an 1V.o~daan Ikats,oaedustavan 
neuyostotaloutta Ik'Oslk:evan tiedon Ikysyn
tää Suomessa. TiedOlIl ta:rjonta voidaan jao
telJila ,esimerlkilksi seurawva:lJa tavalila: 

- neuVlost01ainen durkaJisutoiminta ~maai~
iffian suurinta USAm jällk,een) 

- sUOlffiaJl'ainen ja iffiUU länsimainen neu
vostotaJloutta ikosikerva jUilkaisutofunlinta 

- !yihte1styölkonta:ktien tUlloksena välivettä
vä ti,eto Ckirdaliliillen ja suullinen) 

- haastatteiut. 
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Yi]lä o1ev,ten tietdlä:hteiiden käyttömalh.
doJJ1:isuudet Suomessa lovat hyvät. Mei,llä 
on hYlvinvarustettuja, jiopa Neuvostoliit
toonerJlkoistuneita ~i<rjastoja: Helsingin 
yrliopis,ton slaaIV,~lai;sret ikQlwe1mat, NeU!vos
to'liittoinstituutin selkä SNTL:n ~U!lttuuri
j-a tiedelk,es'kulksen ikiIljasto. Usäksi ,on ai
neistoa saatavissa suur,immista tailous,tie
teeilJlJisistä rja ,telknisistä ikkjastoista. Myös 
länsitmais,et NeU!v,ostolliittoa :k,osikevat jul
kaisut 'Ovat mei,l!le 'tietenkin saata,vissa. 

Suomessa harjoitetaan taJloude1li:sta yh
teistyötä ltlJylkyään 'Efulkä enemmän Neu~os
tolHton Ikanssa ehkä useammaJ1la tasoJla ja 
laajemmailila IPohdal1la Ikuin missään muus
sa EU!roolPan maassa. Näistä yhteyks~stä 

~yntyy tLetoa, jalka ainalkin osittain on 
myös ,tu1Jkijain saatavissa. Osa on tieten
kin sallaista. 

Use1mman ikesk,ei:sen IttetolläJhteen suh
teen lon Suomi 'edUll1isessa aJsemas'sa lVer
rattuna use1mpiin mu~in EtlJl'oopan mai
hin. Tä~keistä tietolähtcistä meiltä puut
tuu ehkä rvain Iläntisten soV'Jetollog,ien käyt
tämä malhdo1l-isuus emi:g.ranttien haastat
teluihin. Tätä IhaJrrastetaan laajas'ti mm. 
YihdysvalJl-o~ssa ja Lsraelissa. Näin saatavaa 
t1etoa Ikäytetään usein mm. prolliittisesti 
neuvostovastaisiin tarikoituksHn, joten sen 
puU!te meiJlJlä tuskin ;tuottaa haittaa. 

3. Tubkimuskohteen Ihwhmovtamisesta 

Neuv,ostotaJloUlden tutkija joutuu käyttä
mään aineilstonat1lastOlHirsia aJirkasarjoja se
kä ,taloustieteeilJlisiä rjUllJkaisuja. Numeroai
neisto ron y;1eensä peräisin Neuvostoliiton 
vd1ralJilisdsta tiJlastojuillkai:suista. Vailkkakaan 
se ei Ilaaljuudel:taan aina lVastaa ilänsitmai
sen tu1Jki!jan tal1Peita, antaa se kuitenikin 
malhdolllisuuden monenlaisiin analyyseihin 
(tiJlastojen J.uortettarvuudesta ~s. myöhem
min). 

Sekä tiJlastojen oikea tu]k,inta että ta
lJouselämän Imekanism1en ymmärtäminen 
edelJlyttävät :myös [}!euv,ostolaiseen tarl,ou
delJli!seen a'jatteluun lPerehtYlmistä. Vailkika 
tutkija osa'iisilkin Iv,enäjää, 'voi ,ta1lousteks
tin ymmärtäminen tuottaa suuma ~ailkeuk
sia, jo1Jkaylleensä Ivoidaan [katsoa j-o!htuvan 
poilk!keaIVasta dldeologiasta, taJlousmelkanis
mista da ,institutionaalisista puitteista. Py
r.in seuraavassa Ily:hyesm !hahmottamaan 
näitä 'orng,elmia heiljastamaJlla ne vastaa'vrren 
tel1minologioiJden tasollile. 

N euvostollais,essa taloustekstissä voidaan 
er'ottaa a1kuperältään Ikol1menlais.ta termi
nOllogiaa: 

1) YileismaaiLma1Jlisen :kie1enkäytön mu
Ikailset tel1mit kuten hinta, kustannukset, 
v,oitto, ,indllaatio, !hyödyk'e ym. 

2) MarxLlaisen 'po'liittisen taJlous,tieteen teiT
mit ~mukaaJnlUlkren ,tutud~!le termeirHe 
ominainen marxiJlainen semantiiikika) 
Ikuten pääoma, työarv,o, väJlttämätön työ 
'Ylm. MarxiJ'aiset termit ovat useissa ta
pauik,sissa käännös1lainoja ,saksasta ve
näjään {iks. esitm. Pawko 1979, 48-61). 

3) Neuvostosysteemiin liittyvät teif:mit, 
jotka rovat usein Leninin ikäyttöön ot
tamia, Ikuten oborotnye sredstva, obo
rotnye fondy, pIa'ta za fondy 1, 'kollihoo
si, SOIvlhoosi Ylffi. 

Koska tutkija törmää talous,te!ksteissä 
kai:klkiin näihin ,termethin, hänen on tun
nettaJva rniilden ariV'O taJloU!de'lli,sen anaJyy
sin välineinä. On dIl.meilstä, että ikys'eisiillä 
bel1minologisdilila IryihmtlJlä on erilainern [käyt
töal1VO :tarloudelJlisessa tutkimustyössä. Tä
tä v,a.iidaan vatIaista tunnetun tsekkie~ono
misuin Josef Goldmannin esittämi'lilä aja
tuiksi1la tailoudeliLisen tutkimuiksen hiera['-

1. Koska näillä ei voi katsoa vielä olevan 
vaJ~iLntunei!1la sUOIDaJlaisia vastinreilta, käytetään 
tässä venäläisiä. 



kiasta. Sosi:aJl.istisen tal:ouden tutkimisessa 
hän ,erottaa Ilwlme tasoa 

a) sosialismin poliittinen talousm'ede 
b) mak~oe~onominen analyysi 
c) toimiaila-a,nalryysit. 

Yilimmän tason, po'Liittisen taloustieteen 
tavoitteena 'on GoLdmamrrln mu:kaan sosia
listisen yihteiskuIliIlan lpi tkän aj anj akson kce
hitylksen tutkiminen. MUlkana on täilllöin 
myös 'filosofisia, pol:iittisia, demografislia ja 
ekologisia aspelkteja. Tutkimuk'se];le on 
tYYlptl1listä IkoI1kea abstra!Mi:o- ja matailaJh
ko anairyytmnen taso. MaJk:roekonominen ja 
toimiaJla-analyysi ovat puhtaasti tall<oudel
Hs,ta :tutkimusta, j.ossa ongeLmat ovat 
kOllllweettiseIIllPia ja läJhestymistapa ana
lyyttisempi kuin sasiaJlisonin poliittlis,essa 
talaust1eteessä :(Goldman 197,6, 79'5-796). 

Jas 'tarkastelilaan näiiden tutkimustasa
jen yhtey,ttäedel:lä esitettyihin t&minalo
giarylhmiJin, niin ,tasa 'a, [palliittinen tailaus
tiede, 'käYlttää Irunsaasti 2. rYlhonän käsittei
tä. Tämä ,liittyy pooiittisen tal,austieteen 
aJ~haiseen analyyttisyyteen ja ka,rlk,eaan 
abstraJktiJatasaon. Näitä termejä tuskin on 
PYlI1i:ttylkään ,aperatianarlisoiJmaan esim.eka
nometristä tutkimusta aja'tellen. 

MaJkcra- ,ja taimialatasan tutkimus sen si
jaan ,operoivat 'käsitteiilllä, !jatka vaiJdaan 
muuttaa mal1hen IkielelJle ja Ikcvantilfioi:daan. 
Malkrotas0l1la 'tutkija rv,ai apero:ida aiikasar
joillla ,tuntematta institutionaalisia puittei
ta tai 'el'!ikcaistermistöä. Esime~kceinä täl
laisesta tutklimukses'ta mainittakoan Stan
fordin tutkiJmuslkeskulksessa tehty neuvos
totail:ouiden makroekanaminen maMi Sav
mod sekä Roy Dahlstediin rväitös,kirja sUlh
dannevaihteluista neUlvastatailauJdessa. Näi
hin Iv,aiJdaan myös Iliittää es1m. NeuvaS'taUi
tan UllkOlInaanikaupan tutJkirrnus. 

Peliklkien 'ailkasarjajen ikanssa aska,rte1:erva 
ekanometrfkka -tuskin pääsee ka'vin pitkä~-
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le neuvastataJlauden tutkimuksessa. Aineis
tan niUlkkuus rajaillttaa tutkimuslwhteita ja 
pajjklkeava taJlaussysteemi sekä institutia
naal1iset puitteet hanlkaJLai.ttavat mm. mal
Lien ole1:taJmusten ja Ta:jaitusten tekaa. Sy
väJlilistä tullkimusta tuskin voidaan ajatel'la 
ilLman venäjäJnikielLisen kirjallisuuden s'eu
rantaa ,ja siis myös teI1minolagian kailk'kien 
koLmen tasan hahlintaa. Vain tätä Ikautta 
vaidaan 'paneutua valrEtsevan ideo[,ogian 
tallauldel:listen Ipäättätji,en aJjattelutapaan se
kä maan 'iJllstitutionaa!lisiin erjjkaj:spiirlei
siin. 

PoUittisen talaustieteen Ikäsitteistön mer
kitys tutkimustyössä <on hieman p.roble
maatJtinen. NäiJlIlä tel'!meililä on usein nilin 
vahva 'idealaginen painolasti, että aänsi
maIDen tutkija ,ei v'ai niitä iLeimautuonatta 
käyttää. Myös, !kuten ,edellä .an vlii:tattu, 
niiJdenana:lyytitinen ,a,r,va 'esion. neuvasta
tal,aUiden IkUJvaaj ana on kyseenaQainen. 
KaSlka tutkija \kuitenkin törmää näiihin ikä
sitteisiinan hänen ,tredetJtäJvä, mihin ne kel
paavat da mälhin eivät. 

4. Aineistosta 

Neuvostata!laUJden tutkija ei yleensä pääse 
käsi'ksi iprimäär,iaineistoan rvaan joutuu tur
vautumaan jUJ1!kaJistunhin lähteisiin. Täl
löinavat angelmina aineis\ton lkattalVuus ja 
luatettavuus. N euv,astaliitOlssa ei Xlmesty
nyt :lairukaan tala1lldelllisia tiJlastaj'a' 1930-
luvun lapulta rv:een 19'56. Tämän jäJlkceen 

on a'J:.ettu JUJlIkaista IV'LraJliHsta tiJlaSltaa Na
rodnaje hozjaistvo SSSR (SNTL:n ikansan
taJlaus), selkä vastaavaa ikaJilkis'ta neurvrasta
tasarvalJlaista. MyÖls iiLmestyy er~kaisallajen 
tiJlastoja, mm. SNTL:n ikulj'etukset d'a paino
tuatteet. 

NeUJvasta!lais'ten tillastojen ,luotettarvuu
desta esiintyy lännessä usein väthätte1eviä 
lausuntaja. Eräs 'ranslkaQai~en tutlkida lVäit-
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tää, ,e1Jtä »neuvastat~lalsta,t eiivät pe-rustu ta
de1J:lrl:seen Ikerättyyn aineistaan vaan edel
lisen 'vuoden HetajJhin, d a~hin on pantu sa
piva lisä, jatta suunnite1mat näyttäisivät 
toteultuneen»Cks. Hartelius '1980, 14). Täl
lai:set väitteet ,avat väh~ntäimlkin iLiiaiteltu
ja, !kaSka ,ti'lastaiS'ta löytyy useinkin supilS
tuvia ,tuatanltalulkwja. 

KysYlmystä ,tiJla:staj,en [luatettavuudesta 
neuvastataJlawaessa ,an 'sy,ytä taIikas1le([ila 
er,ikseen fyysiJsten tU'0!tanta,thlastojen ja in
deksitYYlPpisten tai hintaJkomparrentin si
säJltä:vi,en !tLetojen asaHa. 

N ylkyään Jienee johtavien Jänsimaisten 
Neuv,astaliitan ,tu1Jkij-arden ~eslkuwdessa va
kiintunut se Alec Naven (1977, 3151) esit
tämä kanta, että f,yysiJsiä tuatanta'tietaja 
ei ole ta:Iikaiftulkse]la muutetltu ja ,että jul
kaistut ItLedot ovat samoja, joita päätöiksen
tebjä:t käyttä:vät. Samaan 'viittaa myös 
Puolan itmastalHisen pääikanttarim. ,entinen 
j,a:htaJja Stanislaw Kuzins,ki maarrsa thlasta
tretoj'en ,luatettavuutta kaskevassa ,artilkk,e
liJssa PolJityJka~lehdessä 17. 1. 1981. Sen mu
kaan hän ei tunne ylhtään ,tapausta, jossa 
tilaStat1etoj a allisi 'vää:ristelty» Yillhääl tä 
päin». 

Tallauden suunnittelusysteemi haukutte
lee sen si:Jaan muun'tEJl,emaan taltuutta 
alemmi11a tasaiJlila ikuten 'yJr,iftylksissä, ni
menomaan Itua,ttamaan tiQaJStaja, ja1Jka 
asaiittavat tuatantasuunniJtelmat täy>tetyik
si. Kun ikrviJhiillen tuatantotavaite on tan
neina, on edUJl:lisita sekoittaa ikuormaan sa
raa. Kuzinskin mulkaan tilasta!ti.eteiilijät ei
vät ikuitenlkaan ale niin nailveja että Jua,ttai
sLvat vain ylhteen tietallähteeseen, vaan 
ov,at Itietysti Ikelhi1ttäneet v.Lrhei:den paJlj.as
tuskeinoja. ]j1meisesti ainakin ,asa vääris
tymiä, 'laita ujutetaan aJlemmiJHa tasoiiLla 
kuulkausi- ja nelj ä:nnesvuasiraportteihin, 
pystytään ,elianinaiJmaan malkro'tas'an vua
sitiJlastoilssa. Vaidaan a'lettaa, ,että tirranne 
an Neuv,astalliitassa samantapainen, vadikka 

v,astaaJv:ia anal'yysejä thlastataianen ongel
mista ei sielilä Jrene juffikaistu. 

MuiikiJklkaampi on Ikysymys indekseistä 
ja mui:sta hintaikampanenltin \Sisälltävistä 
tiedaista. Neuv:astothlastat 'esittävät usein 
huiJkeita kasvutndeksejä, da1Jka ovat heräit
täneet epäiJlylksiä Ilännessä. Kai'l{!kien in
deksien 'ei ,silllti talwitse olla vää:riä. Eslm. 
v'v. 19,60-80 ,an Neuvostoliitan tea[J.[isuus
tuotannan ilmaitettu kasvaneen Il!e:lillker
taiseksi. Kun Suomessa Ikasvu tällJ.öin ali 
n. 2,9..,kertaiJlJen, rv,al neuv,astolainen indek
si ,ollIa 'tässä ,kalhclJin hyvinlkin ,lä:hellilä ta
tuutta. YiliJsuur1en Ikasvululkwjen se'litys pii
lee. ~lJmei:sesti ,siim.ä, että indeks:Dko.rin sisä~
töä ja hintoja an muuteTtu. Kuzinslkin mu
kaan näilhin lulkuihin sisältyy Pua[assa 
usein rvääris'tel'tyljä ja myös Nov,e käsitte
lee ilaaJja:sti indekseilhin sisältyJviä rvirhelte
kiJjöitä N euvaslt0lli1tanaG,ailssa (N ave 1977). 

Länstmainen 'tu1Jkija 'Vai siis [uattaa ti
laJstojen fyysisiJin ItuatalltatietaiJhin (muuta 
mahdallilisuutta tuskin .an) , mutta illdek
seistä ,an Isyytä tehdä johtopäätöksoe1t rvaro
vais,emmin. 

SeuraaJVaa,nge1ma on Ulasta'tietajen au
kat ja niLden ItäyttäJmirnen. Vrralliset tilas
tat !jättävät 'PaJ1jon kertamatta. Useimpd.en 
teallilisuU!denallojen Ikaihdalila on tietaja vain 
muutami'sta perustuatteiSlta etkä niistäkään 
alueittain (iPailkJkeuks'ena metsä-, .elintarvi
ke- åa teksthliteai]1isuU!s). Useiden metawlien 
tai Ikemian tuotteiden ja Ikaivannailslten tuo
tantatiedat puuttuvat Ikakanaa!n. Maata
laustilastojen ik'aihda11a ItiJlannean parem
pi. U]kamaallkauppatiJas'ta antaa kyJlä 
melika Ilaajasti Iti,etoj.a niin kaUlpan a'fvasta 
maJittain, IkauPiPatasees'ta Ikuin tavar:aista
kin mutta ltietoj'en kattavuus jää ku1tenkin 
paljan jälkeen länsimaisista tilastaista. 

Viralll.iset tiJlastO't ,eivät Olle kuitenkaan 
ainaa tietalähde. Maassa iLmestyy run
saasti 'taiJmia:la:~aibJtaisiaailkalkaus'lEfutiä ja 
erilkais:krrlj aJililisuutta, joista llöytyy usein 



aI1VO;kasta, 'v1ralhl~sta ti;lastoainerstO'a täy
dentälvää tietoja. Tämä tapa on !hedromäl
linen 'varsinkin toilmiala- ja sek!toruJlmhtai
sislsa 'tutk~muJksissa. U]komaankauppaky
symyiksissä 'tä,lJla'i:sta 'tietoa 1renee väJhem
män :saatavissa, :samoin mm. tulonjakoa tai 
monetäärisiä Ikysymylks:iä tutbttaessa. 

5. Tutkijalle asetettavis.ta vaatimuksis.ta 

Mitä taitoj.a pitäisi nellNlostotail<ouden tut
kija:lta 'vaatia? Perusedel:1ytys, j,osta ei voi 
tin:kiä,on UänsdJmaisen taloudel!1isen ajatte
lun 'ja metodien ha1Jlinta. Täillrunen va.Imius 
antaa mahdoHisuuJksia monenlaisten tutki
musten tekoon neuv'ostollai'sen tHastoaineis
ton ja Ikäännetyn IkiI1jallilisuuden perusteeil
la. KuiJtenI{Jin erikoi:sturrninen neuv<Qstota-
10uteen vaatii p'aLjon muutakin. Koska tut
ki.j.a joutuu tekemisiin oudon ilmJutumin ja 
yih:teiskuIlJnaillis,en systeemin Ikanssa, täytyy 
hänen ihanlk!kia myÖlS !hyvät tiedot aina'kin 

- venäj än 'kie}estä 
- marX!illa~s-i1enin~läi:s.estä filosofiasta 
- 'neuvostO'taloud,en instituutioista joa toi-

minnas,ta 

VaabmuJkset ovat kOlvat. Neuvostota:lou
deneksperutiä 'v,oiJdaan p'aI1haimmhl,laan 
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sin sanoen, ,on :OIllut paikko selvitä, koska 
hu~ppupätevyyttä tuskin on ,ollut tsaataMis
sao 

6. N euvosto.talouden tutkimisen 
nykytilasta 

MiJkä ,on neurvos>tota1ouselämän tutkimUik
sen nykytiila Suomessa? Tässä täytyy erot
taa tieteelliset tutkimukset (väitöskirjat 
ja lisensiaattityöt) sekä selvitysluonteiset 
työt. Vielä 'OIlisi syytä tehdä ero Suomen 
idänlkaUipan tutkimilsen Ja neuvostotalou
den itullk.iJmi:sen,välliUä,edehlinen ei vaadi 
tutk1j alta 'VäJl!ttälmä!ttä venäj än ta,itoa tai 
neuv,ostolaisten {lälhteiden laajamittaista 
käyutöä. 

TieteelliJsiä tutkimuJksia meiUä on ,iJlmes
tynyt :kovin vähän: Roy DahJlsted>tin väi
tös'killlja v. 1980 suJhdanneva:ihteluista neu
vostotaloudesta, kirjoittajan lisensiaatti
työ Neuv,o\Staliiton massa- ja paperi,teolli
sUUldenailuee1Jlinen 'ekspansio 1981. 

E}r.iJlarsia seLvitystöitä sen 'sijaan on [1-

mestynyt paJlj:onkin. Ne ovat Y'leensä ta
pahltuIlJeet ,kauppa- ja teoLlisuusministeriön 
rahoittamina Ikor1kealkouaujemme pui.tteis
sao TutkiJmukset ,Lirl.'utY'vät osana KTM:n ul
komaankaupan tuukimustoimintaan ja pyr
kivät paihre}emaan iJdäDlkaupan kehittäm:is-

vellrata antitkti·n Itutkijaan, joka normaalin tä ja mon~pualistamis,ta. Osa tutkimus-
hUJmaniJStin ikouautu1ksen llilsälksi j,outuu pa
neutumaan mon~puol1sesti muinai'S'en Roo
maneläJmään, a;j'atteluun ja latinan kie
leen. Koska neuv,ostotallouteenerilkoistu
minen ,ei meiJ]lä ltarj'Oa .lupaavaa ur,aa tai 

v1rtkoja, ei pätev,istä 'tu1!kijoi'Sta ole pääs
syt 'Vielä Iruuhkaa syntY'ffiään. On tieten
kiJn suuri jouklko tutkimustE~htä;viä, joissa 
ei tällaisia huilppututkijoita Ika:ilvaia. TäJ
Laisia ,ovat mm. useat 1dänkauppaamme 
lii'uty,vät sellvi,t~kset, joista näytään selvi
tyn vahäi'Semmälliläkin pätevyy!1eHä. Toi-

työstä on perustunut myös venäläis,een läh
demaiteriaail:iin. 

K.oska tutroilmusten Lr.a:hoitus on tapahtu
nut .prOijekt~po:hjai1Jla, ei 'Voida ainakaan 
e~onomilStien tkohda;]l'a lPuhua neuvO'stota
louden ,tuukiJmustrad~tio]den lSyntY'ffiisestä, 
varsinkaan kun ilisensiaatti- tai to'htoLrita
s'onasiantuntijoita ,tuSldn maassamme on
ilman. 

Näiden tuukiJmusten lisäksi 'ei meiUä näy 
s'anottavammin illimenevänkyisyntää neu
vos'tdta,louden tutkijoista. Seurau!ksena on-



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Neuvostoliiton vuoden 1979 talousuudistus: 
Taustaa ja vaikutus yrityksen asemaan 

MAISA MOIJANEN 

Sosiail1stisen :kan:santalouden ik,esikusjohtoi
suus j-a Ituotantolai:tosten å.ts,enäinen pää-, 
täntävalta muo:dostalva't ongelmi'S,ton, joka 
oli yiksi vuoden 1979 ,ta'lousuudistuspäätös
ten :keslkeilsLstä kysymylksiSltä. Puhuttaessa 
keskusjohtoi'S,en Isuunniielmalhsuuden ja 
tuotantoyiksikö1den suhiteelllisen itsenäisyy
den .periaatteiden yhdistämisestä neuvosto
liittoilaisessa Ikielenlkäytössä !käytetään ter

miä hozrasat, :tu[osvastuu. Tulosvastuun 
per.iaa1:Jteen mukaan Ituo;tantoyiksilköt voivat 
toimia ,itsenäisesti suunn~tteluelinten mää
rLttä:missä raljoiissa. Näin rpya:itään kannus
tamaan niitä etsimään teholklkaita to1minrta
muotoja. SamaNa tulo:svastuUll,lisilJe tuo
tantollaitoksiJlJLe aS'etetaan Ikanna'ttavuusvaa
timus. Niilden to:imintaa ei sliis tueta val
tLon budj,etista. 

KeslkuSljoihto ,ohj.aa tU01tanto[ai!toksia eri
laLsihla tunnusluvuiilla ja nonmeiHa, joiden 
avU'lola ,py,ri:tään estämään tUOltantoko:Uek
tiiivin ja muun yih teilskunnan intressi,en 
vastaikkai!suus. Yksi sosiaaistisen :talloulden 
keskeisimmistä ongelJmis'ta peJflds,tyy'kin 
N euvos1tomton ta,lousuudistUls·ten ylhiteydes
sä usein toistettuun tavoi;tteeseen: »Mikä 
on edullista ituo,tan'tolkdllek\tiilviJlle, sen pi
tää oillaeduHiJsta ,kOlko yhteislkunna1la,e ja 
milkä on epäedulLlista yMeislkunnaJHe, sen 
pi,tää olla~päedullis:ta myös tuotantoikol
l:ektiiJviJile» . 

1. Tuotantobaitost'en aseman kehittyminen 

da rpUlhua :tuiloslV·astuusta. Maassa rvallitsi 
poiklkeuiksell1inen ltilanne ja 'tuoltteiden Ja
keilu perus'tui rpaiklkoluo'vutUlksiin ja iLuon
taistalouteen. Uuden talouspolitiilkan (NEP) 
myöltä !tiJ1anne muuttui rvuOlllna 1921. Kun 
kaksi vuotta myö1hemmin saman tuotanito
alan 'teMaalt yhidis'tetti~n trustien a,laisilk
si, Ikannattavuuskr.iteerit j.a !Voililto nousi
va,t ikeslkeisilksi yrLtyiksen toiminnan tun
nUsllUlvuilksi. T,rusteHla .oli erittäin ilaaja 
talouldel<linen itsenäisyys. Ne mar;kkinoivalt 
tUQ'titeeIl!sa iitse Öa määrHtelillvät ,tuotteiJden
sa ihi'Il!l1iait suhteel!lisen itsenäisesti. Suora 
budjettkahoiltus olli IväJhäistä ja vastaavasti 
lainoti,tus Ilaaj aa. 

TUllosvastuun peiI'iaatteiJden va:kiin!tumi
nen Y'riltysten ,toimintaan olli kuitenkin hi
dasta. Ailka:isemman ilwkemulksen puut
tueslsa .eri aLoiilla ,oiffiwksutut :ra!ilka:i:sut rpoik
kesilvat ,to,isisltaan runsaas:ti. Vasta !Vuonna 
1929 Ikäytäntöä p~rittiin yihtenäisltämään. 
'TIrustien sij asta su unnilttel un perusylksilkäk
si o.tettiin tuotanltD'ladJtos. Voit'on sij aan 
keskei'S'enä itunnuslurkuna x~hdY'ttiin käyt
tämään suunnitel'tujen ja Itodellis,ten iuo
tanto:kusltannus:ten erotus,ta. Hinnanmuo
dostusta !keskitettiin ja Iiilkevaihlto,veTo 
Qitettiin käyttöön. 

Ensimmäiset viisilvuo.ti'SikaUldet merkicisi
väJt Ikeskusj,OIhtoi'sen ta[ouden iluomislta, jOll
lointuOItantolaitosten itsenäisyyttä supis
tettiin. SamaNa teoreettinen keskustelu 
tul1oslvas,tuusta llaimeni. Vuoden 1931 aIus
sa ,todettiinlkin,että ffiJD'net ItuO'ta't1'tolaitok-

Sotakommunismin aikana (1918-1921) set oi}ivat täys,in Juopuneet tu[O'svas,tuun 
N eUiv,ostD'liHon Ylr:iltysten yihteydessä ei v.oi- periaa,tte1den InoUldaltitami:ses'ta. Keskuste-



lua tulosvas.tuus·ta j'a,tlkettiin jossain mää
rin myös 1930-ilU!vu]la. Muunmuassa v. 
1936 PrediPri;jatie-lehd.essä jUllJkais'tiin mie
lenkiintoi,nen .aDtilkkelli yritYlksen toimin
nan :tunnus1luikujen rkeruttämisesltä.1 Jo 
tuo:110invtrinneessä kesikustel ussaesi tet-
tiin amvostelua kOlkonais.tuotos-'tunnus[ukua 
kahilaan. Tämä ·a:I1v.Qstelu on jatkunut tä
hän pä~vään saaJkJka. 
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Vlai]ta ja Va8ltUU niistä siiJI'ityisi sille tasolle, 
jossa ne pa:rlhaiten tunnetaan. 

Ajatus 101li, lettä ikeskuslj,ohtoisuus perus
tuisi itärkeältä osa1ta epäsuo.raan vaiJkutta
milseen: Ilainoi!tuspol:it1iJk:kaan, ikeskusjoMoi
se en hinnanmuodos1tukseen, perusinves
tointien sUUIIlt'aamiseen, bUldiettipohti;iik
kaan jne. 

Lilber,manin merikitys .01i ·ennen kaikkea 
toimimisessa keskustelun avaajana. Seu
ranneessa laajassa debatissa arvosteltiin ai-

2. Vuoden 1965 taLousuudistus heeliltses,ti rvalililtservaa tullosvasluumekanis-
mia. SeoJ.i. kanlkea ja jältti tuo:tantollaitok

Seuraavan va~heen 'tulosva'Sltuusita ikäyidys- sil]le erittäilIllväJhän a:loi!1ltee1lisuusmalhdolH
sä ikes!ku!stelussa a:va'si E. Lilbermanin, har- sUUlksia. EniJI'nm111ään Ituotanto'laikoksen 
koviJ1aisen ,tailous-tieteen professo['in tUlIl
nelitua:I1tilkkeli P,ravJdassa 1962. Liberman 
ehdotti keskusj,ohtoisesti määJrättyj,en tun
nuslukuden ·välherutämi~tä niin, ,että tuotan
tolai,toslten toimintaa rva~:VOl1:ltaisii:n suoraan 
ainoastaan :kahdelJla tunnUlS:J:u:vullla: tuotan
non voil:yymi tavaraniJmiklkeistön mukaan 
sekä tavaJratofuni'tuSiten aikataulun Itolteutu
m~nen. Muut Ituotantoon Jji,tty:vät tebjät, 
kuten ,työn Ituo:ttavuuden, Jtyönteikijöiden 
lUlkUlmääJrän, pal1kat, tuO'taJntdkustannuikset, 
sisäiset investoinntt jne, ItuotantolkoiJilek.tii
v~t suunn~jjtelliJSiva:t ,e:hdotulks.en mukaan ~t
se. LilbeI'lman ehdotti .edeihleen, että tuo
tantollaitositen aineeHinen kannus,tus sidot
taisiin kannatta'vuuteen, 'ei Ipel:käs:tään ·voi-: 
ton Ikokonaismäärään. Näin voitaisiin hä
nen muil~aalIlsa ikannustaa tuotantoilaitoik
sia mahdomsi.mo:nan korrkei:siin suunni,tel
maitavoittei:siin. 

LibeI'lmanin tfudoltUlksen ydin oli ttuotan-:
tolatto,slten päätänltäva1Jlan :1isääminen. Hän 
katsoi, että Ikeslkusjoh'to va'pautuisi näin 
toissLjaisten asioiJden ikäsi1Jte!lystä. Päätös-

1. S'1Jrazevskij, B: RentabeL'nost, finansy, 
hOZT'aset, predprijatija i sistema zara
botnaja pLata sLuzasih. 
Predpdja:tilja 193617. 

toimintaa sääntelIeviä tunnUlS,luJkuja oli ol
lut d'Qpa useilta s.atoja, m~kä osoitJtaa vaQ
linneen ikeskusjoihtoisuuden pikkutark
kuutta. 

Uuden jäl1jes:telmän iluOlmilseen LliittyJ mo
nia 'onJg.elmia. Pienin ,niLs,täei oUut arvo
Ylksil~köinä ,iJ1mais.tujen Itunnusllukujen yh
teys lhinnanmuodosttUikJsen onge1miin. Val
Litseva kesikusj.dhtoinen hinnanJmuodos:tus
politi~kJka ei ,lählde vain tuoltantoaJlan fues
kimääJräisistä tuotantoIkUlStannU!ksis,ta :vaan 
käyttää {l:~säJksi monia muitta hinnanmuo
dO'stUlsperustei ta, joihin tuo'tanJtolaitokset 
e1vät iV·ni 'vaiJkuttaa. ValHi:tsevien hintojen 
vuoksi tuoltalIltollaitosten ikannJa,ttavuus ei 
aina annaika'an .oikeaa kuvaa toiminnan tu
lo!ksista. 

Vuoden 196'5 uudistuksessa .tuotanto,lai
tosten itsenäisyys :laajeni huomallitavasti. 
~eskusj oMoises.ti aseltetta!v:ilen 'tulIlnusluku
jen määrää supilstelttiin. SaJmai]la lisättiin 
väl~lJlils,en ohjauksen 'Vla~ku;tusta. 

~eskusjOlhtoi:sesM asetettavien 'tunnuslu
kujen määrä rvähennettiin yhdeksään: 

1. ~OIkonaismyynnLn *. suuruus 

* Kokonaismyyntikäsite ei vastaa suoraan 
markkinatalousmaissa käytettävää vastaavaa 
käsitettä. 
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saa ikulua pa!llk!kaikus:tannuksia, so'Siaa[~tur
~a!maJksuja ja kuin11m paljon sen tulee tuot
taa Ivoittoa. MaJrxLlaLslen arvOlteorian polh
j.aha aj atellJ..en se kuvata ituotantolailtO'ksen 
työntekijöLden lIuomaa uutta arvoa. 

Kaavana NJA voidaanesilttää seunaa

vasti: 

NJA = 3p + 3p K3 +IIH 

3p = tuotannossa toimivien työläisten 
palkkakustannukset (peruspalkka 
+ lisät) tuoteyksikköä kohden si
sältäen sosiaaliturvamaksut. 

p = c 
IIN . 100 

CN-M 
IIN = Vloitto Itiettyä tuoteYiksiJkköä kolhti 

CN tuntantolkustannuikset ko. Ituo:tieyik
s~kköä ko:hlti 

M malterLaaJlipanos ,tuoteyksH~köä koh
ti 

J aJlostusarvon normattilvjJt määri tel,lään 
yIleensä ItoiJmialalwhtailsesti siten, .elttä ne 
kuvaavat Iklo. toimiJaJlan Ikeslkimääräisiä Ityö
vo1makustannulksia. N oI1matii'v,iJj; määdtel-

K 3 ker:roin, joka kuvaa tuoitantollai1t·olk- lään ;j,a IvaJhivlstetaan !kailldUe 11opputuott'eitl-
ses,sa työskentellevien apUlhienikilö
Ikunnan j.a ItoiJmiihenki!löiden palikka

kUSltannus.ten sUlhdeitta tuoltannossl8. 
toimiJvien työ,läisten pa1l1klkoilhin 

IIrr = voitto, IlaslketJtuna ·tuotenimikkeistön 
(-rrylhimän) Ikannaltltavuus * nOI1mien 
mukaan eli 

* Tuotantolaitoksen toimintaa arvioitaessa 
kä)"tetään seuraavaa kannattavuuden laskukaa
vaa 

II - {K + OIl) (J.cp - 8 - r - llu. 
P p = 100 .100 

n 
K 

K+OH 

yrity.ksen tasevoitto 

käyttöomaisuuden (väihennettynä va
rainkäyttömaikisusita vapautetulla käyt
,töomaisuudeJJla) ,minpidoillinen vuosi
keskiaI"Vo 

Normitetun vai!hto-ornai'suuden v'1lOsi
keskiaI"Vo (ei sisällä kausivaiJhteluisia 
johtuvia, Gosbank'n luotottamia, raa-

le, puolliJva]milsltetl'le ja varaos1Ue. Toistai
seksi nOII1matiiv,i:sta ja!lostusarvoa ltull1la.an 
käyttämäänainoas'taan j.alostUisteoolisuuden 
piilriJssä. Edellä mainilttujen normatiivien 
tieteell1inen määirittelyei vielä kalta kaik
kia. j alloStusteo:1lisuUidlentoimia'loj a. NJ An 

rinna]la Joudutaan 'V1elä Itoistaiseksi käyt
tä:mään bruttotuntantoa kuvaaviJa Itunnus

lukuja. 

NJA:n :volyymi määirit'eil:lään periaaittees
sa samalLa ,tavoin 'kuin tkoikonaismyynnin
kino Mutta nyt tuoltemääJrää ei kerrolta 
khnte11t1ä Itul~kuJhinnoiI.la 'vaan kiinteäiUä 
no.I1ma'tiiJvis~llla j allOlstusarvdlla. 

Ko.ska NJA ei sisäJl,lä väilituoUeilta, ra;a
ka-aine~den tehoton ikäyt~tö .ei 'enää o1esuo
raan eidUlllista tuotanto:lailtoksel,le. T.ois·aaiJ.
ta NJA ,ei milten'kään kannusta ma'teria.aiJ.i
kustannusten säästämiseenlkään. Tässä suh
teessa se ,on neuitraali. 

Ennen vuoltta 1979 !käyldYissä Ikes:kustelus-

ka-aine ja myymättömien tuotteiden sa NJA isai osalksleen myös kiri,tiikkiä. Sen 
varastoja) raJkenne painotta,a ~oimalk:kaasti palJJkkoja 

r 

vaLtion budjettiin menevärt 'kiinteät 
maksut 

pankikilainoj en hoitokustannu:ktset 

nOl'martiivinen varainkäyttömakisu pro
sentteina 

osa VOitosta, joka käytetään erityistar
koituksiin 

mistä Iv.oi seuraia PYlI1kimys !pa:lIkka'Varan
non !was'vattamiseen. Tätä py,ritään estä
mään käyltJtämäll[ä Ihy'väJk:si iuo.tetJtarva,a ar
vOylksiikköä rrwhiden J,alS~ettavia pa·l1kkanor
meja. Työn,tekidö~den määrän ytlä- ja a:la
rajat määiri!telllään ikeskusjohitoisesti kul,le
kin tuotanlto:Laitolkseltle. Työn ituo,ttavuus 



palauteitltiin keskusdoihtois:ben ,tunnusluku
jen JOUlkkoon !jo ennen uudi:stuksia. 

On myös ~iinni!tetty huomiota voiton 
asemaan NJA:ssa. Koska sen OIffiinaispaino 
on Itässä tunnusf!.uvussa suurempi !kuin ko
konaistuotolks'es:sa tai Iko:k.onaismyynnissä, 
hinnaIllmuod!o.stuJkls,en edtyi:spiiirteiden vai
kutus 'voilttnon .j,a sitä ~autta NJA:on saat
taa an1taa entisltäenemmäJn vi1ihee1Hsen ku
van tuntantollaitoksen :toiminnasta. 

Tukkuhintojen uurJ,istus 

Edelilinen ,tuiklkulhintnjen uudis'tus suoriltett
ltiin 19,60-<luvun IlOipu]la, min'kä jäilikeen tuo
'tanltokustannuksetovat ennen muuta raa
ka-aineiden ,ja eneI1gian :hyädyntämislkus
tannusten lIlJousun taikia kohonneet melkoi
seSlti. 

19:60 .... luvun 'tulkkuhin tau UldLstUlksessla 
käytetty hintamaHi määritteli ituoltantoal,an 
kanna1ttavuuden prosentteina ituotannd'1lis
ten 'var,an'tojen aJI1v,osta. Kannai1Jtavuus },as
kettiin pr.osentteina ituotantdkusrtannuksis
ta, mikä 'laskentatapa hyödylflti materiaali
j!a pääomaintensHvisiä a,lnja. 

Tulk!kuhinto,jen ,aI1!haisuus ,on vaEkeuttta
nut IkansaIlltaQouden nomnaalia' rtJoimintaa. 
Monet aJ]kutuOitannon ,a:lait mnat ,toimineelt 
jalko taprpioHatai hyvin alhais'ella Ikannat
tavuUldel1la. 'On iaIWioitu, 'että y:li puolet 
maaÖllijYlStäon däänyt maaperään alhaisen 
hinnoittelun talkia. Uusien, 1. 1. 1982 voi
maan ,aSltuneiden itukikuhLntOlj'en mulkainen 
kannattavuus ,eri ialoillila tuJleeolemaan 12 
-15 °lo. EsimeI1k1ksi ihi~li'teoHisuudessa hin
toj,en nousu ,tuleeolema'an yili 40 prosent
tia. Kd!viihiHen tulklkuJhinta nousee 42 0lo, 
masuUltLn51 Oloja Ikaasun 415 °/0.2 

Ra,aika-aineiden ja eneI1g1an ituik!kuihiJ:lJto
j'en nousu jdhltaa ,tuotanltolkustannusten 

2. Ks. KaUiprpaleihti 8. 9. 1981. 
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nousuun :taJlouJden mui,llla sek'toI'leiJaa. Ku
lutta.j,alhinna!t 'eivät tu[,e Ikuitenkaan nouse
maan Ituklkuihinto'j'en mUlkana. Tuo,tanto
laitoslben on pYlfiittävä vaI1jelemaan ikan
natta:vuuttaan nostamaU,a telhOlk!kuutta. Ai
na:kin maa'taJoustuotteiiden hintnj,a ,tuetaan 
va]tion budj-etti:v,a:r.oin. 

Tämälkin hintauudistus jättää pitlkän ai
kaväilin hintasuunniJ~telun ratkaisemaJtto
maJklsi ongelmaksi. Kansanta1louden suun
nite1missa ,käy,teltään Itifei1Jtyjä Ikiin1tei,tä hin
to}a. Niinpä 'vuoteen 1990 Uloittuv1ssa suun
niteLmissa Ikäytetään 1970..,luvun ,lopun hin
toja, ,jotka ,taas kUViasitavalt 1960-:lUVUfi puo
lilvähn ja 1970-l}uvun a,lun kustannustasoa 
ja Ituotantoralkennetta. TäLlaisten v,anhen
tU!neiiden hintojen :käyttö lVailkeuiVtaa ioLmi
alojen ika'svunopeulden anv1ointia, ,toimia,lo
jen keskinäisten ISulhiteiden Oiptimointia jne. 
Piltkän ;aiJkavälin ihintasuunn1telJmien puut
tuminen v,ai~eu;jjtaa mm. Tahoitussuunnit
teilua sekä Y'ritys-että ,keskusjohdon ta
so:llJ.'a. 

Suunnitveluperiodi 

Toinen ,vuoden 19'79 uudistu:ksen OIleelEnen 
pitrl'eon suunn~t,telua:j aIllj alkson pidentä
minen. PjJtkänaiikaväHn suunnitelmia py
ritään ItäsmenltäJmään j,a laajentamaan kä
sittäen uusia asiorta. Ti,eteel:listelmiillinen 
kehiity,s py,ritään suunn1tteG:emaan 20 vuo
deksi ja :kansanta1louden '~ehityksen kan
nallta Ikeslkeisi:mpien lVo1mav,a!r,oö,en käyttöä 
ja saaltavuultta tasapa1notetaan ~ymrnen,en 
vUOlden perspelMiiv1Jilä. Ailkaisempaan ikäy
täntöön ~elrI'lattun:aon myös olennaista, 
elttä nä~tä pil1Jkänatkavälin suunnitclmia 
taIikistetaan ,ama vii/den vuoden' vä'Lein. 

TeoriaslSa vii:si iVuo:1Jta on oilJlult suulIlni,t
telulIl perUSlj alkso. Käytännössä vuosisuulIl
ntte1mat 'Ovat ·o]leet Ylr~tysten ikanna,},ta täT~ 
keäimpiä. Niissä on usein muutettu viisi-
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vUOltissuunnilte1Jman Ita'voitte]ta oleeili1i."seslti
bn, ja näin yrityH{!sen ItoiIffiLnJtapersp(ektii
vjjksi ·on muodostunut ylksi vuosi. 

Vii:s~vuotissuunnite1mi,a ,laadittaessa tai 
korjaittaess.a vuositasolla on ItalVaUisesti 
lähdetty ,ede1lisen vuoden saavuJtetus'bata
sosta. Täsltä 'on seurannut, 'että tehokkaas
ti ItoLm~va :tuotantolaitos on aina j,outunut 
läJhitemään Ikorlkeammalta ,tas'oota ~uin huo
nos'ti toiJmiv,a. V,a!lli!nnut kannustinjärjes
tEilJmä ;puolesltaan pa1Jbtsi suunnitelman 
yHttämi'ses.tä enemmän ikuin ~uUlri ja juuri 
saavultetuista mutta ikOiMeammislta ituotan
to'tavoi tteislta. 

Pitkäaikaiset vakroat normvt ja taseet 

Viis~vuoitissuuDln~tei1man merkLtystä pyri
tään koihdtitalffiaan pitJkäaiikaisillla v,alkaiUa 
normeilNa ('tekn1s ... taloUldellliset) u,a tasei,lila. 
AlkaneeUe 'viisivuOltiskauiCJle1llLe on Jaaidi,ttu 
malteriaaJlLtas'eet yli 400 ,tuotJteellJl!e, milkä on 
yli ikaksi !kerta,a suurempi määrä kuin ede'l-

1979 Ipäätölksi,1lä py.r~ttiin Isiiihen, että ikan
nustukseen iliittyvät nOlim~t all~ais1vaJt vai
kuttaa jo ennen suunnite1mien :I:opuHista 
muotoutUImista. Näin tuotanJtolaitoksia 
kannusteltaan maihdolilhsilmman Ikunnianhi
mo]sen tuotantosuUJnnitelman omaksumi
seen. 

TuotantoLaitoksen voitto 

V.oiltonjako on y/]{!si tUlotantolaLtoik,sen toi
minnan :keslkeisistä Ikysymylksistä. YlritYlk
sen Ikäyttöön ij'a päätäntäv,aJltaan jäävä voilt
to on ,tu1losvastuUlll edel,l)'ittälffiän itsienäi
sYYlden materiaalinen rpolhja. Vuoden 1979 
uUldilstuiksestsa 'lisättiin ItuOltarrtOllaito]{!sel'le 
jäävän !vottoo suuruUlden riilppuvaisuutta 
tuotantdko1lektiilvin ,iJoiJmLnnan tehoI~kuu

desta. Keskeisin muutos voittosumman ja
kamisessa ·on IIl:S. IVlapaan jäännok!Sen )pois
taminen (ks. liiItteet 1 ja 2). Ailkaisemmin 
tuotanto;Iaitos Ima:]{!soi IvailUoo !kassaan tiet
tyj-en säädösten mulkaiset maiksut. TäJmän 

Hsevlä ,viilsivuoiUslkaudel]..Ia. T,aseilden tie- jä]keen se sai tarikoin määJrite1tYden nor-
teEi]listä perustaa rpyritään !parantamaan 
samaten IviiJdeksi vuodeksi .(eriy,tettynä 
vuos1taso1le) Ikerralllaan ~aad1tui1:1a noll'
me~1la. KäyttäJmämä ItäJ11a,tsia nOll'meja py
ritään määrittämään ennalko!JIta ikioko vii
sivuotiskaudelklsi vuosittain eriytelttynä 'Voi
mavaToj,en :käylttöä ja tuotannon t~hok

kuultta Ikos'kJevat ,tUlllnus,luvut. Nä1n vältet
täisiin saalVutetusta tasos,ta ilähtevän suun
nittelumeIl!et~män ~äy'1Jtö. 

TaJloude11is'een lkannustaJmiSleen liittyvät 

mien mulka'an suorittaa väJhennYlk:set omiin 
ralhaS1to~hinsa. Yilitse jäävä losa oli IlIS. va
paa jäännös, ddka meni kokonaisuudessaan 
valtion \kassaan. 

Uuden j,akoperusteen mukJa,an kaLkki 
va1tio]re menevät lffiCllksut !suoritetaan en
simmäisinä. Ne ov,at lQPputuloikisesita riiiP
pUlmattomia ikiiniteiltä sUlmmia. Loput saa
dusta Isuunn1telman mu!kaisesta 'Voitosta 
jää tuotantoko:J,lektiivin käy/ttöän. Uutta 
on iffi'YÖS se, että ,tuilosvastuu ulotetaan kat-

nOlrmit aJ1:koivalt aLkais'emmin vai!ku1ttaa tamaan ikoko iha1:lintolkone1sto aina minis-
tuotanlJokol11ekltiilvin toimintaan ,vasta suun
nitelman 'V,aJhvislbamLsen Öä!1keen. Tämän 
talkia tuotantoilaLto!kset rpy.r1kiväJt maihdoni
s~mman ,aJ1:haisiin suunnitellimiilll. Näin oli 
heliPointa saavuttaa !tuotannon yHttäJmiseen 
liil1Jiiyrvält iPai}!kikiolt j,a vä1Jttää sen a[ittami-

teriöiJhin !saa!kJka. YMymien ja minilsiteriöi
den Ikäy,uöön jäävä sUJmma vallwistetaan 
etulkäteen Ito1minnan tuldksista Il'iippuvai
sUla nOlliffiei!1la. Kun lVoiltonjako vaihlVisite
taan pitikäai!kaisillll'a lVlalkai11a nQll'lIDei'lla, tuo
tantolailtoikS'et saalvat iPalremmat maihdo[li-

sesta seUlraavat raIllgaistuk:s,et. Vuoden suudet toimin;tansa suunn:iJttelluun. 



Tuotanuo:l'ailto'ksen ,käYlttöön jää1vä 'Voiton 
osa on ,riilppuvainen s'en :toirrninnan tehok
kuudesta.Jos !tuota'IlItolaitos joutui aikai
semmin syystä tai .toisesta - esiJme~kiiksi 

rilkobtuaan itoimi,tu:ssopiJmuksen - malksa
maan saikkoda, sen voitoteilvät pienenty
neet. Sa!kOlt malkSlettiin ,vtoiton 'Vapaasta 
jäännoksles,tä, .joka ,oLisi jo'ka tapauksessa 
mennyt ,vaJlltioil:le. Uudisituiksen jälkeen sa
kOit pi'enentävät :tuotantolaitolIDsen omiin 
l1aIhastoilhin jäävää summaa. 

Tuotantalailtosia :pyritään edelleen kan
nustamaan suunniltelJmien y:liittämiseen. 
Ylittämisen pa1Jki tseminenon kuitenlkin 
nyt siidottu :suunniteLman ltiuklkuuteeitl. 
TUlotanto:laito!s saa iJtS'eUeen 50 prosenlttia 
liJsäv,oi.tosta, joka ei 'oa'e koLmea prosent
tia :suwr,empi suunnilte1man muJkaisia 'Voit
toa, mutta v,ain2:5 rprosenttia Itämän kOlI
men proserutin rajan yli:ttävästä voitosta. 

MaiJni.ttalkoon 'Vielä, letitei Yll'itys o'le va-

6 

197 

paa päälttäJmään HS/el1reen jäävän voitto
summan Ikäytöstä. On ,olemassa no,rmit, 
j'oiJden mukaan 'voitto jaetaan eri raiha'S
toiihin. Jos yritys kuiltenlkin \saa voittoa 
enemmän ikui.n Inäissä nOlllmei:s,sa on otettu 
lulkuwn, 'yLiJjäävä summa s'aadaan ikäyttää 
yriJtyiksen ha,!1ki;nnan muJkaan. 

Yihteenvetona 'Voidaan Ikatsoa 1960-1u
vulta Isaa~ka vai1:linneen tendenssin yri
tys1ben päätös;va[,'lan J.~säänJtymirseen. On 
keskusteLtu ,siitä, 'Vlastaalko ,tämä kehitys 

perinteiSItä Ikäsitystä suunnitelmatalouden 
perusteiSlta. Joka tapaUlksessa näy:ttää sil
tä, {että työnjako keskusjohdon ja Ituotan
toylksilköiJden lVäJli!1:lä ,telkee tatloudelli:sen ko
neiston 'joustavammalksi ja tehos!ta,a iuo
ta~tollaitosten ItoirrniJntaa. Vuod!en 19'79 ia
lousuudis,tuiksen tuilo:k!sista on ,tässä vai
heessa Iliian :VaJ~haislta rpuhua. MeneiUään 
oleva viisivuo:tislkausi losoittanee sen puut
teet ja 'etuisuudet. 



198 

LIITE 1 

YRITYKSELLE 

YRlITYKSEN VOITTO ~va'Il!ha jalmperiaate) 

VALTION KAiSSAAN 

II 

1. Kannustusrahasto1hin: 
-- tunnustuspalkikrot 
-- \Sosiaali-, ikul1ltuuri- ja asuntoraken-

nusraJhas'to 
-- tuotannon kehittämisraha\Slto 

2. Oman vaih>to~omaisuuden * lisäyikseen 
3. KeSlkusjohtoisrt;en investointien rahoituk-

I 

1. Varantomaksurtl 
~käY'ttöomalsuudesrt;a * ja normitetusta /suun
nitellusta/ vaihto-omaisuudesta.* x = 6 °lo 
käyterttyj.en varantojen arvosta) 

2. Kiinteät makisut 
3. PanlklkLkorot 

seen sekä niih1n käytettyjen parukkilai- ~4. Vapaa jää,nnös 

II! 

Il!oj.en kuoletUlksiin 
4. Muiden parukkiJainoj,en kuolertukset 
5. Vähennykset minilsterrön ja yhtymien 

käyttöön 
6. Muut sUU!I1nite1l1.llt viVhennykset 

7. Eiro.tus, joka jää jälj,elle emo suunnitel
tujen vähennysten ja voiton kokonais
,summan välille 

SuuImitelman ylmtävä v:oiMo 

1. Samat vähennykset kuin edellä 1. Samat vähennykset kuin edellä 
----------------------------~)2. Vapaa jäännös 2. Erotus 

* Käsit,e ei ole täysin yhdentyvä suomalaisen vastaavan termin kanssa. 

LIITE 2 
YRITYKSEN VOITTO (uusi jaJlmperiaaJte) 

YRITYKSELLE 
II 

1. KaImustusra!hasto~hin 

2. PaIllkikilainojen kuoletuksiin ja korkoihin 
3. Oman vathto-omaisuuden Usäykseen 
4. Keskusjohtoisten rahodJt1.llkseen 
5. Välhennykset ministeriön ja yhtymien 

kä,ylttöön 
6. Muut 

V ALTWN KASSAAN 
I 

1. Varanrtomalklsut (n. 6 Ofo käytettyjen varan
tOij'en arvosta. 
x = 23 Ofo yrityksen voitosta) 

2. Kiinteät maksut ~kiesikimääiräisltä edul1i
semmista tuotanto-olosuhteista ikomunees
ta lisävoitos,ta) 

3. Kiinteä vähennys voiltosta 
(erotus, joka muodostuu budjettiin mak
settarvan ,etUlkä,teen vahvIstetun kokonais
·summan ja 1 + 2 kiohdan erotUksesta) 

Suunnitelman ylilttäJvä VlOirtto 

50 Ofo lisävoitosta, joka ei ole 3 Ofo:a suurempi 
suunniteltua. 
25 Ofo li:sävoitosta, joka ylittää 3 Ofo:11a suunni
tellun 

50 Ofo lisävoiro~ta, j,oka ei ole 3 Ofo:a suurempi 
suunniteltua. 
75 Ofo lisävoiltosta, å'oka ylittää 3 Ofo:lla suunni
tellun 
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LIITE 3 

KESKUSJOHTOI'SET TUNNUSLUVUT 5-VUOTISKAUDEKSI 

(m1ni,s,teriötl'1e, <tuotantoyhtymi11e ja tu~tantolaitoksme) 

UUDET 

TUOTANTO 

- norm. jalostusarvon kasvu 
- täl1kehnpien tuotteiden tuotannon volyymi 
- 'koI1keimpaan laatuluokkaan kuuluvien tuot-

teiden :tUlotannon kasvu 

TYÖ JA SOSIAALINEN KEHITYS 

- <työn ,tuottavuuden kasvu mitattuna NJA:lla 
- vakaat nomnat. kan:nustusrahastot 
- ~onei!stamalttoman työn 'supistaminen 

RAHOITUS 

- voiton kokonaissumma 
- nOl1matHviiset maksut va1tron kas'saan ja 

sieltä ,saaJtavat varat 

PERUSINVESTOINNIT 

- uusi lkäyttöomaisuUls sisältäen kapasiteetin 
LisäYlksen uudi'stamalla jo toim1vaa koneis
,toa 

- Ikeskusj,ootoisten investointien ylä- ja ala
rajaJt 

- ItUlotannon kehittämiisrahaston vakaat nor
mal'itvit 

UUDEN TEKNIIKAN KÄYTTÖÖNOTTO 

- uuden tekniikan sov,eltaminen tuotantoon 
- ,tuotannon Iteiknistä 'tasoa ja ,tärkeimpiä tuot-

teiita kuvaava<t tunnusluvut 

MATERIAALIS-TEKNINEN HUOLINTA 

- täI1keimpien raaka-aineiden kulutusnormien 
k,eskimäär. 'sUlpistaminen 

- 5-vuoti!ssuunnitelman toteUlttamisen kannal
,ta täl1keimpien materiaalien toimitukset 

VANHAT 

:..... ;kokonaismyynti 
- tärkeimpien tuotteiden tuotannon volyymi 
- korkeimpaan laatulUlokkaan kuUiluvien tuot-

'teiden OIIDinatsrpaino koko tuotannossa 

- työn tuottavuuden kasvu mitarbtuna mark
Ikinottavalla tuotteella * 

- normat. kannustusrahastot 

- voiton ,kokonaissumma 
- maksut valtion kassaan ja sieltä saatava,t 

varat 

- Ikäyttöomaiisuuden lisäys keskusjoh1loisten 
investointien avulla 

- keslkusjohtoisten investotniiien kokonaissuu
ruus 

- tuotaJnnon Ikehittämisralhastori normat. 

- uuden tekniikan 'sov,eltaminen tuotantoon 
- tuotannon automatisoinlti 

- tärkeimpien raaka-aJi,neiden kulutusnormien 
supistaJminen 

* ven. tovarnaja produktsija (Kratkij 

meiduharodnyj terminologi~eskij spravo;nik 
suosittaa eng. kiel. vastineeksi »market pro
duction»). 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Aluetaloustieteellisen tutkimuksen teoriaperustan 
kehityksestä ja tutkimusmenetelmien 

TUOMO NENONEN 

Laajasti rtUllktttuna aluetaloustietee]lisenä 
tutkimulks-ena voidaan pitää kaikkea ta-
10usltieteeUistä Itutkimusta, jlQka kohdistuu 
rarjatttui'hin maantieteellisiin alueisiin tai 
teoreettisesti määri teltyi!hineltä~syystekij än 
erottelemiin alueilsHn. Vaikka alueta10us
t1eteelllä lonkin itsenärnenteoriaperusta ja 
pil1Jkälle ,kehilttynyt teoreettinen tutkimus
suunta, liittyy alueta:~oUlstieteerliseen tut
kirmu:kseen yleistä ;taloustieteeIlLstä tutki
musta useammin rrk. ,0ngre1makeskeinen, 
pragmaattisuutta Ikorostava tarkastelutapa. 

TutkimusonglelJman lähesty'lIlilsessä voi
daan periaatteessa v,a:lita kwkisi seLväslj;i toi
sistaan poikikeavaa 'linjaa. Ongelmaa voi
daan lähestyä j,oko hilstorialHs-evlQIlutio
naar]sesta nälkokulllmasta rtai analyyttis
meto:dilsesta näJkokulmaJSta (Meyer 1968, 4'2). 
Tämä ,erotteluon, Ikuten jYlI'lkikä dBmtomi
nen 'emttelu yleensäkin jlQssain määrin 
mielivaltainen ja :luonnohlisesti ron mahdol
lista valita myös jorrkiJrrlainen edeLlä mai
niJttuj,en lähestymistapoj,en rkomp-romissi. 
KUljtenkin aluetalou\Sltile-ieen Ij;eorianmuo
dostuiksen kanna'1lta jaiOtte1U1111a 'On vahvat 
perusteensa. Edellinen ilälhestymisltapa mer
kitsee leIllsisijaisesti ylksi'löiden ja yhteisö
jen historialliseen ikäYlttäyItymilseen ja kehi
tylkseen perustuvaa päättelyä ja esimer
kiksi 'voovan Istaw1Jtilsen, analyysin hylkää
mistäformaaililsti heilkon dynaamisen ana
lyysin IhyväJksi. JMkimmäinen lähestymils
tapa puoiLestawn !korostaa rkVlant:i;tatiivisen 
analyysin merikttystä, j'oka edelily:ttää for
maalia ja rakenteelltaan konsisten-iti!a tar
kas1ielUlkehiJkkoa torsin sanoen analyyttistä 
talloudellista mallia. 

Taroustieteilijöiden kiinnostUls rkansanta
]ouden srsälrlä Itapa:htuvawn aluee~liseen Ike
hiltykseen on peräiJsin 1800..;lUlvull:ta, vaikika 
laajempaa huomro'ta Ise on saanut osakseen 
vasta _toisen maailmansodan jäJDkeen. 

Alueta'10Ulstieteen juuIiet ovat Ituotannon 
sijaintilteodoiSisa. Von Thiinenin 1(1826) teo
riaa, joka PYlrikii selilttämään Iffiaan ,käyttöä 
toisaalta Iffiaaltarouden ja toisaalta nk. kau
punkLelirukeinoj,en kesken pidetään R'lue
ta:loU'sbeteen lens~mmäilsenä sellkeänä teo
riana. Sern mer1ki:tysesrmel1kLksi hikenne
väylien ja kaupunkien maatikäy,tön suun
nittelussa on vielä nylkyilsinkin huomion
arvoinen. 

Ylersen isijainttteorian !perustana voita
neen piitää Weberin (1909) 'esittämää teo
riaa ylksityisen Y1r~tyksen edu'11iJsimmasta 
sij.oilttUlmisesta, Ikun muLden Y1riitysten sekä 
asiakkaiden että rkllpailijoiden si;jainlti olle
tetaan ,tunnetuksi. Silj'o]ttumilsen kriteerinä 
on ItuotantokustannuSlten minimointi. Alu
eelli:sen kehit)'lsprorsessin IseiJ:iittäJmisen kan
nalta WeberiJn Iteorian IkeSlkeismanti 'liittyy 
aggromeraa'tiokäsitteen määrilttelyyn ja 
ag,glomeraat~ohyötyj-en huomioon ottami
seen. Sekä Vlon 'I1hiinenin että Weberin 
temiwt ,edustavIat ltyypiilililstä parrtiaaliana
lyysia, missä Ituotannon Isijoittumista tar
kastellaan yhden Italousylksikön närkökw
maslta. 

Alueellinen allokaatioteoria 

Lähinnä Weberin sij-aintiteoriaan ja uus
Massiseen 'tasapaiIlloteoriaan perustuV'a 



alueellinen rta1oude1:lisen toiminnan tasa
painoteoria 'kehittyi voimaikkaasti 1940- ja 
1950-luvuilla. Tämän ,teoriantavoiJUteena 
oH määritenä tila, missä ,tietyllä tavalJa 
sijoittuneet ja ltoi:stensa lkanssa vuorovai
kutussuhteessa olevait Ital]ousyksiikÖit ovat 
uuskTassisen teorian mulka1sessa tasapai
nlOssa. 

MonivaiJheisen kehityksen ,tull!oksena on 
muotoutunut alueellisen tasaparnon para
d1glffiaian perustuva alueellinen a1:1okaatio
teoria. 

Lösch (1954) esitti ensilffimäiisen yleisen 
tasapai,noteorian tailioudelhsessa vuorovai -
kutUlssUJMeessa oleviNe a'llleiJille. Hän pe
rUlsti iasapainoanalyysinsä 'sekä allkutuo
tantoa että j:aJl:ostustoiJmintaa koskevaan 
yleiseen sijaintiteoriaan. Ottamalla hUlo
mioon 'e.ri tuotantoaktiviteettien väliset 
aggromeraatiotekijät hän kehi:tti Wal
ras'ilaiseen vuorova1kutussUlhdemallliin pe
rustuvan yleisen tasapainoteorian tuotan
non sijoittumiseHe. EdelJleen Lösoh ha:h
motti lteorian sekä tuotteita että ,tuotan
nontekijöitä koskeval!le alueiden väliselle 
vaihdanna[l'k 

Läschin tasapainoteorian jälkeiset tuo
tannon sij-o~ttumisen ja alueellisen kehi
tJ'lksen tasapainoteoriat perus,tuva't pitkälle 
hänen ,esittäJmäänsä ,teoriaan ja niiitä voi
daankin piitää pääasiassa Löschin teorian 
laajennulks1na ja uudeUeenarvio1nteina. 

A:nalyyttisesti ja LOI1maa])isti kehittynein 
näistä teoriJoista on Lefeberin (1958) esi,t
tämä ylleinen alueellinen tasapainoteoria 
(general spatial equilibrium). Le:Eeberin 
staattinen analyysi mahdollistaa tuotan
nontekijöiden jla hyödylkkeiden .alueellilsen 
jakaUlman sekä ltuotannon optimaalisen si
joittumisen määJrää:m1sen samanailkaisesti. 
Teoria edellyttää seuraavia analyysia ra
j'o,ittav~a oletuksia: 

- tuotanto- ja kUJlutuspisteitä on äärellli
nen määrä 
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- kUlllakin tuotannon sijainitipai'kalJ.a on 
tunnettu tuotannontekij äJ'lffipär1stö, tuo
tannontekijöitä voidaan siirtää määrä
tyin kustannuksin parkastta toiseen 
kuljetuspalveluja tuotetaan 'kuten mui
takin hyödykkeitä tUlotannontekijöiden 
avul'la 
tuotantofuIlIktiot 'Ovat 'l1neaarisia ja ho
mogeenisia sekä identtisiä kaiikilla 
alueilla 

- valliitsee täydellinen killpaillu 
- kulutUlshyödykkeiden hinnat eri »kulu-

tuspisteissä» ovat annettuja. 

Yllä mainittuJen oletusten voimassa 
olilessa voidaan määrätä tuotannontekijöi
den aUoikaatiJo, 'lopputuotteidenalueellinen 
jakauma ja tuotannon 'sijoittuminen, kun 
t'avoitteena pidetään kokonarstuotannon 
arvon maksimointia. Lefeberin malJlisys
teemin ratkaisulIa on ,läheinen yhteys li
neaarisen ohjelmoinnin avulla 'suoritetta
vaan »yleisen kulj,etusongeJlman» r,atkai
suun. 

Aluetalouden tasapainoteorioiden keskei
senä ajatusraJkennelmana ,on, 'että jokainen 
häi:riö tasapainotHassa synnJ'lttää vastavai-' 
kutuks,en, joka saa ,aikaan uuden tasa
painOltilan (Kiljunen 1979, 15). Siten ana
logisesti talloustieteen yleiJsen tasapainoteo
rian kanssa tUOltannoIlltekidöiden hinnoissa 
tapahtUivat ,alUleelliset muutok'set a:iheutta
vat kysersten tuO'tannontekijöiden 'kysyn
nän ja tarjonnan määrällisen sopeutumi
sen vaikutuksesta sHr:tymi:skustannwksHla 
»korjattujen» hintojen saman:la~stumisen. 

Vatkka tuotannon sijlaintiteo,r]oilJla ja 
alueelHsella ,tasapainoteorial1a on ollut kes
keinen me:rlk~tys ,aluetallouk:s]en ,toimivuu
den ja tuotannon tehokkaan alueellisen 
jalkautumisen lanallyysissä, ,eivät ne tarj.oa 
kiovin hedelmämistä teoriaperustaa nk. ke
hity;salueong,e!llrnienanalYYlsil1e. KyseisLssä 
teorioissa on pääpaino tehokikaaseen maan 
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ja yle~semmin tilan käyttöön liLttyvissä 
kysymyksissä inltegroiltuneen talouden 
puitteissa. Sen sijaJanteoriJo1den r,elevarussi 
heikkenee tutktttaessa ikehiitYlsastee'ltaan 
erilaiJsia ja rhe~kosti integro1tuneita alue
tailouksia. Toderll1suudessaJhan ikehiJtysalue
tallouksien 'tyypillisenä ongelmana on tuo
tantoaiktivi"teetin heililkoUls r,esursseihin 
nähden eIkä niinkään 'runsaan tuotannon
tekijän maapohjan teho1kkaaseen käYlitöön 
liittyvät ongelmat. 

Alueelliset kehitysteoriat 

Aluetalouden tasapamateodoiden v-as:tapai
noksi orukin ,syntynyt alueehlista kehitys
mekanismia ,selittäviä teorioita, j01den läh
tDkorhtana 'On tosiasiallisesti havaittuepä
tasapainoon johtava kehitys, jlQta ilmentä
vät sekä 'kehrtysmaa-ettäkehiltysalue
ongelmat. Tunnetui:mmat epätasai;sta alu
eelHsta ikehitystä käsittelevät :teoriat muo
toutuivat samanaikai:sersti rtJasapainote.odoi
den kanssa 1950-1uvun loppupuolella. 
Gunnar Myrdal (1957) lähtee Iteoriassaan 
siLtä, 'että pelikästään mar1kkinavoimi,en 
hallitsema Ikehitys jlQhtaa :baloudellisten ja 
myös muiden yhteiJskunnamsten toiminto
jen kesk~ttymiseen ja vastaavasti eräiden 
alueiden taantUlmiJseen. 11oisaa,lta Myrdal 
toteaa, että lattraktilovaiJkUltus'ten ohellla on 

tasapainottum~seen ja :tuotan'toltoi:minnan 
suhJteen tapaJhtuViaan ,alueemseen erikois
tumiseen. 

A'lueelJliisen kehitylksen epätasapainoi
sUUltta Iselittävilllä 'teor1oil'la 'On .oHut kiista
ton vaiJkutus erityisesti nk. :teollisuUlsmai
den aluepolitiikan ,suunnitteluun ja toteu
tukseen, ilmeiisesti rteorioiden vahvan em
piiriJsen eviJdenssin vuoksi. 110iJsaallta nämä 
teoriat oVlalt tasapainoteorioiJhin verrattuna 
jääneet formalismiJssaan huomattavasH 
epämääräisemmiksi. Ne edUlstavatkin lä
hinnä historiams~eV'olutLonaartsta lähesty
mistapaa ,alUlee1liJsiin ikehHysongelmiin. 

,A'lueeLlista keh1tysprosessia kUViaavilll'e 
teariloille .on tyypHlilstä näLden »monialuei
suuS». 'I1oisin sanoen tarkaste~u ikohdiJstuu 
useaan a:lueeseen samanaikaisesti ja ,alueet 
muodostavatkehitysasteiJden mU:kaisen 
hierarkisen järjestelmän. Tavanomainen 
kasvuteoreettinen läherstymi:stapa .on tä'ssä 
suhteessa poilkkeava ja perUIstuu yleensä 
vain yhden alueen kasVUledellytysten tar
kasteluun. TäLlöin 'on huomiota kiinnitetty 
erityisesti seilIrkaan, joka .on jääny,t vähälle 
huomiolle ,edellä ikuvatu~ssa aluee1l1sen 'k,e
hityksen iteorioi'ssa, nimittäin ,siIhen, voiko 
aliueelila :tapahtua »sisäistä» 'kasvua ilman 
a:lueelta tapa!hitUlvan viennin kasvun tukea 
(ks. Journal of Regional Science VII 1967). 

olemassa myös kasvun leviämisviaikutuk- KasvumaHit 
sia, jotka eivät kuitenkaan johda tasapai
noti:laan ilman julkisen vallan taloUJdelli
seen 'kehiltylkseen puuttumista. 

Albert Hirschmanin .(1958) ,aIueelU,s!en ke
hityksen analyysi siJsältää :suurelta osin sa
moja elementtejä kuin MYlrdaJlin teoria, 
mutta on pitkän täJhtäyksen kehityksen 
sUlhteen huomattavasti optiJmi:stisempi. 
Hirsohman pääJtyy vastakikailsiben ikehitys
tekijöiden vatkutuksia Isummatessaan pit
kä!lliä aikavälillä tapahtuvaan [kjehityksen 

Hartman ja Seckler ovat pyrkineet valai
semaan 1m. ongelmaa yksinlkeI1tai'sen kas
vumallin avulla, missä tavanomaiseen ,ta
paan 'alueellinen kasvu riippuu 1Joteute
tuista investoinneista (Hartman-Sec1der 
1970, 99-105). Malli ipo~kikieaa 'kuitenkin 
kansantalouden ikasvumaille1sta siinä, että 
siihen ei sisällly ,säästäJmiJsen määdttämää 
tasapainoa, koska ,alueen sääJstäminen ja 
inves1toinni.t voivat ol!la suhteellisen pit-



källäkin ailkavälilIä ,epäta:sapainossa. Mailli 
lähtee lii:kkeel1ie tavanomaisesta (alue}til1n
pitoyhtälöstä: 

(1) 'Y t = Ct + It + Et - Mct - Mkt, 

missä Yt = alUietulo, Ct = kulUltus, It = 
investoinnit, Et = vientiltuotanlllon arvon
lisäys, Mct = ikulUltustuonti, Mkt = pää
omahyödyklkeiden tUlonti. 

(2) Ct = b Yt - l 

(b ja C Vaikioilta). Vienti,on eksog,eeninen 
muuttuja. Investoinnit rmääräyl1;yvät kulu
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tulotasoa, mikäJli tuonltia1'ttiUls ei myöskin 
samaIna al:ene. 

HiaI1tmanin ja Secklerin alueemsen kas
vumail.lin puutteena on ta:Jlouden ~akenne
muutoksen jääminen vaille huomiota, jo
hon liittyy juuri Ituonninvaihetttainen kor
vautuminen a~ueen omalla tuotannoHa. 
Hi~sdhman :käYlttää käsiteittä tuo'taIlito

ky;nnys alueelliisessa ~ehity;saIlial!YY's1ssään 

kuvaamaan tilannetta, JOIssa aIlueen oma 
tuotanto on kypsä Ikorvaarmaan aikai:sem
paa Ituontia ja Isaa myös muussa tuotanto
toiminnassa aiJkaan nJk. leteen- ja taakse
päm 'Suuntautuvia kasvuvailkutuksia 
(Hirschman 1958, 98-116). Tällöin tuonnin 

tustavaratuotannon 
muutoksesta. 

j'a vienitituotannon korvaarmisella lon 'em. mallista :po~keten 

(4) It = K [(Ct-Ct-l-Mct + Mct - 1) + 
(Et - Et- l)]· 

VaJkio",osuus investoinrlJeiJsta ,toteutetaan 
tuontiin rtUJkeu:tuen: 

Aluetulon~atkaisukisi saadaJan yLeistä muo
toa oleva differenssiyhitälö: 

Aluetalous voi .olla :ky,seisen Ikasvumallin 
mukaan jokio 'stationaartsessa tilassa, en
dogeeni!sen !kasvun 'tilassa tai viennin li
säykseen p:erus,tuvassa kasvun tilassa. Mitä 
suUj'etummasta 'aluetailoUldesta on kysymys 
sitä todennäköisempi on alueen sisäisen 
kasvun mahdollisuus. Oleellista mallissa 
on myös vientikasvun j'a ituontiakorvaa
van ItUlotarmon 'l1säykseen !perustuvan kas
vuneril!aiJset aJluetaloudelhset vaIkutukset. 
Viennin ,kasvun JlJopeutuminen Usää myös 
tulojen kasvunopeutta, !kun taas ,tuontia 
korvaava uusi Ituotanto nostaa pelkäs,tään 

v,aikutus sekä ,a.-luetulon tasoon että kasvu
nopeuteen, koska ,tuonnin !korvaaminen on 
dynaaminen, ,tosin vaiheittain tapa!h!tuva 
p'rosessi. 

Erään rmielenkiin;toisen nä:kökUJlman 
alueel!lisen ikehiltyksen 'erilaisuuden tarka:s
te]ulile tOLsaallta lkehittynei:lilä ja toisaaLta 
kehity,salueilla tarj,oaa Solow'in ,esittämä 
kasvUImaLli, jlossa uUlsklaJsstststa ika:svumal
lei,sta Ipoiketen tUlotannon tekijöiden väli
töntä Isubstttuutiomahdollisuutta ei ole 
(Solow 1970, 40-47). Solow'in ikasvumaJlli 
ei a~kuperäisessä muodossaan ,ole suinkaan 
aliueeillinen malli, mutta se taI1j,oaa näh
däkseni rmieLenlkiinltoi:sia mahdollLsuuksia 
myös alueellilsena sovellutuksena. Tässä 
mallissa hylätään myös ,tavanomainen pää
omakannan homogeenisuUJSoletus ja pää
omalajit !kiinnitetään niiden ikäy;ttöönotto
aj,ankoh:taan. Toisin sanoen pääomahyö
dy;kkeet ewttelee toi!sis,taan niiden vuosi
kerrat. Tämä voidaan tuliki'ta ,edelleen si
ten, että tiettyä vUlosi!kel'taa edustavana 
pääomaJhyödy:klkee]]ä on koko sen käytössä
oloajan tietty ,tuotanto'kapasiJteetti, johon 
puolestaan 'tarvitaan vakiona pysyvä työ
panos. TeknoLoginen kehitys etenee jatku
vasti uusien pääomavuosikertojen vaiku-
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tuksesta, koska ne oletetaan "aikaisempia 
vuosikertojatehdkkaammikisi. Malli J.ähtee 
edeJ:leen siHä, että pääoma vaIJlhenee aino
astaan taloudelHsesti, kun se tulee kilpailu
kyvyttömäkisi uuden pääoman kanssa. 

Kun työvoiman määrä ron !tunnettu ja 
sen oletetaan kasvav,an ·geometrisesti va
kiosuhteel1a n, voi:daan ajatelJia !työvlOiman 
aHokoiituvan ·ensin Itehokkaimpiin {uusim
piin) tuotantolailtoksiin sitten seuraavaksi 
uustmpiin jne. Pa~kkataso, joka määräy
tyy vranhimp1en ja tehottom~mpien käy
tössä 'Olevien 'tuotantolattosten perusteella 
määrää puolestaan .työUiJsyyden. Palkka
tasosta riippuen voi sekä työvoimaa että 
tuotantokapastteettiaolila työttömänä, 
koska rtyövoimaa ·ei käytetä ituotantokus
tannusten yliJttäessä tuoton. Näiltä riippu
vuuksia vordaan rkuvata havainnollisesti 
seuraavan kuvion avulla. 

tuotos/ 
työpanos .. 
yksikkö 

bt 
b~ -------

b(t-2) 
b

e 
o 

palkka-

--- ---- --':;" -- -- - r---
co 

toi ninta 
ylij 'ämä 

_'1 1---.. 
taso -- ----~ 

maksetu palkat 

työllisyys 

Kuvio 1. TyöLlisyys ja tuottavuus »pääoma-
vuosikerta»-kasvumaLlissa. 

Kuvion merkinnät: 

bo -l'ebt = työpanorsykJs1k1köä 'koh:ti laskettu 
tuotos vuosikertaa t olievalle tuo
tantolai tO'kselle 

Ajanjalkson t investoinnit luovat aIt 

-yksikköä uutta ~apasilteettila ja rtyöJrlistä
vät aboe-btIt työntekijää ajanjaksona t. 
Säästämtsarlttius oletetaan vakiJokisi ja 
kaikIki rsäästöti:n:vestoidaan (It = sYt). 

Kuvioon piirrettyjen suorakulmioiden 
kannat oSlOiittavat tiettynä ajanlmhitana 
käyttöön otetun pääoman aiheuttaman työ
voimatarpeen (aboe-btIt) jako'l1keudet vas
taavasti tuotoksen Ityöntekijää kohti 
(bo -lebt). Si!ten suorakulmiroiden alat IOS0iJt
tavat eri ·ajanjaiksoina käyttöön otettujen 
tuotantopääomienkioko 'kapasiteetin (aIt). 

Suorakulmion korkeudet a]enevrart men
täessäajassa taaksepäin, koska uuden tek
nologi'an .oletetaan aina nrolstavan tuotos-
työpanossuhdetta. Jos investointien vo
lyymi olisi kailkilUa ajanjaksoilla vakilO (toi
sin kuin kuviossa), silloin IsuoTaJkulmioiden 
kannat pitenevät 'siirryttäessä ajassa taak
sepäin, koska 'aikaiisemmat alempirtuottoi-
set investoinnit oHsrvat aiheuttaneet suu
remman Ityöllisyysvaiikutuksen. Tällöin 
myös käytöstä pois jrouituvan vanhan tuo
tantokapasiteetin ,työvoiman kysyntää vä
hentävä vaikutuskoI1Ostuu. 

Uudet investoinnit krristävärt mallin ]0-
giikan mukaan kilpailua työvoimaista ja 
nostavat mahdollisesti reraalipal1kikatasoa, 
jolloin vanhin käytössäoNut tuotantokapa
siteetti osoittautuu taLoudeHisesti vanhen
tuneeksi ja jää pois käy;töstä. Mikäli palk
kataso rlaskee ot·etaan van'hentunutta 'kapa-
säeettira uudelLeen käyttöön. Tämäntapai
set muutok,set 'sääte]<evät mallirssa työV'oi
man ky;syntää ja kokonaistuotosta. 

a investointien ja kapalsiteetin li- ..NlueeiJ.lis!ta 'kehiitysmekanismia 'Olen tul-
säyksen suhde {vakio) kinnut Solow'in kasvumaHin avulla kehi-

b teknrsen kehityrksen ja työvoi- tysasteeHaan erilaisiUa alueiU'a seuraa-
man lisäyksen suhde vastL KehittyneilläalueiHa, jlOiden työvoi-



man tarjonta an rajoitettu syntyy tarve 
tuottavuUitta l~säävän uuden tekno.Dogian 
edellyttämiin investoinrteihin, :k1oska vanha 
tuottavuUldeltaan ja pa1kanmaksukyvyl
tään .a'rhainen tuo,tarrtokapasiteetti 'ei saa 
työV10imaa käy:1Jtöönsä. Toisaa1ta uusi tuot
tavuudeltaan 'korkea teknologia ,saa työ
vo~man :käy,ttöönsä vanhimman käytössä 
olevan teknovogian määräämään hintaan, 
jolloin myös yritysten twot antavat mah
dolHsuuden uusiin investointeihin ja si;f;ä 
kautta ,talouden :kasvuun. 

Kehityksessä jälkeen jääneellä alueella, 
missä työV10iman kysyntä anrajoitettua ei 
ole ,s~säistä 'tarvetta 'teknologi'an uudistami
seen, koska yritysten 'ei tarvitse ildlpailla 
työvoima'sta. Hiltaasti uusiUltuva teknolo
via pitää toi,saa,]ta kailklkien tul'o,t alhaisina, 
koska työV1oimallaeiolealueen sisällä 'siir
ty:mi,smahdollisuuksia tuottavuudeltaan ja 
pa]kanmaksukyvyltään parempiin yrityk
siin. Alhainen tuottavuus estää myös yri
tYlksiä investoimasta uUJteep teknologiaan 
tulorahoituksen puuttueSsa. 

Solow'in kasvumalli ei Olle yksinkertai
suudessaan suinkaan aukoton alueellisen 
kehi:ty,smekanismin selittäjä, mUitta se tar
joaa j,oka 'tapauksessa erään Itark'astelukuI
man kumuloituvan 'epätasaiJsen alueellisen 
kehityksen tutkimiselle. 

Empiirisen tutkimuksen metodiikka 

AluetaDoustieteen empiirilseen tutkimuk
seen liittyvä metodinen kehitys on luon
nollisesti ollut sidoksi'ssa a,lueteorioiden 
keh~tykseen. Tämä pitää erityisesti paik
kansa sijaintiteorioihin ja empii'risiin tuo
tannon sij,oittumistutk~muklsiin näJhden. 
Toisaalta empiirilsessä aluetaloustieteelli
sessä tutkimuiksessaon soveHettu myös 
sellaisenaan Ylleisen talloUistieleen tutki
musmetodeja, kun aluetaloutta on tarkas-
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teltu i:tsenärsenä 'ta1ousyks~klkönä kansan
talouden 'tapaan. Tällaisessa tu1Jkimuksessa 
korostuu usein pragmaattinen, ongelma
keskeinen läJhestY'milstapa. 

Soveltavan aluetaloustieteeUisen tutki
muklsen tavoitteena an useimmiiten yhden 
talousalueen tai usean integroituneen 
alueen tuotantotoiminnan volyymin ja ra
kenrteen analysointi ja ennustaminen. Tut
kimUiks'een liittyy tällöin sekä makIiotason 
että toimialatason taIikastelulkulma, mikä 
puolestaan edellyttää Ylksityisikohtaista in
f.ormaatiota tuotaniJotoiJminnaJsta. Vahva 
instrumentti mainitunlai,sessa tutkimukses
sa 'on panos-<tuotosanalyy,si. Toisaa'!rta pa
nos-tuotosanalyysin edellyttämät tuotaIllto
tilastot ovat a:luetasolla1kin yleisesti saa:ta
vissa, mikä vailkuttaa luonnolli'sesti mene
telmän käy1JtömahdomsuUlklsiin. Panos
tuotosanalyysi :tarjoaa ,teknisesti käyttökel
poisen keh~klon myös aluetaJlouden optimi
rakenteen määräävälle ahjelmointimal1i11e. 
Avoimen aluetalouden kehitykseen ja ra
kenteisiin liittyy tosin siinä määrin vai
keasti ennustettavia ja 'sattumanvaraisesti 
käy,ttäytyviä tekijöitä, että ohj,elmointi
mallin 'käyttö esimerkiksi aJluepoliittisen 
päätöksenteon apuna on asetettu usein ky
seenalaisekisi. Vailkka ohjelmointitekniik
kaan perustuville suunnittelumalleHle 
kyettäisiinlkin löytämään ma'llilteknisesti 
jäI1kevä spesWkaatio re,sur;s.sirajoitusten ja 
tekni'sten relaaUo~den suhteen, on huo
mattavasti vailkeampaa Ispesifiotda talou
den päätökiseruteki9yksiköilden 'käy,ttäYlty
miJstä kuvaaviJa 'suhteita. Sen sijaan panos
tuotosmallliin nojautuva rakenneanalyysi 
ja eriJlaiJsia kehiJtysvaihtoeMojaanalyiSoiva 
skienaariotaI1kas'ielu tarjoavat joustavain
man lähestymiJstavan aluepo'liltHkan 'suun
nit,telu]le. 

AluepO'mtHsen suunnIttelun ja päätök
senteon ikannalta a'lueta,louden Ikehi,tys
ongelmaa voidaan lähesltyä periaatteessa 
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kOllme'Slta rtaJrkasrtel U1kulmas,ta (A nder ss on 
1980, 8). Ensinnälkin vo1daan lärhbeä sHtä, 
että kansainvärlinen kehitys määrää ja ra
joittaa kansantalouden keh~tysma!hdolli

sUUiksia ja siltä kautta 'edelleen alueltalou
den ikehitysmahidJoUisuUlkisia. Toinen 'lähes
tym~Sltapa on aluekeskeinen Itarkastelukul
ma, missä alueelliiset 'Suunn~telmart yhdis
tettynä muodos.tavat Ikansantalouden kelhi
tyssuunnilte1man. Kolmas va~htoehto on 
moni:a,lueinen 'tarkasteluikulma, jolloin kan
santaLouden osa-ailueeton kytketty sa
maan interaiktiJomalliin. 

Lähestym1stavan valinnan määrää 'viime 
kädessä 'tutkiJmusongelma ja ItutkimUlkselle 
asetettavat tavo1tteet. Jos on kysymys tie
tyn 'a'lueen {esimeI"lkilksi kehitysalueen) eri
tyislQngelmien tutkiJmiseSlta on peruSlteltua 
valita a1luekeskeinen ,lähestymistapa ja 
muodostaa maJhdomsimman yksiltyislkoh
tainen iko. alueen 'talouden ,toimintaa ku
vaava yhden alueen malli. 

V HmeailkairsessaaJl ueta1!oUlstieteen meto
dologiaa käsitelleeSlsä keskuSltelussa on 
ollut näkyvästi esillä juuri yhden alueen 
mallien ja 'toisaalta monialuema]ilien ra
kentamiseen /ja soveltam1seen mttyvät ky
symykset (kis.esim. Nijkamp-Rietweld, 
1980). Teoreettiselta kannal,ta ja 'a~ueon
geitmia koko :kiaIllsantalouden kannalta tar
kaltelJtaessa ,on perUlSteltua pyI1kiä moni
aJluemaHien muodostamirseen. Yhden alueen 
ma~lien heilkkoutenaon mm. feed-back 
-vairkutusten jääminen vaiUe huomiota. 
Myöskään kyseisten maHien konsirsiteIllssia 
lmko kansantaloUldenkattavan mallin 
kanSlsa ei voirda taa:ta, m1kä vaikeuttaa eri
tyisesti kansallisten :kehitysohjelmien 
alueeHi:Sltamista. 'I1oilsaa1ta on kuitenkin 
kHstatonta, että moniJaluema!llien muodos
tamilsen ,teoreettiset edeLlytykset ylittävät 
selvästi niidensoveltamismahdollisuudet 

alueeLlisen suunnitltelun kanna'lJta a:lueta
lOUistieteen me,todiiikikaa v!oidaan pitää JOIs
sain määrin »hal'haisena» matemaattis
:Dormaali!seen suuntaan, sirllä monet aJlueel
liset 'Ongelmat eivät o]e matemaattiJses!ti 
formu1oi:tavi!ssa. Sen vuo,ksi matemaattis
analyyttisen .1ä!he,stymistavan 'Ohella alue
taLoukisien ong~mia tulee tankiastella myös 
käyttäytymistieteiden j1a humanisti:sten tie
teiden nä!köku1masta. 

Kirjallisuus: 

Andersson, A. E. (1980). Regional Systems 
Analysis - From Theory to Application. 
Interna:ti:onal Institute :Dor Applied Sys
tems Analysi:s. WP - 80 - 136, Laxen
burg. 

Hartman, L. - Seckler, D. (1970). Towards 
the Application of Dynamic Growth 
Theory to Regions. Teokisessa Ridhalld
son, H. (toim.) Regional Economics, 
a Reader. London. 

Hirschman, A. (1958). The Strategy of Eco
nomic Development. New Haven and 
London. 

Kiljunen, K. (1979). 80-luvun aluepolitiikan 
perusteet. Helsinki. 

Lefeber, L. (1958). Allocation in Space. 
AmSlterdam. 

Lösch, A. {l954). The Economics of Loca
tion. New Haven. 

Meyer, J. R. (1968). Regional Economics, 
a Survey. Teoksessa Needleman, L. 
(,toim.) Regional Analy,sis. Victoria. 

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and 
Underdeveloped Regions. London. 

aluepo11tiikan !suunnitteLua palve1evassa Nijkamp, P. - Rietweld, P. (1980). Towards 
empiirisessä ,tutkimuksessa. Y,leisemminkin a Comparative Study of Multiregional 



207 

Models. InternaUonal In:sti'tUlte for App- von Thilnen (1826). Der Isolierte Staat in 
lied SYlstems A:nalysrs. WP - 80 - 172. Beziehung auf Landwirtschaft und Na-
Laxenbul'g. tionalökonomie. Hamburg. 

Solow, R. (1970). Growth Theory. An Ex- Weber, A. {1909). Uber den Standtort der 
position. Ox]ord. Industrien. Tiilbingen. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

Kotitalouksien säästämisen tutkimisesta * 

SIRKKA HÄMÄLÄINEN 

1. TAUSTAA 

Kansantalous1tieteen eräs keskeinen väilttä
mä on, .että ikailken ita'loud:elllisen toinninnan 

saalta :iJnvestoinhen 'ja UI];konnaisen vel[m-an
tumisen vällistä ktlipai1lua. 

lopuLlinen päämäärä on tyydyttää kuQutta- Yksilövason näkökulma 
jan rtal1peet maihdolJhs1mman hyvin. Yksi-
lön näJkölkU!1maSlta tämä ,on näMä'V'iJssä iky
symylk'seiksi se~laiSlen 'eHnaikaisen ku'lu tus

UlDan löytämiseSltä, jolka 'OIn toteutettavissa 
kaiikkielinaiikai:set tuQot huomioon ottaen 

ja joka saJmana tUlfvaa kunakin eri ajan
kolhJtana ja ikoko elinaikana yhteensä mah
do]lisimman ikoI1kean ityydytyklsen. Viime 
ailkoina 'tätä kapeaa matericdistislta Ihyö.ty
nä'koku1maaon Ikansan1Ja'1oustieteenkin ipii

ri~sä laaj1ennettu ,ottamaan hsääntyvässä 
määrin huomioon ,esim. vapaa-ajan Itai fi
lantmoppisen Itoiminnan, rtoislten :auttami
sen ,tuo'1Jtama tyydy.tys. Empiirisen analyy
sin pohjana ·on kuitenikin vawtaosaltaan 
edelleen oletus :hyödyn ja hyvinvoinnin 
perustumisesta ainoastaan kUllutukseen. 
Tämä materiallistinen näköiku:Lma mer;bt
see ylksiJlöiJden pää'töiksenteoSlsa yhtääl:tä 
kulutuksen ja toisaarrta ,säästämisen j1a vlel
kaantumi!sen välistä kHpaiIua. 

Koko IkansantaloUJdessa Itämä hyvinvoin
nin maksLmointiongelma iLmenee sel,laisen 
kulUltusirrrvestoin Hkombinaa.tion etsimisenä, 
jOlka pitkä)]lä aiikaväli:llä - jopa uS'eiden 

Sulkupolvien ,täJITtä1mel'lä - tUJrvaa mah
doULsLmman suuren tulojen ja kulutuksen 
kasvun. Tämä koko kan!sa'rrta1owd,en va
Unta merllötsee yhtäältä Ikulutuksen ja toi-

* LeetiJo praeclWsoria HeI.singin Kauppakor
keakoulussa 4. 12. 1981. 

Taloustieteessä kulu tus-säästämis-valintaa 
koskeviin kysymyksiin on kohdistettu eri
tyistä mielenkiintoa 1900-luvun alkupuo
lelta ja varsinkin 1930-luvulta lähtien. 
1930..Jluvun taarutumasta :lopull[i'sen kim
mokkeen saaneessa Keynesin maklroteo
riassa IlmlutUJsfunk.tiol!l.a ja sääs'tämisen ja 
investoinhen vähsdlä rtasapainoUa on kes
keinen aJsema. Nykyinen va:llitseva käsitys 
ylksi1ttäisen kUlluttajan IkäyttäYltymiSlestä pe
rustuu fisheriJlärseen uSlean periodin v,lJlin
ta,teoriaan. Tämän pohjailta Modigliani, 
B'/"lumberg ja Ando 19150..JIUJvu'Ua ,ensimmäi
sen Ikel1ran ,fol1maa,liseSlti esiittivät HS. elin-
kaariteorian. Y1ksinkerta~sessa muodossa 

tämä teoria olettaa, ·että kuluttad an odotus
ja ,suunn1ftelwhol6sontti ulotJtuu yli elin
aj'an ja 'että ikUlluttaja ,vaiMsee sel1aisen ku
lutusuran, joka maksimoi Ihänen hyö,tynsä 
koko elinailkaisten Iturrojen jaomailsuuden 
puitteissa. Kunikin Iperiodin kulwtus on 
näLn oHen riilppuvainen pa~1Jsi tpäätöksen
tekQpefiiodin 'tullois.ta ja 'VaJra!lJli!suudesta, 
myös myölhempinä ,elinvailheina odotetta
v~ssa olevista .tuloislta. 

Elinlkaa,ri'teolrian pOlhjarrta ,on vilrinnYlt lu
kuisia ItubkiJmUlk,sia, doiissa leIlinailkaisen ku
lutuJiks'enoptilffiaa1li:sen uran määräytymi'Stä 
on 't8ir1kalsteltu e["ilaisi,ua hyötyifunktio

ollettamuk!siHa sekä varmuuden 'että EWä
vaJl1muuden, täYldellis'ten ja epätäydelliSIten 



pääomamal'lkikinoiJdlen olosuhteissa. Mm. 
eHnJkaarihypoteesin ,»suUlr,mies» F,ranco 
Mordigiliani totesi eräässä artilkkellissaan 
vuoidelta 1975elinlkaalri:hypoteesin olevan 
niim mi:elenikiin'toimen ItutkiJmusallue, 'että on 
säätli, että häne:lilä :on lkäYltettävissään vain 
y;ksielinlkaari sen ItutkimilS'een. 

,ElinlkaaJriJhYlpo,ueesin keslkeisenä klritiilk
kinä on esitetty, että kun täydeLli:slten 
ma'rlklkin01den ja !vaI1muuden sij,as'ta o,te
taan Ihuomioon lPääomama:I1k1kinoiiden epä
täYlde'l!li:syys å a Ilainansaantira:joiltteet sekä 
tulevaisuuteen QiiJttYlvä ~päJvaJI1muus, ,tuJ
laaniktniJtse aJsiassa ikäyttäytymiseen, jossa 
päätöksen'telw perustuu aiJnoasltaan pää
tokisentekOlperiodin lkäytettävis!sä oleviim 
tuloiJhin j.a varaJHisuUlteen. Tässä sulhteessa 
suomalaiset ,olot OIvat mie1enikiintoinen läh
tOkolh!ta IhYipoteesin lues.taam1selile. Meidän 
pääOlmamall1k1kinoiJdemme epätäydelJisyys 
ja va,rsinkin hal'lvinai!sen 1V0.iJmaill:kaasti 
oman: aSUI1JIlon omistamiseen tähtäävät 
asuIlltomaJr1kikinainstituutiot ovat seil.viä 
p()~klkeUlksi'a pUlhtaan 'ellin:kaariJhyp,oteesin 
polhjana olevista o[ettamulksiJs,ta. 

Kokonaistaloudellinen näkökulma 

Kdkonaista1oudJ~Hise'I!ta 'kannalta !katsottu
na säästämiJsen pel'usongellma, ongelma ku
lutUlksen ja iDlvesltoinlben 'väEsestä ikillpai-
1us.ta, muodOiStui Suomessa Ikeskeis'eksi 
1960 ... luvul1a. Vo.iJmaJkas invesltointien ik,as
vu Jjlsäsi ,ralhoiJtus:vajaUlksia ja ulikOlffiaista 
verkaantumista. Se herätti Ikysymyksen 
kOltima1sen sääs.tämisen riittävyydestä ja 
v~]l{)a:Sltutti ,keskus,telua IkotiJtaQou1ksien sääs
tämiseen lVailkuttavista telkijöistä yleisesti. 
Tämä ,keskUJ&tellu ,antoi kimmokkeen useail-
1e :tUltkimulks:elJlJe, 1Il1Jlll. Itälle esiUä o''I!evai[[e 
tutk.iJmUlkisel11e. KotitaJlotiksien roo}ihanin
v,eSltoirrtien IraJhoittarrnisessa 'on ,oJJ:ut perin
näi:sesti merlktttävä; Selkä 1960-lluvuil.'la et-
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tä 19'70 ... luvulla IlwtiJtalouiksien ,osuus !koko 
kansantallouden bruttosääs,tämisestä oli 
keslk1määJrin 30 Olo. KotitaJlouksien ['aihoi
tusylijäämä -ts. se osa säästämisestä, 
joka yllittää 'kotiJta'lousseModn omat imr,es
toinnit, HiJhinnä asunto investoinnit - oli 
H}60-llU!vU!1la 19 Olo ja 1970-lluvulla 17 Olo 
Ylri tyssektorin bru ttoin:vestoinneista. 

Aikasarjia- vai poikkileikkausanalyysi 

KotiltaJloulksien sääSItämistä voidaan analy
soida ja siJtäon paJ1jolti ainalysoi,tu kan
san tuloWas,tod en Ikoko koti ta!louss'ek'to:ria 
koslkevien ailkasard,ojen pohj alita. Täl:laisen 
a;jassa ta;paJhtuvia muutolksia !koskevan 
anaJlyysLn ,rinna'lile ja sen aggnegatii'Visuu
den :va'slta;paino'ksi on Ikuilten!kin 'eri maissa 
näJhty hyöidyMiselkisi ja :taJI1peellhlSeksieri 
yks~löilhin Ikohdistuvan IlIS. Ipoi,kikileilklkaus
anaJlyysin suorilttaminen. Tiettynä ajan
kolhtana 'eri !ku'1U1ttajia tai Ikotitaa,oulksia 
koskevien tietoj en pdhij aJllta ltapahtuva ana
lyysi Ikäs1ttelee erityisesti niitä muuttujia, 
jotka .sel~ttäväJt eri Iko,ti;talloulksien vä'lisiä 
sääSltäJmisen eI1oja. SUOlmessa Itäl,laista puih
taasti sääs,tämiSleen [i:ittY'vää poik~.dleiik

kausanalyysia on toistaiseksi suorittanut 
lähinnä vain Urpo Kivikari. 

2. ESILLÄ OLEVA TUTKIMUS 

TwtJ1cimusaineistJo jla -,tavovve 

Tämän tutkimukisen materiaaEna on run
saat ,tUlhat kotitaJloutta lkäsittänYlt Ihaasl'tat
teluaineisto vuod~Lta 1970. Lälhtöikohtana 
kotil'taioUlksien välisiä eToj a selNiltettäessä 
on IO'hlUlt orettamus 'elinlkaaJrjJhy;poteesim. mu
kaisesta Ikäy,ttäytY'miJslestä. Elinlkaa!I'vhypo
teesim ltestaaminen on poilklkiolei1kkatllSaineis
tossa periaaillteessa !hellpompaa ikuin ailka
sarj1a-ana'lyysissa. HyportJeesiihan s~sältää 
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monia sella~sia muuttUljia, joiJlile ei empii
r~siä Valstineilta voi aiJkasarj a-ana!lyysissa 
muodostaa. 

Va~klk!a yiksittä~siä tallouksia !koske\Ta tair
kastelu lläJhiteekin ,tässä l1;ultkilffi~sessa \Ta
lintateorian ns.edusta:v8in !kuluttajan käyt
täytym~sen ipdhijal~ta, s,e sisältää ikuttenkin 
myös poiklkLleilk!kausnäkäkulmansa iVuoksi 
sosiaall.iJpsyllwlogilan pHriin ,kuulwvia, y;ksi
löilUsiä Ipre[ierenssie,roja kos'k'evaa anailyy
sia. P,referenssierojen \T·ailkutuksia \Toidaan 
ja niiltä on sYYltä ,talnkalS/teJJla aineistoss,a, 
j,ossa ihaiVaintoylksi(l~köinä ovat yksittäiset 
taloudiet. E['i 'taloulksiin pohjaUltuiVan ana
lyysin 'tauSitaN'ahanon OIrettamus siiltä, et
tä ihavainJj;oyks~köt ovat täysin ihomogeeni
sia :kaiJk1lta muirrta pailtlsi mitatuHta ominai
suull{jsiltaan Itai 'että .ne näissä muissa suh
teissa poilklkeavat toisi,staan vain satunnai
sesti. 

TutkiJmuksen tav'oitteenaon siis ollurt 
selvittää, määräytyylkö suomallaisten pail
kansaa:j altaJloulksien sääs,tä:minen ,elinkaari
hYlpot'eesin edemYlttä:mäl'lä ta\Tal1a vai j,oih
t8iVlal1Jko pääomamankkinoildJen epätäy;deJ.[i
syys Ija asuntQmaI'lfukinainstituultioiden eri
tyL~piilrteet menki ttä\Tään poilkJkeamiseen 
puihitaan elinkaarilihy;poteesin' edel;lyttä:mäs
tä !käyI1Jtäy,tymisestä. Tähän tutkimusongel
maan on Ikiinteäls,ti (liittynyt kysy;mys ta
louksien suurnnilttelu'horisontin piltuudes.ta, 
jota on Itestattu eri!laisila I()doJtus~:LOIrisonttia 
koskevia oletu1ksia :käy~tä'en odotettujen tu
lojen muuttuijia muodostetbessa. Tultki
mu!kses,saei 'Ole ulilurt käytettä\Tilssä eri ta
rOUlksien luoltonsaantiJraäoitteita kurvaaiV.a,a 
muuttujaa, Ivaan analyysi on Itapahtunut 
epäsuora:sti. 

JoOhibopäätöikset ja tutkimJUksen 

herättämät kysymykset 

8aatuj en Itulosten p'eruste~lla iVoiJdaana['
vioida suomalaisten ko:titallouklsiJen Itoimi-

van mei]koisten HllwildiJteettilrajoitte~den 

aJlailsina. Odotushorrsontti näyttää olevan 
suhJteelUsen Ily:hy,t, s'elvästi ipuhtaan ,elin
kaarihypoteesin ede]ly'ttämää J.y;hYle1IllJ?i. 
Elinlkaarilhypoteesin polhjailta j.ohdetun ma,l
lin empiildsessä ana,lyysilssa saamat kerlt'oi
met 'viittaavat siihen, että ItaloUldet pe,rus
tavat IkUlnkin periodin Ikullu'tu!kS'ensa paJd<Yl
ti, mutta 'ei ikuitenlka8in ikolkonaan, pää:tÖlk
sentekoperiudin Ikäy,tettäviJssä ole\Tiin ,tu
lojJhrn da ivaraJl1lisuuteen. Elri1tyisen valhvas
ti lilk:vidite'e'ttirajoiltteisia näyttä\Tät ol6\Tan 
nuonemmat ,ta[ouclet aina 45-Nuo1tiaisiina:s
ti; nämä Italoudet ,j.outU!vat Ihuomattavasti 
sUipi!sltamaan Ikulutus'taan elilnkaarjJhypotee
sin 'Eldel1y;ttämästä loptimaalliJsesta ltasost,a. 
Käsitystä 1}i1kviditeettilrajoltteisuUldes'ta tu
~ee myös Ise, ·ettei säästämLsprefer'enss'ejä 
miJttaavilMaasennemuuttu,dilI,la näytä o'le'V'an 
olennaista \Tailku'tusta Isäästämiseen - iV,a:r
sinlkaanal1le 4'5-vuOltiail11a ItaloUlkstHa -
vaan säästäminen ,riippuu pääasias.sa ul
koisista 'bUldjoettiraj oiilteilSiin lVaiikuttaJvista 
tekilj öiSltä. 

Tu1JkiJmuiksen tälI1keimpänä 'tulolksena voi
daan pitää, 'että asuntosäästä:miseNä on 
keskeinen metki1ty,s IsuOima:la~sten paJkan
saajalta10Ulksien !käyttäyty;miseli~e. Asun
non määräävä asema iruvestoinlti:ko'hteena 
ja iJ.,ainamankkina:rajoi'tteet - sUUlri oma
raJhoitusosuus ;ja ,lyihy!et Ilaina-ajat - kocr:
keat inflaatio-odotukset .ja omistus asunto
ja lSuosiiva lV'erotus-, IraJhoiltUls- j'a Ihintapoli
tiilklka ImeI'lkits6\Tät sitä, e'ttä IkUllutusuran 
optiJmointi jää toiSaJT,v.oiS'een asemaan. 

Edtyisesti JUUlri ,tähän asunltomamklkina
instiJtuutioiiden lVaiJkutulkseen liiJt'tyy jatku
vastiesiJ]läoHut iky\Sy;mys nuoI1ten lapsi
penheiJden oloj'en tUlI'V'aamilstarpeesta. Voi
daan kysyä, ,ettäe11!ei mei,]lä turlonjako
syis:tä katsota Ivoltavan muuttaa asullllto
poHtii!kJkaa lVuo!~ra-asun toj a nykyistä 
enemmän 'Suosi\Ta8in suuntaan, eikö toki 
oliJsi maJhido1.ilista nylkyistä lhuomatta\Tasti 



joustavalIDlmina :rahoitus- JIIms. järj'estelyirl
lä helpottaa J'apsiperfue1den asunnon ha!ll
kintaa. .AJsu!llJlon hanJk:kimisen ajoittumi
nen vaiike~mipaan ikUilutoopainevaiheeseen 
ja ,toisaaflta 'eläketUlwaetuulksien j'avkuva 
kelh~jjtäminen .ovat j'olhtaIT€iet vanhempi'en 
tailoulksi,en ja nuorten :lap'S.Lperheiden vä:li
seen käI1j istyvään eliJnta:smi'Stiriiltaa!ll. 

Koko Ikansantailouden taso'lla tutkj,mu!k
sen tulo!kset herä:ttävät Ikysyroyl~en siiltä, 
onko roahdolliSlta tUlr,vata IkotitaJ.,ouk:si,en 
tuleva säästämisihaluiklkuus jaonlko y[een
sä isyytä rPJllrlkiä sitä tUlrwaamaan. Voidaan 
kysyä, ;mitä ,tapahtuu, kun asuntojen han
kinnassa ;aS1leittain saavutetaan !kohtuul
linen saturaaltiortaso. TälhäJn kysJllffiykseen 
on saatavissa iJ.1säinDomnaatiota Helsingi!ll 
Y%QpiJston kansan tailoustieteen iLai toksella 
meneiil,lään ,olevas,ta Sääsrtqpanlklkien tutki

mussäätiön 'raihorttamaSlta p!o~k:kileikik,aus

tutkilmulklsesta, Jonka aineisto on Iklerätty 
tasan Ikymmenen vuotta myölhemmin kuin 
tämän tutkimuksen aineisto.1 

V:oiJdaan aI1vio.iJda, IEittä si'tä mu!kaa kuin 
asuntohanlkintamotii!vi he1kentyy ja para
neva sosiaaliturva !Välhentää !!wtitalloulksien 
V'apaaehtoista säästämiSltä, saattaa seu
rau:ksena 0I11a ko'tiltaloulksien sääsitäJmisas-

1. Tästä tiedustelusta on julkaistu raportti 
maaliskuussa 1982 Säästämistutkimus 19791 
Säästöpankkien tutkimussäätiön kotitalouksien 
säästämistä koskeva haastattelututkimus. Te
kijät ovat Katri Kosonen ja Ilpo Suoniemi. 
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teen roeI1kittä;välki!ll aileneminen. Näyttää 
selväiltä, että asteittain .onailhetta siilrtää 
kOltiltailoulksien !Varojen Ikäytön painopistet
tä pois asuntoinvestoinneilsta lälhinnä muu
hun säästämiseen. EdtyiseSlti oln syy.tä te
hostaa tuotannohl.j;s.ten investointien rah,oi
tUlkseen Itulevan 'säästämisen lhouku:Ueae
vuultta. 

Kdko !kansanta,l.ouaen raihoiltusrtasarpai
noa ikoslkevat kY'symyk,set .johtavat pakos
talkin rrnerlkittävilen instituti:onaailisrten ike
Wttämisltehtävien eteen. Nämä ovat meilflä 
per1nnäiJsesti 'vailkeita kysJllmy;ksiä selkä 
tutkimooselJle että poliittislel1le päätöiksen
teoiUe. Miten !Voida,an [isätä ikQlHtal'Ouksien 
haJlulklkuUltta sääsltää lkoMeiJsiin, joista va
rat malhido11isiJmman ihJllvin 'dhdautuisivat 
tehok!kairden Ituotannoa,lis'1len :iJnvesrtoinrtien 
rahoitukseen? Miten olisi ike!hitettavä 
panJk!kisäälsttämisen, a1I1V'orpaperisäästäJmilsen 
j,a sosiaaliltur,valsäästämisen !kesikinäistä 
suhdetta? Pan1k:kisääsltämisen ja sosiaali
tUI1varaihastoj.en Irooli 'on meill,lä korostu
nut j'a ;voildaan kylSyä, johtaaJko ,tämä lV'el
karaJhoi tukseen oroar,a:hoi tu'ksen kus.tan
nulksella. Miten v,oildaan nähdä Ruoltsissa 
ja mei:]lälkin IkeskustelUlSsa ,esiJ1rrä ol,le1den 
pal!kansaajaJl'aJhasto,jen merlkiltys ja m1tä 
oilisi ,tehtävä aJrvOipaperimark1kin!oiden el
vylttämilse/ksi ja arv,orpaperisääs'täimisen kil
pa11uJkJllvyn IparantaJmilseksi ja siten oma
rahoitulksen ilisäämilsleksi? Erityisesti näi
hin ikYlsymylksiin vastaa'vaa Itutlki:musta 
taI1vilttaisiin tu!~eva1suudessa. 
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Sirkka Hämäläinen: SuomaLaisten paLkan
saajataLouksien säästämiskäyttäytyminen. 
PoikkiLeikkausanalyysi säästämiseen vai
kuttavista tekijöistä. Suomen Pan:klki B: 36, 
Helsinki 1981. 

Sirkka Hämäläisen väitöskirj,an Iteoreetti
sena perustana ,on 1950-luvu!Ia Isyntynyt 
ja viime vuosikymmeninä 'keskeisen ase
man säästämistutkimUlksessa IS'aavurbtanut 
elinkaarihy,po:teesi. Empiirisen 'tutkimus
aineiston mUJodoSltaa tekijän vuonna 1970 
~eräämä haastatteluma:teriaali, joka koskee 
1 014 palikansaaja;talouden lSäästämisltä. 
Tarjotessaan tietoa Isiiltä, millaiseen säästä
misen selittämiseen ja ymmärtämiseen 
Suomen oloitssa voidaan päästä, kun lIl'ojau
duta'an elin'kaarihypoteesin ri1<lkaaseen tut
ki:mustraditioon, Hämäläisen väitöskirja 
kartoittaa :a:nsiJoklkaasti memrtä 'ennen 'tutki
matonta aluetta. 

Muua]la 'tehty tu1Jlömus. on itwrjlOnnut 
al'an suoma,laisell'e avaUl~sene yltä, ikyllLn 
es~kuvia j1a ra:tkaisuvaiMoehitoj,a. Niiden 
pohjaLta säästämismallin ikehilttely :k:äyn
nilstyy vaivattomantuntuitsesti. Tehdyissä 
metodiratkansuissa I~Orostuu tiJetynlainen 
varrha~arrtaisuUJs, minkä se.1~ttänee .tutki
musaineiston ikä. Alan uudempaa metodo
logi!Sitakirjoa väJäYltetään kirjan lopussa. 

Otoksen muodostaminen, haastatte1u
aineiston hankinta j,a muuttuji'en o,peratio
rralilsoin'ti on toteUJtettu ylipäänsä lwrrek
tisti. Tietysti on kyseenaLaitSlva, kuifllka laa
dukas vain yhdellä 'haastatlbelUJkäynninä 
kerättyaineiSito Vloi olla; kyselyn ja haas
tattelun yhdilstävä menetelmä ol1si saat
tanut antaa varmemman tuloksen. Ehkä 
vakavm muU!ttujitn siJsäLtyvä puU!te on las
k'ennaHirsen asuntotU!lon jättäminen pois 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

tulomuuttuj,asta, m~kä aiheuttaa ongelmia 
asunnorromistajia~oskeviJssa estimoinneis
sao 

Sir1~ka Hämäläinen pyrkii uttamaan huo
mitoon ,elinkaarimal'l'issaan pääomaiffiarkki
noiden epätäydellilSyylden, Hkvidi:teetti
rajoitteiden, 'asuntoinstituUJtiJ01den sekä so
siaaliturvan vaiJkutukset, jotka 'Oletettavas
ti mer;kitsevät säästämiskäyttäytymisen 
poitkkeamista puhtaan ,elinkaarilmallin :edel
lyttämästä. Lisäksi hän laajentaa ,säästä
misen seli:tystä psy~oilogisen 'ta'loustieteen 
menetelmin ottamal,la analyysiin ns. 'sub
jektiivisiJa tekijöi:tä. 

Muodositetun mamin 'kertoilmista 'on tehty 
oletU!kset sekä puhtaan ,elinikaaTiihypoteesin 
tapauksessa että emo tekijöiden vaikUJtukset 
huomiloon ottaen. Odotetun pYlsyväistulon 
8...;kertoimen sUJhteen on salttunut virhe: 
sen tuhsi OllIa negatiivinen letkä positiivi
nen. Elinkaarimallin laajentaiffiisen vaiku
tuksista 'tehdy;t oletukset ovat y~eensä 

hyvin peruste'ltuja. 
Odolte,ttu pysyväistulo ja tallOuden ta

voitteena oleva ,~oppuvarallisuus ovat ana
IYY'sin 'kesk,eisiä muuttujia. Odotetun tulkm 
osalta päädy;tään yleensä parhaana mää
rittelynä Isamanikäitsten, ammattiasemal
taan sa:manlaiJsten taloU!kisien 1;U[loislta joh
dettuun tulomuuttujaan. Näin tullaankin 
Iä!heHe suhiteelliisen itulon 'V1a~htoeh:to'a. 

VIa;I;sm hankalasti IkäsLtel'tävä muU!ttuja 
on talouden ,elinkaaren [opun (tavoite-) 
varallisuus. Hämäläinen olettaa, ettei ta
lous jätä jälkeensä varoja jOls ei vel!koja
kaan. NIOUaoletus on metodiJsesti helppo 
ja Isr~si näissä tutkiJmuksissa yIleinen. Mutta 
onnistunut 'ratkaisu ,se ,ei tässäikään tapauk
sessa ole,kun otetaan huomLo'On vamlli
suuden lkehLtYlsprofiiti, negatiLvisen säästä-



misen esiin:tyminen aineistossa ;sekä varo
jen rakenne j'a funktiot. P·edaart;teessa pa
rempia j'a myös käytännössä maihdoUisia 
vaiMoeMoj'a oliisi ,oNut useita, joista eräitä 
Hämäläinenkin mainitsee. 

ltse asiassa malliin Isi1s valil~oituu tulo
muuttujaiksi ,läJhinnä 'suihteellisen tulon 
approksimaatti ja varallisuuden todellisen 
muutostav01tteen (ny;kyinen vara'llisuus 
miinus .loppuvarallisuus) sijaan nykyinen 
varalHsuus. Jos tätä mallia ryhdytään tul
k1tsemaan vapaasti, väliittämä1itä sen lähtö
kohdista, voidaan 'rakentaa lupaavauta vai
kuttava vaiJhrtoehrtoinen iselitys, jota esitel
tiin väitöstmaisuudessa. Monet elinlkaari
mallissa »vääränmerlklkiset» keI1toimet 
ovatkin tällöinoiikeilta. Tuitkimuksen ar
vioija, joka ei 'ole IsiJtoutunu1 elinkaari
hypoteesiin, s11s voi mainiosti ajatella mal
lin versonneen toiselta kasvua:lustalta. 
Mutta Hämäläinen luonnollisesti pi1äytyy 
lä:htÖikohdassaan ja turvaa loppuun saakka 
elinkaa·rihypoteesin seli:tys'kykyyn. 

Tutkimuksessa lon hyvin palj10n »tulok
sia», 'kuten tällaisen tutkiJmuikJsen luon
teeseen 'kuuluu. Hämäläinen .osoittaa hy
vää arViostelu- ja hark1ntakylkyä tullosltensa 
tu1Jkinnassa ja selLttämiisessä. TutkiJmuksen 
keskeisiä tuloksia on vahvistus IsiHe jo 
pi1kään vallinneelle kä's~tykselle, e1tä oma 
asunto .on suomalaiJsen säästämisen keskiö, 
jonka mulkaan etUlkäteen ja jälkikäteen 
säästämisen kierto" eniJmmäkseen määräy
tyy. Onlkin ollut perusteLtua ·erottaa ana
lyyseissa asuntosäästäjält omiJksi irylhmi'k
seen. Valitettavasti ,tätä .ei kuitenkaan ole 
onnistuttu tekemään luotettavasti omassa 
asunnossa asuvien 'Osalta. - Tutkimus ei 
tietenkään voi 'suoranai:sesti vastata siihen, 
miikäon asuntosäästämi!Sen rooli 1980-lu
vulla, vaikka ItuloksiJsta vedetäänkin Hnjaa 
myös tähän aiJkaan ja tulevaisuuteenlkin. 
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Vaikkei Hämäläinen teekään yhtenäistä, 
kokoavaa arviointia elinkaariJhypoteesin 
voimasta ja heikkouksiIsta, hän päätyy ar
vioon,ettei se muodosta kovinkaan hedel
mä1listä lähtökohtaa suomala~sen säästä
misen seli:ttämiselle. Tämä joh!topäätös oli 
odotettaviJssa j'o alun alkaen. Varallisuuden 
funktio ensisijaiJsesti nykyisten kulutustar
pe1den tyydyttäjänä (asunto, auto yms.) 
eiJkä .ostovoiman siirtämisen instituutiona, 
kuten elin:kaarihypoteesi edellyttlää, muo
dostaa jo ,rajoituksen !ko. selitysmanme. 
- Hyvästä ydtylksestä huolimatta psyko
logisten Itekijörden anti jää niukaksi. 

Tällaiseen ,suppeaan esiJttelyyn poimrtus
sa kommenttien näy;tteessä jää helposti 
aliedustetuJksi se, mistä :tekijälle lankeaa 
kiitosta ja tunnustusta. Kun ylksityinen 
tutkiJa ottaa tOlteUlttaakseen itämänluontei
sen Itehtävän, hän joutuu selviytty;mään 
uskomattoman suuresta määrästä erHaisia 
työvaiheita, valintoja ja rallkaiJsuja, joista 
valmista !työtä arvioitaessa huomion koh
teeksi pyrkivät vali'koitUJmaan harvat epä
onnis'tuneet :tai kyseenalaiset tapaukset. 
Kuitenkin Sirkka Hämäläinen on tehnyt 
mittavan työn taidolla, huoleHa ja terveellä 
järjel!lä. 

Entä missä suunnaJssa avautuu mahdol
lisuU!ksia uudelle säästämisturbkimukselle? 
Kun Hämäläisen tutkimus lä:hes,tyy säästä
mistä Y'hdestä motiiv1srta, py.rkimylksestä 
hyödyn maksrmointiin ikokoelinailkaisten 
tu1oj'en ja varoj,en puitteissa, voitaisiin 
seuraavaJksi selv~ttää, m~ten ensimmäinen 
motiivi, se motiivi joka säästämilstä nyt 
ohjaa tai jota ei 'lainkaan ole sitä suuntaa
massa, riittää ,säästä:milstä selittämään. 
Koko elinlkaaTen sijasta raj'oituttaisiin vain 
yihiteen elinva1heeseen. Poikkileikikaus
aineiiston a:semes,ta vailkuttaisi perustellulta 
käyttää muutaman vuoden paneelia. 

Urpo Kivikari 



214 

Vic kerman, R.: SpatiaL Economic Beha- iaL economics.» Kilrja ,ei ,esitJtele alue-, ur

viour. MacMiHan Pl'ess Ltd, London 1980. baantn tai kuljetUlksen rtaliousbeteen eri
tyisongelmia. Kirj>an pääpaino 'On lmns~s

Eräs mode:rm.in kapiitalisHsen 'talouden pe
rustekijö~stä on Isen rri.iJpipU!vuus yhtäläilsrtä
västä vaihdosta. ParadoksaaJlista !kyllä, 
monet taloU!den keskeisils:tä onge1miislba silti 
liittyväJt 'tilaan. Ti1alla ymmäI1rertään toi
mintojen ja oI1ganisaatiloiden 'eJ'ottelua 
etäirsyyden avu]1a eri:la:i'Sm~si yksiköiksri, 
kuten .kauptmgeiksi. Vaiikka ta:10uksien 
spatiaalisen rakenteen rongelmat, esirmer
k~ksi sY:I1jäseutujen. :tai kaupunkikeskus
tojen taarrtuminen, 'ov;aJt niin :i!lmeisiä, rt:a
lousheteilijät ovat olleet haluttomia liit
tämään ,spatiaalts~a aJsperkt-eja talloustieteen 
yhitenäilseen teoriaan. Talouden spaltiaali
sert osittaisana'lyysi1t, :ennen katkkea sijainti
teo'riaJt, 'Ovat jääneet peritferisiksi tiet'een 
pääsuuntausten kannalta. Aluetaloustiede 
(regionaL economics) ,on keskittynyt sovel
tamaan keynes~]äisiä ja jäJrkikeynesLläisiä 
teorioita. usean alueen ma];1eiihin ottamatta 

tentin :teor,eettisen metodol'Ogian ja malli
ajattelun keruttälffiLsessä empiirisen tutJki-
muksep. 'tausltaksi. 

Muiden mikJl'Otaloustie.teen oppi1kiirjoj'en 
tapaan tämäkin 'a]kaa VlaJl'intoja ja pl1e-. 
fel'enssej äkäsitteleväl'lä pohdi~fueluilJa. Kb:
jran ensimmäisessä osasrsa eritltelyä sovelle
taan Ikolmeen spatiaaLilseen valintaJtilaThtee
seen, liifukumis-, tuotanltJo- j1a kulU!tus- sekä 
sijoiitJtumtspäätöfusiin. Nättä lfuoslkeva,t eril
liJset teorriat 'Orsoi!ttaUltuv·at ylreirsen spartiaa
lisen :tar1kastelun vaatrmuksia vaJStaamat
tomiksi. Vidkel'man 'koriositara rtav01tetta
vuudenkäsitteen merlkitys,tä sekä sen S'O
veltami:sen vai:keutta. perinteisiin osilttaiis
analyy:seiJh1n. 

Kirjan ensimmäisessä, ,turhankin sup

peassa osassa riippumattomat pääJtöksen

tekijälttoiJmivat Itäydellisine Itietämyksi-

huomioon tilaa. Hyvinvoinnin rtcilloustie- neen Itäydellisissä maI1kkinaor1oi:S'lsa. Olete-

teen sovellutuksena urbaani 'talousrtiede 
(urban economics) on tUltkinUlt tyypilliisiä 
onge]miaan, kuten :saastumista, tungostu
mista ja julkiishyödylfukeitä. Kuljetuksen 
talousrtiede (transport economics) on rajoit
tunut kulj'ertusmuotojen ja -'tariffien tar
kaslte1uun. 

SpatiaaJisten ky:symysten liitrtämilllen 
muuhun Ita~oustieteeseenedeiliyttää ,fuonsis
tenttia ja Y'htenä~stäteoreettis-ta puitteis
toa, j'Ossa spatiaali ulottuvuus on talouden
p:iJtäj~en päätösprosesrsien integroiJtu osa. 
Vickermanin kirja edustaa verlralten harva
lukuisia yrttY:k:siä 'tuottaa »an introduction 
to the microeconomic foundations of those 
aspects of economic activity which have 
a spatiaL dimension... The book draws 

taan,että päätOksentektjänon mathdJolliSJta 

määri:ttää optimaalinen Itoiminltastrartegia 

saatavii11a 'Olevasta informaatiosta. Seuraa

valksi ,siirrr)'ltään reali'stisempien oletusten 

pohjalta käsittelemään päätöksentekijöiden 

riippuvuulk:sia riskin jaepä!vaI1ffiuuden epä
täydelli:sessä ma'ai'lmasrsa. Osanloppupuo
lella päätöks.errtekijäJt jo alenItavat etsin
nän käsitteen avulla epäitiertoilsuutJtaeri 
toimien Iluoniteesta ja niirhin -liittyvistä ris
keisrtä. SpaltiaaiJ.isen .analyysin iktrjallisuu
dessa ,on rkonfli!ktin ikäsite jäänyt verraten 
vähälle huom~olle, vaiikka se nimenomaan 
spatiaalli:sen varlirrnan yhteyde.ssä IOn keskei
nen. Vick:el1man hahm:o:tlte1ee eri rylhmien 
väli:stä 'spatiaalistak:on:llliMiltilannertta sekä 
siiJhen liittyvää päätöksentekoa pel1teorian 

together the main strands of urban, region- avu'Ha. yhte:iJs!työn mahdoHisuus ja sen 
aL and transport economic theory to pro
vide an integrated body of theory on spat-

mel'kitys 'epävarmuuden eHmmoinnilssa vie 
Vidkerrmanin ikäsi ttel:emään uJik:oisvaiku-



tuksia ja ju]kisen vaUan roolia spaJtiaali
sessa 'taloudessa. 

Kilrjan ko1mannessa osassa niveHetään 
edellä esiJtettyjä näkökulmia Y1hteen. Aluksi 
Vickerman arvioi vamin 'kriirbtisesti iltse ta
sapainonedellyit)'iksiä j aI1elev1aITssia eri
tyisesti spatiaa:lisessa taloudessa. Kilrjassa 
asetetaankyseenalailseksi myös optimointi
periaa:te tässä yhteydessä ja hahimotellaan 
vaihtoehtoista adaptiivtsta 'lähestym~s

tapaa. Osan loppupuolel~a käsitellään 
monialuei<sten mallien a'vuna kumulatiivi
senepäJtasapa~Il'on mahdollisuuksia. 

Vickerman on kirjassaan pyrkinyt ko
koamaan 'spatiaallsia näikökuJmiJa yleisem
mäksi, muitta Y1hä toimintake'lpoiseksi lä
hes,tymis:tava1ksi. Tämä auittaa ymmärtä
mään spa1tiaalistentalouksien ralkennet1Ja 
selkä muo'toilemaan kuljetusta, kaupunkeja 
ja alueilta koskevia kehtttämisohj<elmia. 
Kirjan alkupuolen perusmaWn mwokikauk
set 'antavat esitykselle ltodeHtsuwden!tuntua 
ja Itäten tuikevan perustan politiikkaan 
suuntautuneille :tutkimuksillle. Kirja ei ole 
m~kään spa!tiaalisen j ärj-estelmän kJOikonais
mallin Ikuvaus. Sen taVTod!1iteena on katketi 
tuottaa toimivia malleja, jotlka siJsäLtävät 
talouiksiJssa vaJlliitsevia ispa:tiaalisia y.J::lJteyk
siä. Kirjan lopussa sivuttu ja sivuutettu 
aIhe, IspaltiaalHsen talouden suunniittelu an
saitsee lwhtuudella oman kirjansa. 

Wendell Gordon: Institutional Economics. 
The Changing System. University iQf Texas 
Press, 1980. 342 sivua. 

IIl!stitut1onalistinen Italoustiede on jäLleen 
voimiissaan, yllyklkeenään jar.avintonaan 
tutut säännörrmukaisuudet särkevä l1;alous
kehi!tys j1a »val.tavi!:titata10ustieteen» vä1te-

215 

Vickermanin kirja täyttää ,spatiaalisen 
taloustieteen ki!rjaHisuudessa olevaa awk
lma keTäämällä ja yhdentämäfllä muiden 
kehittelemiä teorioita. Se esittää kattavan, 
joskin suppean katsauksen aiheeseen. 
Lisäluikemista ikatpaaville on kunkin kap
paleen loppuun mtetty hyödyllinen kirjal
lisuusviite. Kirjan kontribuutio· yleiselle 
talouSitieteel!le 'on ennen kaiI>Jkea tila-ulot
tuvuuden silsäHyttäminen errdogeenisena 
tasapainotar'kasteluirhin. Useista muista 
spatiaalis,en talouden oppikirj<oista poiketen 
Vickerman esittää asiat perinteisille talous
tieteil1jöhllekin ymmäI1rettä~älilä kielellä ja 
käsitteillä. Usäksi probleemat puetaan 
tiukkaan matemaattiseen asuun, mikä 
hyödyttänee ainakin pidemmäll1e ehtineitä 
opiskelijoita. Kirjanomarksumista helpot
taakiJn, mikäli lukija on perehtynyt m1kvo
talous·tieteen perus.teisiin sekä omaa vas
taavat matemaatHset valmiudet. Monista 
muiJsta srpatiaaliisen talouden kirjoista tämä 
poi:kikeaa sikäJHkin eduikseen, että siinä 
spatiaaItset ilmiöt ja ongelmaJt ovat enem
män itsensä näköisiä, lriskeineen ja kon
fl~k!teineen. Kirja on antoisa ka~ki!lle, jotka 
ailkovat toLffiia spatiaaliisten ongelmien pa
rissa !sekä uskovalt ,erillisen spatiaalisen 
tallioudellisen näikökulman hyödylli:syyteen. 
Erityisesti !kirjaa VToi suositella niille, jotka 
eivät rtämmöiseen usko. 

Risto Heinonen 

tyt epäonnilSltumiset sen seHttäJmisessä ja 
konwoHissa. Veblenin, Commonsin, Mit
chellin, J. M. Clarkin ja muiden talous
tieteellinen aa·teperintö iQn selvästi vahvis
tunut etenkin Yhdysva1Iroilssa 1970..;luvulla. 
Tästä ova:t osoituksena paitsi lukuisten 
monografioiden ilImestyminen, myös ,tie
teellisten seurojen ~esim. The Association 
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for Evolutionary Economics ja The Asso
ciation for Institutional Thought) ja aika
kauSllörjojen (esim. Journal of Economic 
Issues) perustaminen. Moderneja auktori
teetteja ,ovat Gunnar Myrdalinja J. K. 
Galbraithin ohe11a seUa1set muissa piiJreissä 
vähemmän, tunnetut n~met !kuin Clarence 
Ayres, Allan Gruchy ja Marc Tool Yhdys
vaUoissa Isekä William Kapp ja Helmut 
Arndt Saksan IiilttotasavallaJssa. Wendell 
Gordon, joka kehittelee nimenomaan 
ay:resHai,sta inst~tUlti!ona1ismia, olisi pitkän 
uransa ja kirjlansa kunn~anhiJffioislen katta
vuuden 'puoilesta sopiva Itähän seuraan. 
Ki['j an sisåUlöllilsen painavuuden punnitse
minen on jo konstikkaampi Itehtävä, !kosika 
teos on ,luonteeltaan pikemmin jUJtusteleva 
kuin argumentoi\"a. Monet ,arvokikaat ideat 
ja lU1paava!targumentit peitJty;vät helposlti 
toiston ja ylianalkaisuuden alle. 

GOlrdJonin teoreethsen ikehiJttelyn Ikaksi 
tukijaLkaa näyttävät olevan taLoUldellisen 
ed~sty!ksen Iteoria ja arvIo teoria. Edellisessä 
keskeinen 'l'Ooli annetaan te!Jm!ologia1Jle, 
juka on ita1oudenra1Jka~seva dynaaminen 
voima, jonlkakiehi1tys on olennaisesti auto
nominen ,e~kä esimerkikisi voittomotiwin 
johdannainen. Yhte~Slkunnalliset insltituu
t~ot ihm1srry(hmiä haHitsevina y1hteisinä 
käyttäyltymismalleina mukautuvaJt tekno
logisiin mUUltoksiin lenemmän tai vä:hem
män h~taaSlti ja vaJstahakoiJseSlti. T'ekn'O
log~set mUUltolkset siis viiJme kädessä saavat 
aikaan muutoksia mm. perhettä, lifkeyri
tylsltä ja v,altiota hallitsevissa !käyrttäytymis
normeissa, tavoissa ja tt01ttumuksrssa. Tek
nologiaa ja insti:tuUltiota ei kuitenkaan au
tonomiJsoiJda radikaalin holismin hengessä, 
vaan ylkisilöt nähdään taloudellisten pro
seSSLen kantajina -ei absoluutJtisina läh
tölkiohltina - teknologian, instttuutioiden, 
resurssien ja oman b~ol:ogisen ralkeDJteensa 
asettamin ,ehdoin, n11den muovaamina. 

Näiden jartkuvasti muuttuvien eh!tojen 

inspLrormina ja rajoittamina y!kJsilölt muo
dostavaJt arvonsa, muuttuvat käsiity'ksensä 
erilaisten asioidenhaluttaJvuUidesta. Arvot 
ovat sHs muuttuv~en olosUlhteiden muuttu
via 'tuotteita,eivät j'otakinkiinteää ja yk
si:lötasowta annettua, kuten esrm. neoklas
sisessa hinJtate'Oria'ssa. 

Gordon nimiJttää instiitutionali:stisen ta
loustieteen Iteoriaa arvoista instrurrnentaa
Hseksi ,arvoteor1aksi. Päämää:rät ja Ikeinot 
niiden saavu1:Jtamilseksi~tekDlo1ogLa) muo
dostava:t jatkumon, jossa molempien lhalui
tavuus on ja:tkuvan arvioinnin !kohteena. 
Näin muodostuu itseään :korjaavien arvo
arvosteLmien päätty;mätön prosessi, jossa 
aT\7foja arvioLdaan uUldelleen ni~den toteut
tam1sydtysten sleurausten va1ossa. Yksilöt 
vathtavat käisiltylksiääJn paJI1haiten toimiv.as
ta 'teknoL01giasta jla ~öy;tävät uusia tekruo
logioita, 'hylkäävät yksiä ja omaksuvat toi
sia. Tämän seUlrauksena muuttuvat insti
tuhonaaliset käyttäytymi!snormit ja lopulta 
jälleen ykisilöliden arViot. Kehä 'On ,loputon, 
mutta etenevä. Opetusten jlouklkoon kuu
luu, että mi'tään lopulHslta ylhteis!kunnal
lista järjestystä tai ItaloUlspollii1ltista sään
nöstöä ,ei voi olla, uudelleenarv]ointi on 
aina ,edessä. Gordon ikaltsoo, että tällä 
tavoin mstitUiHonalistilsen taloustieteen 
arvIoteoria tarjloaa jatkuvan ed~stylksen 

penspektHvin abstra!ktien utopioiden ase
mesta. 

Vai!klka ,se PYI1kii 'Olemaan desikriptiivi
nen teoria Isiitä, mi:lten ilnmiset :aik:tuaalisesti 
li~ttävät arvoja eri astoi'hin, se samalla vel
voHJtaa ekonomistilt iselvittämääJn aJI1voj,en 
muodostU!mi!sta ja edesauttamalan niiden 
täytäntöön:panoa. Tuloksena ,on normatii
vista, ei vain positiivista taloustiederbtä. 
lnstitutionaUstinen amvo!teoria 'On Go,rdonin 
mielestä lähempänä y'hdysv,aLtalaista tra
dHiota kuiln ikysynnän ja tarjlOnnan 'Slt'aat
tinen 'hintateoria. Tässä saattaa sikäli olla 
per.ääkin, että taustalla oneksplLsiilttinen 



kytkeytyminen Yhdysv'aJ:tain »kans,aHis
filosof1aan», pragmabsmiin. 

Yksi seuraus näistä a'jatuksi:Slta on,että 
ennU!staminen ei saisi ,olla ko,rostuneen 
tärkeä tehtävä ekonom1steille. Sen s1jaan 
tU!lisi ;työskennellä niiden muutosten puo
lesta, joita yhteiiskunnassa pidetään toi
vottavina, ja ,koI1jata ,ei~toivo:\jta'Via tiloja. 
Näiden tehtävien toteuttaminen ei ,edellytä 
tarklkoja kvantiJtatirvisia ,ennusteita. Eko
nomistit eivält yleensä Ikovin Itarkasti on
n~stukaan ennustaessaan ,tulevaiJsuutta, 
mutta ,sitä ei GOI1donin mielestä tulisi mu
rehtia, vaantaloustieteHijörden pitäisi sen 
siJjaan ,tarjota kykynsä ituon ,tul,evaisuuden 
muo'kka,amiseen. 

Nämä yleisluontoilset ikehiJte1mät si:sälty
vät 'kirjan ensimmäiseen osaan. Lyhyen
läntä toinen 'osa hahmottelee empiirisen 
tutkimuksen straitegiaa ja tekniiJkkoja näis
tä läIMökohdislta. lIllstttutiona[istinen case
tUJ1Jkimus muodostuu Gordonin mukaan 
seuraavista vaiJheista: (1) IdentifiJOidaan 
merkittävä tekno~oginen muutos. (2) Selvi
tetään institutionaalinen 'ensirea;kitio: rtutki
taan vaHitsevaa institUltionaaliJsta systee
miä kontrolloivien reak:tioita, kun he tule
vat tieto1siksi uuden 'teknologisen kehityk
sen maihdoms1sta Iseurauksista. (3) Selvi
tetään se prosessi, jOnlka kaUltta uusi tekno
rogia mahdollisesti 'on otettu käyttöön, tai 
ne tekijät, jotka ovat ehkäisseet sen käyt
töönoton. (4) ldentifiJoidaan ne institutio
naaliset muutokset, jotka !tapahtUivat uuden 
teknologian käy.ttöönoton ,seur,aUlksena. 
Ta10ustutlkijan :tehtävänä ,olisi siis 'seurata 
ja !selvittää, miten esimerkilksi mikro
p'I'osessorit hUIomataan, ote'taan käyittöön 
ja miten ne va~kuttava!t monenlaisin väli
tylks1n instiJtuutioiJMmme, ,elämäämme ja 
taloudellisiin asenteisiimme. 

K1rjan laaja ja 'kenties ansiokkain ko[
mas osa 'on isitten omistettu esimerkki
tapauksille, jorllaisina käJsiJteHään mm, val-
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tiovallan ja lifkeyritysten suh!teita, moni
kansaHisia yhtiöitä, energiakriiJsiä (johon 
liiJttyviä Ikuplia pu:hkotaan railakkaasti), 
rahajärjestermää, inf.laabota ja työpaikka
turvaa. Esimerkiksi monilkansalli:set yhtiöt 
ovat Gordonin mielestä »y.ksi täTkeimmistä 
teknologia-iIllStituuti:o -'suhteiJsta, joita 
maailmanylhteiJSön 'on käsiteltävä». Tällai
set jätti'läisyhtiöt ovat tehokas institutio
naalinen väline sellaisen :tillanlteen hallin
taan, jossa raaka-aineet ovat yhdessä, työ
taidot tai halpa työvoima toisessa ja mark
kinat ko,Lmannessa maa'ssa. Mutta niiden 
toimintaan liittyy monia ong,elmia erityi
sesti 'altkehilttyneiden maiden kannalta. 
Analyysinsa päätteeksi GoI'don ItaI1jloaa eh
dotuiksen sellaisesta institutionaalisesta 
järjestelystä, jonka avuHa näitä yhtiöLtä 
voitaisiin kontrolloida ilman kansallista
mi:sten 'tarv,etta: perustetaan YK:n alaisuu
teen vilrasto, jol1e yihtiöt mai1mavalt tuio
veroa, josta suuri osa käYltetään avustuk
sina alikehittyneillemaille;maalt.joissa 
yMiön tuota1llnosta tapaihtuu 10 Olo tai 
enemmän, saavat nimittää 'sen j:ohto1kun
taan oman edus,tajansa. 

InstitutionaUstisen ktrjoi1Jtelun henkeen 
on aina kuulunut säälimätön ikritiikiki 
»ortodoksia» taloustiedettä vastaan. Gor
donin kirja ei ,ole porklkeus. Myös marxi
laisen »heterodoksian» ,kritiikille 'on omis
tettu yiksi luku. Gordon ei kiistä ortodok
sien telkniikkoj'en ja teorioiden !arvoa tiet
tyjen rajoitettujen 'ongelmien jathlanteiden 
anailyysissa, vaan mahdollisuuden rakentaa 
kaiken talousltieteelHsen itutkimuksen pe
ruSltalksi yJeinen teodaortodoksten oppien 
varaan. Tämä :joh!tuu siitä, elttä nämä opit 
ovat vastauksia vääränJtyy.ppisiin kysy
myksiin. Taloutta tulisi Ita:r1kastella jatku
vasti muulttuvana prosessina, jonka ehdot 
(teknol:ogia, instiituutiot, arvot) ovat niin
ikään ja1tkuvan muutoksen tilassa,ei tasa
painoon 'Pyrkivänä prosessina, jonlka ehdot 
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ovat »annetut» ja vaikia1set. Tästä »meta
fyysise'slJ;ä» 'Pvesuppasitiosta ,suroeutuu ai
van uuden:tyyppisiä kylsymyksenasettelui
ta, !kuten 'edel!läJktn 'On 'käynyt ilmi. 

Erityisesti markkinaiden, tasapainon ja 
maksi:moinnin kästtteiden neaklassinen ko
I10stus on GOI1daniJn hampaLssa. Hän kriti
kiai ,esim. tasapain:oanalyysia sillä perus
teeHa,että mitään yle~stä itendenssiä tasa
painaon ei oLe ,0LemaSlsa, vaan monien 
ilm1öiden yhteydessä prosess1t ovat iJtseään 
VaJhv1stavia (esilID. »hi:nJta--pallklka -<kier
re»). (TäJmä an tietenkin sama ajatus, 
jonka Myrdail ankiauan srt1Jen ,esittänyt pu
huessaan »kumulaituva'sta ikiausaatiosta».) 
MakisiilnohlJtipostulaatin perusviJ:'heenä 
näyttää GOI1donin mielestä o~evan se, e1ltä 
ykisikäsitteisen maJksImtn iJdent1fiointi edel
lyttää mielettömyyksiin saakka yksin'ker
taistavia aletuksia. Manklkinoirlen neOiklas
sinen 'käJsi!tean harhaanjIQhtava siksi, että 
kansantaloutta ,ei hallitse hintajärjestehnä 
vaan länsiJmaisen ylltteiskunnan mstiltutia
naalinen rakenne, jOIllka pelkkä tlmentymä 
markikinat ovat. 

Vaikka lmikessa tässä on ,epäi'lemättä 
paljankin osuvaa 'Oivallusta, tkritm~ki 'ei 
tyypHJHstä Ikyllä ,ale Ikavin yksiltyiJskah
ta~sta ja hualellisesti avgumentaivaa, ideat 
jäävät paljolti 'tunnustelevikisi ja ohjel
mallisiJksi. Painavimpana »aI1gumenttina» 
taimii luultavaSlti vaihtaehtois'en tearian 
ja tutkiJmustavanfol'mullainlti. TäJmä edel
lyttää ymmärrettäväSlti muiden vailhtoeh:to
j,en roriJtiiJklkiä. MUItta marxHaisen teorioo 
kritiikki ,on vars1n pinnallista sekin. On-

nistuneinta lienee Leninin imper1a!lismi
tearian a:rvastelu, :miJkä Iselittynee sillä, että 
GOI1dan on i:tse aktiiviJseSlti ;turtJkinut kan
sainväl1stä kauppaa. Kiintailsaa suhteessa 
marxismiinan se, ,että Gal'dan selvästi 
sympaitiJsai histariallisen materiail1smin aja
tUslkUl~ku}a teknologian alktiivisesta, yhteis
kuntaamuaklkaavlasta 'l'ooliJsIta, mutta tor
juu Marxin paliilttisen taloustieteen :tea,rian 
institutiJonaaliJsesti yliykisinroertaistavana. 

InstLtuUanalistisen pednteen mukaisesti 
kkjassa IQn runsaaJSlti aineksiJa, jo1ta nar
maaIiekanomisti pitäisi ,sasiolagiana, psy
kalagiana, sosiaaHpsykiologiana tai valtio
oppina. Jotkut saattavat :pi,tää tä'täsellai
senaankin kyseenaJlaisena, mUItta minusta 
vaI1sinainen onge1:ma on sLinä, 'että naita 
aineksia on usein va~kea ,el'attaa yhteis
kuntaa kaskevista ,terveen järjen pohdis
keluista. Täihän litttyy myös s1ellä (täällä 
esiintyvä maralisotva yMeiskurrta-aja,ttelu, 
joka operoi yksillöiden orkeulksiHa ja yh
teiskunnan velvalJlisuuksiJIla abstra!ktisti 
ilman kunnallista analyysia yMewkunnan 
spesifisestä 'luanteesta. 

Mutta syylte pinnallLsuudesta on vanha 
ja illlstitutianaUsteilllekin tUlttU. Comrnons 
va'staJsi siihen j'a 1930-iluvuilJla: 

»IrrSitiJtutionalistinen 'talaustiede ei ole 
miltään uutta - sean aina ollUlt !kaik
kien talausteoriaiJden !luannostaan lan
keava !täydentäjä. Tämän vuokisi se 
saattaa usein näyttää piJnnall~se}ta, 
koska se IOn niin arkipäivä1stä ja tuttua. 
MutJta ,tämä Isaa:ttaa alla juuri se perus
te, miiksi se tarvitsee tutki!miSita ja 
miksi sen tutk1minen an mitä vaikein
ta.» 

Uskali Mäki 



Tulevia tieteellisiä kokouksia 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1982:2 

- XXXVIIIth Congress of the International Institute of Public 
Finance. Kokouksen teemana on Public Finance and the Quest 
for Efficiency. 
aika: 23.-26. 8. 1982 
paikka: Kööpenhamina, Tanska 

- European Meeting of the Econometric Society. 
aika: 5.-9. 9. 1982 
paikka: Trinity College, Dublin, Irlanti 

- The European Production Study Group perustettiin heinäkuussa 
1976. Ryhmän tarkoituksena on rohkaista yhteistyötä ja tiedon
välittymistä eurooppalaisten ekonomistien kesken, jotka ovat kiin
nostuneet tuotantoprosessien panoksiin ja tuotoksiin liittyvistä 
teoreettisista, tilastollisista ja ekonometrisista ongelmista. Ryhmä 
on pitänyt kolme kokousta aiheista: The Measurement of Capital, 
Technological Progress ja Technological Unemployment. Seuraa
vat kokoukset ovat suunnitteilla: 

Elokuu 1982: Oslo Conference on Engineering Production Func
tions 
Järjestäjä: Finn Fpjrsund 

Elokuu 1983: Louvain Conference on Investment 
Järjestäjä: Daniel Weiserbs 

Ryhmän toiminnasta kiinnostuneita ja lisätietoa haluavien pyyde
tään ottamaan yhteyttä ryhmän suomalaiseen jäseneen professori 
Osmo Forsselliin, PL 191, Oulu, Kansantaloustieteen laitos, Oulun 
yliopisto, p. 981-333 222. 
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FORSKNING OM NORDISK 0KONOMISK SAMARBEID 

Nordisk Ministerråd opprettet i 1980 Nordisk 0konomisk forskningsråd. Forsk
ningsrådets formål er å fremme nordisk 0konomisk samarbeid. Dette skal bl.a. 
skje ved at det gis st0tte til analyser og utredninger om avhengigheten mellom 
de nordiske land og om forutsetningene for et ncermere 0konomisk samarbeid. 
Rådet vil i f0rste omgang konsentrere seg om prosjekter innenfor hovedtemaet 
stabiliseringspolitikk, fortrinnsvis i form av komparative studier av de nor
diske land. 

Forskningsrådet inviterer interesserte forskere til å s0ke om st0tte til 
prosjekter innenfor dette emneområdet. Rådet ser det som scerlig 0nskelig at 
det settes i gang forskning om kommunenes rolle i stabiliseringspolitikken i 
de nordiske land. Prosjekter om dette temaet vil under ellers like forhold bli 
foretrukket. 

Det er utarbeidet en betenkning som ncermere beskriver hvilke kriterier 
som vil bli lagt til grunn ved vurdering av s0knader. Forskningsoppgavene 
omkring kommunenes rolle er ncermere beskrevet i en seminarrapport. Både 
betenkningen og rapporten fåes ved henvendelse til rådets sekretcer. Interes
serte kan dessutom henvende seg til forskningsrådets medlemmer, som i 
Finland er: 

Överdirektör Pertti Sorsa, Ekonomiska avdelningen, Finansministeriet, 
Mariegatan 9, 00170 Helsingfors 17 

Director Jouko Paunio, General Economic Analysis Division, Economic 
Commision for Europe, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10 

Avdelingschef Heikki Koskenkylä, Forskningsavdelningen, Finlands Bank, 
PB 160, 00101 Helsingfors 10 

Eventuelle tilsagn vil i denne omgang bli gitt for året 1983. Budsjettrammen 
er ca. 900 000 norske kroner. 

S0knadsfristen er 1. oktober 1982. S0knaden skal sendes til forskningsrådets 
sekretcer: 

Sigbj0rn Atle Berg 
Boks 1095, Blindern 
Oslo 3 

Sekretceren treffes på telefon: +47-2-455159. 



Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta 

Arnold Veimer. Personaalnimestik. Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia Teaduslik 
Raamatukogu. Tallinn 1981. 189 sivua. 

Eesti NSV rahvamajandus. 1980 aastal. 
Eesti NSV Statistika Keskvalitsus. Tal
linn 1981. 375 sivua. 

Ekonomitseskaja otsenka prirodnyh re
sursor. Akademija nauk Estonskoj SSR. 
Tallinn 1981. 173 sivua. 

Tervishoid Eestis 1917-1950. Dokumente 
ja materjale. Tallinn 1980. 356 sivua. 



Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
toiminnasta vuonna 1981 

Vuosi 1981 oli Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen 98. toimintavuosi. Esi
telmätilaisuuksien järjestäminen ja 
Kansantaloudellisen Aikakauskirj an 
julkaiseminen olivat kertomusvuon
na tärkeimmät toimintamuodot. 
Syyskaudella järjestettiin lisäksi tee
maseminaari, jonka aiheena oli »Suo
men talouden menestymisen mahdol
lisuudet». Yhdistys oli myös järjes
tämässä yhdessä Ekonomiska Sam
fundetin kanssa pohjoismaista kan
santalouskokousta, joka pidettiin elo
kuussa Helsingissä. 

Kertomusvuoden 1981 aikana yh
distyksen kokouksissa pidettiin seu
raavat esitelmät: 

Kokouksessa 27.1.1981 esitelmöi 
valtiot.kand. Matti Vanhala aiheesta 
»Kansainvälisen valuuttayhteistyön 
näkymät 1980-luvulla». Valmistellun 
puheenvuoron käyttivät johtaja Veli 
Korpi ja professori Pentti Kouri. Ti
laisuudessa oli osanottajia n. 60 hen
kilöä. 

Vuosikokouksessa 18.2.1981 esi
telmöi professori Osmo Forssell ai
heenaan »Ovatko talouspolitiikan toi
menpiteet riittävän tehokkaita». Val
mistellun puheenvuoron käyttivät 
johtaja Paavo Grönlund ja valtiot.lis. 
Rekka Korpinen. Tilaisuudessa oli 
c:::anottajia n. 60 henkilöä. 

Kokouksessa 31. 3. 1981 esitelmöi
vät teollisuusneuvos K. H. Pentti ja 
tutkija Jorma Vanninen aiheesta 
»Poikkeusoloj en kansantalouden 
suunnittelu». Valmistellun puheen
vuoron käytti toimitusjohtaja Seppo 

Suokko. Tilaisuudessa oli osanottajia 
n. 50 henkilöä. 

Kokouksessa 29.4.1981 osasto
päällikkö Kari Holopainen esitelmöi 
aiheesta »Suomen ja Neuvostoliiton 
välisen kaupan toimintaperiaatteet ja 
kaupan kehitys». Valmistellun pu
heenvuoron käyttivät kauppat.tri 
Roy Dahlstedt ja yht.maist. Tauno 
Tiusanen. Tilaisuudessa oli kuulijoi
ta n. 30 henkilöä. 

1. 6. 1981 pidetty tilaisuus järjes
tettiin yhdessä Ekonomiska Samfun
detin ja Taloustieteellisen seuran 
kanssa. Tilaisuudessa professori Law
rence R. Klein piti esitelmän aiheesta 
»The U se of Econometric Models in 
Forecasting and Policy Planning». 
Tilaisuuteen osallistui n. 200 henki
löä. 

15. 9. 1981 pidetyn kokouksen tee
mana oli »Suomen talouden menes
tymisen mahdollisuudet». Tähän tee
mailtapäivään osallistui n. 150 hen
kilöä ja siellä pidettiin seuraavat esi
telmät ja valmistellut puheenvuorot: 

- Päätoimittaja Jan-Magnus Jans
son, »Suomen asema uudessa ta
loudellis-poliittisessa maailman
tilanteessa» . Valmistellun pu
heenvuoron käyttivät apulaiskau
punginjohtaja Erkki Tuomioja ja 
vt. professori Klaus Törnudd. 

- Professori C. E. Carlson, »Kan
santaloutemme resurssit ja rajoit
teet». Valmistellun puheenvuo
ron käyttivät valtiot.kand. Antti 
Romppanen, erikoistutkija Matti 



PalOo ja professori Kyösti Pulliai
nen. 

- Johtaja Eero Tuomainen, »Suo
men pitkän ajan kehitysnäky
mät». 

- Tilaisuuden päätteeksi järjestet
tyyn paneelikeskusteluun osallis
tuivat professori C. E. Carlson, 
professori Osmo Forssell, valtiot.
tri Heikki Hämäläinen, päätoimit
taja Jan"':Magrius Jansson, johtaja 
Eero Tuomainen ja puheenjohta
jana yhdistyksen esimies. 

KOokouksessa 13.10.1981 valtiova
rainministeri Ahti Pekkala esitteli 
valtion vuoden 1982 tulo- ja menoar
vion keskeisiä periaatteita. Valmis
tellun puheenvuoron käyttivät joh
taja Paavo Grönlund ja johtaja Pek
ka Morri. Tilaisuuteen osallistui n. 
60 henkilöä. 

Kokouksessa 28. 11. 1981 esitelmöi 
kauppat.tri Reijo Luostarinen aihee
naan »Yritysten kansainvälistymi
nen: motiivit, strategiat ja ongelmat». 
Valmistellun puheenvuoron käytti
vät professori Veikko Reinikainen ja 
pankinjohtaja Elias Sukselainen. Ti
laisuuteen osallistui n. 50 henkilöä. 

Kansantaloudellisen Aikakauskir
jan 77. vuosikerta ilmestyi neljänä 
niteenä. Vuosikerran kokonaissivu
määrä oli 505. Kansantaloudellista 
Aikakauskirjaa toimitti toimituskun
ta, johon kuuluivat päätOoimittajina 
valtiot.tri Pentti Vartia (vastaava 
päätoimittaja), valtiot.lis. Heikki 
Koskenkylä ja valtiot.tri Jukka Pek
karinen sekä toimitussihteerinä val~ 
tiot.maist. Antti Räikkönen. Kansan
taloudellisen Aikakauskirjan kehittä
miseksi perustettiin kertomusvuonna 
toimitusneuvosto, jonka tehtävänä on 
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toimia tOoimituksen neuvonantajana 
ja tässä mielessä seurata taloustie
teellistä tutkimustoimintaa ja talous
poliittista keskustelua. Ensimmäisek
si kolmivuotiskaudeksi johtokunta 
kutsui. toimitusneuvoston jäseniksi 
professori Osmo Forssellin, valtiot.lis. 
Heikki KoivistOon, valtiot.tri Sixten 
Korkmanin, valtiot.tri Lauri Korpe
laisen, professori Arvi Leponiemen, 
professori Kyösti Pulliaisen ja pro
fessori Antti Tanskasen. Toimitus
neuvosto kokoontui kertomusvuonna 
kaksi, kertaa. Jäsentilausten lisäksi 
aikakauskirjalla oli 364 tavallista ti
lausta ja 171 opiskelijatilausta. 

Kertomusvuoden lopussa Yhdis
tyksen jäsenmäärä oli 1066. Vuoden 
aikana hyväksyttiin 43 uutta jäsentä 
ja 21 jäsentä erosi tai katsottiin eron-
neeksi. . 

Yhdistyksen esimiehenä toimi val
tiot.tri Pertti KukkOonen ja varaesi
miehenä johtaja Pekka Lahikainen. 
Johtokuntaan kuuluivat heidän li
säkseen professori Osmo Forssell, 
professori Gösta Mickwitz, varatoi
mitusjohtaja Timo Relander ja joh
taj a Eero Tuomainen. 

Johtokunta kokoontui kertomus
vuoden aikana 8 kertaa. Yhdistyk
sen sihteerinä ja taloudenhoitajana 
toimi valtiot.kand. Sinikka Salo. Yh
distyksen tilintarkastajina toimivat 
toimitusjohtaja Pertti Tuomala 
(KHT) ja johtaja Jyrki Malmio sekä 
heidän varamiehinään kauppat.tri 
Tuomas Larjavaara ja osastopäällik
kö Rauno Niinimäki. Yhdistyksen 
osoiterekisteriä hoiti Heli Virtanen. 

Yhdistyksen edustajana Yrjö 
Jahnssonin säätiön hallituksessa toi
mi valtiot.tri Pentti Vartia, Alfred 
Kordelinin säätiön tieteen jaostossa 
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professori Pertti Pöyhönen varamie
henään professori Jouko Paunio, 
Suomalaisen kirjallisuuden edistä
misvarojen valtuuskunnassa valtiot.
lis. Heikki Koskenkylä varamiehe
nään valtiot.tri Jukka Pekkarinen. 

Kansantaloudellinen Yhdistys ja 
Ekonomiska Samfundet i Finland 
järjestivät yhdessä 17.-18.8.1981 
pohj oismaisen kansantalouskokouk
sen »N ordiskt nationalekonomiskt 
möte 1981», jonka teemana oli 
»Långsam tillväxt - strukturprob
lem och ekonomisk politik». Tilai
suuteen osallistui yhteensä n. 270 
henkilöä eri pohjoismaista. Yhdis
tyksen edustajina kokousta valmiste
levissa toimikunnissa toimivat val
tiot.tri Pertti Kukkonen, professori 
Gösta Mickwitz ja valtiot.tri Pentti 
Vartia ohjelmatoimikunnassa, toimi
tusjohtaja Matti Ali-Melkkilä ja joh
taja Pekka Lahikainen rahoitustoimi
kunnassa sekä johtaja Matti Korho
nen, valtiot.tri Pekka Korpinen ja 
yhdistyksen sihteeri järjestelytoimi
kunnassa. Kokouksen esitelmistä on 
valmisteilla julkaisu. 

Yhdistys täyttää 100 vuotta tam
mikuussa 1984. Juhlajulkaisua val
mistelemaan nimettiin toimikunta, 
johon kuuluvat valtiot.tri Pekka Kor
pinen, valtiot.lis. Heikki Koskenkylä, 
valtiot.tri Jukka Pekkarinen, valtiot.-

maist. Antti Räikkönen ja valtiot. tri 
Pentti Vartia. 

Kansantaloudellisen Aikakauskir
jan julkaiseminen muodosti kerto
musvuonna painatus- ym. kustannus
ten nousun vuoksi yhä suuremman 
osan yhdistyksen talouden menoista 
vaikka menoja pyrittiin karsimaan 
luopumalla lähes kaikista kirjoitus
palkkioista. Tiukan menojen karsin
nan ja jäsenmaksujen ja Aikakaus
kirjan tilausmaksujen nostamisen 
seurauksena yhdistyksen tulot riitti
vät kertomusvuonna kattamaan me
not. 

Tulevan julkaisutoiminnan rahoi
tusta varten ja koska yhdistyksellä 
ei ole omia tiloja, myytiin Säätytalol
la säilytetty Hannes Gebhardin muo
tokuva. Saadut varat yhdistettiin 
aikaisempaan bibliografiarahastoon, 
joista yhdessä muodostettiin yhdis
tyksen julkaisutoiminnan edistämi
seksi julkaisurahasto. Julkaisurahas
ton varat oJivat kertomusvuoden lo
pussa 42.217,40 markkaa. 

Helsingissä, 18. päivänä tammi
kuuta 1982 

Pertti Kukkonen 
esimies 

Sinikka Salo 
sihteeri 





Kansantaloudellinen 
Yhdistys 
(perustettu 1884) 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella 
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä va
rojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys 
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä 
vuodessa:. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on 
60 mk/v (opiskelijat 30 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouk
sia, joihin jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esi
telmien ja puheenvuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa 
ja taloudellista tutkimusta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys julkaisee 
Kansan taloudellisia tutkimuksia-nimistä julkaisusarj aa. 

Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksen sihteeriltä. Yh
distyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä. 

Johtokunta: esimies Pekka Lahikainen 

varaesimies Eero Tuomainen 

jäsenet Gösta Mickwitz 

Timo Relander 

Seppo Suokko 

Ilari Tyrni 

Sihteerinä toimii Eero Pylkkänen, osoite: ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120 HEL
SINKI 12, puh. 601 322. 

Vammala 1982, Vammalan Kirjapaino Oy 


