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Kansantaloudellisenaikakauskirjan 
toi'mitus ~muuttuu 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan 
vastaavana päätoimittajana vuodesita 
1980 lähtien toiminut valt.tri Pentti 
Vartia on ,eronnut aikakauskirjan toi
mituikse'sta numerosta 1983: 3 lukien. 
Samasta ajankohdasta lähtien toimii 
vastaavana päätoimittajana valJt.1iS. 
Heikki Koskenkylä ja päätoimittaja
na jatkaa valt.tri Jukka Pekkarinen. 
Toimitussihteerinä iboimii edelleen 
valt.kand. Kai Torvi. 

Pentti Varctia toimi vastaavana 
päätoimittajana runsaan kolmen vuo
den ajan. Tänä ailkana Kansantalou
dellista aikakauskirjaa pyrittiin ke
hittämään :sekä kirjoitusten sisällön 
että lukijoille suunnatun informaa
tion osalta. Aikalkaus!kirjan lukijoita 
informoitiin aiempaa (enemmän mm. 
tuLevista I kansantaloudellisista ko ... 
koUlksista ja Kansantaloudellisen Yh
distyksen toiminnoista. Pentti Var
tian johdolla. työsk!ennel1yt toimitus 

pyrlri myös piristämäänlehden roolia 
taloudellisten kysymysten keskuste
hrloorumina. 

Uusittu toimitus kiittää Pentti 
V~tiaa kaHrin puolin miellyttäväsitä 
yhteistyöstä. Toimitus pyrkii edelleen 
edistämään 'Sekä laaj a-alaista keskus
telua kansantaJoudellisista kysymyk
sistä :että taloudellisten ongelmien ja 
tutkimustulosten yleistajuista es,itte
lyä. Yhtenä lähiaikoJen Itavoitt'eena 
on parantaa Suomessa tehtyjen aka
teemisten töiden esittelyä ja virittää 
keskustelua niiden tu1oksista. Toi
vomme myös, että keskustelu ulot
tuisi ekonomistikunnan ullkopuo1.elle
km ja että siihen osallisituisivat myös 
taloudellisesta päätöksenteosta vas
tuussa olevat h'enkilöt. Aikakauskir
jan sisältöön ja \toimittamiseren liitty
vät lklommentit ova1t luonnollisesti 
tervetulleita. 

Toimitus 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA PIDETTYJÄ ESITELMIÄ 

Merenkulun murrosaika* 

PER FORSSKAHL 

Kansainvälinen tilanne 

Kova (kansainvälinen kilpailu Ja 
elinkeinoJen kamppailu 01 em aiss a
olon :edellytyksilstään on tänään ka
rua todellisuutta mm. Länsi-Euroo
pan teollis.uusmaissa. M.er<enkulku on 
eräs ;kansainvälisimpiä elin~einoja ja 
siitä syystä tämä yleismaailmallinen 
kehitys heijastuu siih:en nopeasti ja 
voimakkaasti. 

MaaHmankauppaa ja kaupan kulje
tuksia jaetaan kovalla kädellä uusik
sikuviorksi. f P1erinteiset yrittäjät 
ovat joutuneet puolustuskannalle ja 
uudet yrittäj1ät tulevat väellä ja voi
maila. Saadaksem,me yleiskuvan tä
män kehityksen mukanaan tuomista 
muutoksista merenkUJlun osalta käsit
telen tässä aluksi kansainvälisessä ja 
Suomen m'el'lenikulussa väme aikoina 
tapahtunutta. k:ehitystä ja sreuraamuk
sia ,sekä pyrin ;]opuksiesittämään 
eräitä ,keinoj aesi'lle tulLeiden ongel
mien ratkaisemiseksi. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouk
sessa 21. 3. 1983 pidetty esitelmä. 

Ennen ns. ensimmäilstä öljykriisiä 
vuoden 1973 lopulla meritsle kulje
tettu maailmankauppa kasvoi keski
mäJärin noin 10 pDosentin vUosivauh
tia 'kulj:etussuorit-teena ilmaistuna. 
Sen jä]~een on oHut vähenemisen ja 
kasvun vuosia, mutta pitkällä aika
välillä tarkastiellen merkillliepantavaa 
on jatkuvan, voimakkaan kasvun 
taittuminen. Merkittävin vaikuttaja 
on luonnollisesti ollut öljyn kuljetus, 
joka .on mainitun· ajanrooh1dan ·jälkeen 
kokenut lähes yhtämtttaista alamä
keä. Tänään puhumme jo useista 
öljykriis'eistä, jotka ovat koetelleet 
teo~li.suusmaiden talouksia. Kuviosta 
1 ja taulukosta 1 ilm:enevät meritse 
kuljetettu maailmankauppa ja öJjyn 
osuus silitä sekä maailman kauppaton
nilston kehiitys. 

Samalla tkun kaikki merikuljetuk
set ovat taantuneet, ja öljyn ,kuljetuk
set erityislen tuntuvasti, maailman 
kauppatonniston kasvu on jatkunut 
vain hitaasti loivIentuen. Tämä on 
tyypillistä merenkululle. Uudisra'ken
nuskanta reagoi y1e1ensä vas:ta tie
tyn viiveen jälke.en Ikulj'etuskysyn-



Kuvio 1. Maailman merikul
jetukset ja kauppatonnisto. 
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Taulukko 1. Meritse kuljetetun maailmankaupan muutos 1965-1981, vuosittainen vaihtelu 
prosentteina. 

Aikaväli 

Keskiarvo 
1965-1975 

Keskiarvo 
1975-1982 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 

Kuljetukset tonneina 

Öljy 
Kuiva-
lastit Yht. 

+ 7 +5 +6 

-2 +3 +1 
-9 +4 -3 
-12 0 -5 

I 

-13 -5 -9 

Kulj etussuori tteet 
tonnimeripeninkulmina 

Öljy 
Kuiva-
lastit Yht. 

+ 12 +8 + 10 

- 4 +4 1 
---' 12 +5 5 
-12 +1 6 
-17 -3 -10 
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tään ,solmittuj,en rakennussopimusten 
määrästä ja toimitusaikojen p1tuu
desta riippuen. Kokonaisikehitykse-en 
vaikuttaa uudisrakennuskannan li
säksi romutusten määrä. 

Kansainvälisessä mer.enikulussa on 
ollut viimeisten 5-10 vuoden aikana 
selvästi nähtävissä eräänlainen noi
dankehä: kuljetuskysynnän heiken
tyessä syntyi nopeasti kauppatonnis
ton liikatarjollltaa, josta oli sleurauk
sena ralhtihintoj:en poikikeUJksellisen 
voimakas aleneminen - v.oidaan pu- . 
ua Jopa romahduksesta. Alhaiset rah
dit johtivat puoLestaan vähentyviin 
uudisrak.ennustila uksiin, mistä oJi 
seurauksena ns. telakkakriisi. Varsin
kin Länsi-Euroopan telakat saivat 
yhä v.ähemmän tilauksia ja alihank
kijoiden »v.älityksellä» telakoilla syn
tyneet työllisYYlsongelmat levisivät 
laajal:le yhteiskuntaa,n. Kasvavaa 
työttömyyttä oli poliittisesti ja talou
dellisesti vaiikieata hallita ja näin ryh
dyttiin useissa 'maissa voimakkaisiin 
tukitoimenpiteisiin ja sUJoranatSl'In 
valtion IsubV1entioihin. Kansallisin tu
ltitoimin on ylläpidetty telakkateolli
suutta ja näin .tuotettu uutta tonnis
toa »väkisin>~ myös kannattamatto~ 
miin hintoihin. Muutamat telakat 
ovat joutuneet rakentamaan laivoja 
jopa varastoon. Eräät maat esim. 
KaakkJois-Aasiassa :ovat käyttäneet 
,tilaisuutta hyvätkse,en ja hankkineiet 
laman aiheuttamassa edU!llis,essa 
tilanteessa sekä uutta että käytettyä 
tonnistoa. 

Uusia laivoja siis tehdään telakoi
den tukemiseksi, laivoJen hinnat las
kevat, laman johdosta tavaramäärät 
vähenevät, tukitoimia lisätään ja näin 
tullaan yhä k!einote:rooi'sempaan mark
kinatilanieeseen, jossa terve kysyn-

nän ja tarJonnan iaki ei enää kyke'ne 
varkuttamaan. Mitä enemmä,n tue
taan telakoita ja myös varustamoita, 
sitä vaikeampi on palata DlOrmaaliin 
kannattavuute.en. Kansainvälinen ö~
jyn rahteja ilmaiseva mdeksi, W orld 
Scale, oli vuonna 19-73 177. Tästä se 
on las~enut melkein yhtämittaisesti 
ollen tammikuussa 1982 enää 19. 
Meritse kuljetetusta öljy tonnista sai 
vuonna 1973 vielä keskimäärin 17-
20 $, !kun tänään liikutaan lukemissa 
5-6 $. 

Edehlä kuvattu kehitys on aiheut
tanut maailman meTenkulussa jatku
via ja laman johdosta nopeut.uneita 
omistUlssuhteiden muutoksia. OECD'
maat, ·eli teollisuusmaat, ovat olleet 
viim,eisten kymmenen vuoden aikana 
selviä häviäjiä. Avointen rekisterei
de.n maat, eli mukavuuslippumaat, 
ovat lisänneet voimakkaimmin osuut
taan, joskin niiden kasvu on viime 
vuosina hidastunut. Suhteellisesti 
kasvu .on ollut

J 

nopeinta kehitysmai
,den ja ,muiden mai,den (mm. öljyn
tuottajamaat) ryhmissä. Kun trendi 
on selvä näinkin pitkällä aikavälillä, 
ei ole liioiteltua todeta, että maail
mankaupan uusjako on täydessä 
käynnissä myös me:venkulussa. Hä
viäjät näyttävät valitettavasti löyty
vän täältä Pohjolasta. Kor~ea kus
tannustaso on na~ertanut tuntuvasti 
pohjoismaisten varustamoiden 'kan
nattavuutta Ja IkilpaHukykyä. Erityi
sen voimalkasta tämä kehitys on 
ollut Ruotsissa, jossa kauppa tonnisto 
pieneni puolella 1970-luvun jälkipuo
liskolla. Huolimattta alusten al!hai
slsta hinnoista joudutaan myös suo
mcclaisia laivoja myymään runsaasti 
ULkomaille. Tonnistomme on pienen
tynyt jatkuvasti 'kuluneen puolen-



Taulukko 2. TäTkeimpien kansallisten Tyhmien 
osuuden kehittyminen maailman kauppalaivas
tosta. 

1970 

milj.brt. 0/0 

OECD-maat 147,1 64,7 
Avointen 
rekistereiden 
maat 41,1 18,0 
Itä-Euroopan 
sos. maat 18,6 8,2 
Kehitysmaat 17,5 7,7 
Muut maat 3,3 1,4 

Yhteensä 227,5 100,0 

1981 

milj.brt. 0/0 

213,5 50,7 

104,9 24,9 

32,2 7,7 
59,3 14,1 
10,9 2,6 

420,8 100,0 

toista vuoden aikana.. Konkreettinen 
pelonaih'e'emm:e onki'n, että tämä me
renkulun ruortsi'ntauti leviää vähitel
len myös Suomee.n. 

Sosialistise,t maat ovat selviytyneet 
mcwkkinatalousmaita pcwemmin.Tä
mä on aiheuttanut syyt-teitä dump
pauksesta. Nämä maat 'kyllä toisaalta 
tukevat voimakkaasti ,kauppalaivas
toj aan mm. valluutanansaintasyistä, 
mutta toisaalta meidän on otettava 
huomioon, ,että jo ta!1:ousj.ärj!estelmän 
kannattavuuskriteerit ovat os~ttain 
toiset kuih ,ma1"kikinatalousmaissa. 
Laivoja leivät rasita esim. sentyyppi
set pääo.makUllut kuin teollisuus
maissa. 

Teollisuusma1den vastaus tähän 
tilante1eseen on o.llut mukavuuslippu
tonnisto., eli siirretään iaivoja muuta
miin sellaisiin maihin, jotka harjoi t
tavat edulHsta rekisteröintibusiness
ta. Tunnetuimmat mukavuuslippu;.. 
maat 'Ovat Liberia ja Panama. On 
huolestuneena todettava, että tällai
nen ratkaisu on mo.nesti ollut ainoa 
maihdoLlinen, jos on haluttu säilyttåä 
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perin:teiset marl(kinaosuudet. Mainit
takoo.n, että Suomi .on viimeisiä länti
siä teollisuusmaita, joissa mukavuus
lippuj är}este'lmää ei ole sovellettu. 

Suomen merenkulku 

Suomeen nämä kansainvälisen me
renkulun muutokset ovat heijastu
neet hitaasti. Tämä jphtuu mm. siitä, 
että rrama on kloe.tellut _ ~ovimr.ain 
suurta säi1iöalustonnistoa ja kuivia 
irtola,steja kulj,ettavaa bulktonnistoa, 
j.ota meillä on ollut viime vuosiin 
saakka suhteellise.n vähän. Perintei
nen tuontimme ja vientimme on 
tapahtunut S'uwessamäärin linja
lHke.nteenä, kappale:tavara-aluksil'la. 
Vuosi- ja määräaika!issopifuuksin toi
mivaan linjaliikenteeseen yleinen 
raht~eh1ty:s vaikuttaa huomattavasti 
hitaammin. T·änä päivänä lama on 
.kuitenkin jo kestänyt 'niin kauan ja 
on niin syvä, että myös LinjaHiken
teemme kamppaHee to.denteolla sen 
kourissa. 

Merenkulussa laivojen työllisyyttä 
ilmentää rahtienohella riisumilstilan
ne, eli missä määrin laivoja on jou
duttu kannattamattomina poistamaan 
liikenteestä. Ka.nsai:nvälisessä meren
kulussa riisumistilanneon huonontu
nut jatkuvasti vuoden 1981 alusta 
lähtilen. Suomen kauppalaivastossa . 
nopea 'käänne tapahtui keväällä 1982. 
VaH~ein ,tilanne .oli kesällä 1982, jol
loin riisumismäärät y;li,ttivät 25 %:n 
rajan, mutta ko:vin oleellista parantu
mista ,ei ole tapahtunut vielä vuoden 
1983 kevääl1äkään määrien pysy,tel
lessä edelle.en 20 %:n tuntumassa. 
Taul~osta 3 ilmenee, että pohjois
maiden ohella Kreikka, Englanti ja 
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Taulukko 3. Riisuttu tonnisto. 

31. 1. 1983 
Kehitys 1981-1983 

lukum. dwt 

Tanska 33 0/0 1. 1. 81 421 9500 
Englanti 16 0/0 1. 7.81 425 17600 
Saksa 9% 1. 1. 82 527 27400 
Kreikka 30 0/0 1. 7.82 861 59300 
Japani 1 0/0 1. 8.82 987 64500 
Liberia 16 0/0 1. 9.82 1098 68900 
Ranska 9 0/0 1. 10. 82 1334 76200 
Norja 27 0/0 1. 11. 82 1431 79500 
Ruotsi 18 0/0 1. 12.82 1489 81500 
USA 9 0/0 1. 1. 83 1549 83761 
Suomi 21 0/0 1. 2.83 1645 86800 

Koko maailma 13 0/0 

Taulukko 4. Suomalaisten alusten osuus ulkomaankaupan merikuljetuksista. 

Kuljetus- Vienti 
suorite tonneina 

1975 45,0 0/0 52,0 0/0 
1976 33,0 0/0 44,0 0/0 
1977 19,70/0 40,2 0/0 
1978 25,9 0/0 45,4 0/0 
1979 36,5 0/0 42,0 0/0 
1980 38,6 0/0 37,1 0/0 

1981 56,9 0/0 46,9 0/0 
1982 44,70/0 48,1 % 

Liberia ovat joutuneet poistamaan 
liillkenteestä meMittävän .osan tonnis
toaan. Liberian ja Kreikan ~ohdalla 
syynä on enemmånkin ,"bonniston säi
liö- ja bulkalusvaltainen luonne kuin 
kustannuspaine. Koko. maailman 
keskiarvo, joka on kohonnut ta.sai
sesti jo. puolitois!ta vuotta, on 13, % ja 
se on samalla korkein tällå vuosisa
dalla tilastottu määrä. 

SUJomen kauppatonniston osuus 
oma.n maan kuljetuksista on kan
sainvälisesti katsoren me~o korkea. 

Tuonti Vienti + tuonti 
tonneina tonneina 

57,2 0/0 55,9 0/0 
51,5 0/0 48,9 0/0 
46,2 0/0 44,1 0/0 
50,9 0/0 48,8 0/0 
52,1 0/0 48,5 0/0 
45,8 0/0 42,70/0 
51,2 0/0 49,6 0/0 
51,3 0/0 50,2 0/0 

Keskimäärin lähes puolet ulkomaan
kauppammem,erikUJljetuksiJsrta suori
tetaan :suomalaisilla laivoilla. Yksi
puolisia rajoituksia ·kiJlpaHeviin laivoi
hin soveltavissa maissa omat osuudet 
ovat huomattavasti ~orkeampia. Suo
mihan on, kuten tunnettua, vapaan 
kilpailun kannalla, ja oma osuutiem
me on näin ollen saavutettu osaami
sella ja kilpailukyvyllä. 

SUlomen varustamoelinkeinossa on 
tapahtunut sotten jälkeisenä aikana 
voimakas.ta ,:meskittymistä. V1elä 1940-



ja 1950-1uvullla Suomen Varustamo
yhdistyksellä ja' Alands Redarföre~ 
ningillä oli yhteensä lähes 100 jäsen
varustamoa, kun taas tänään luku
määrå 'On noin 30. Eräs merkittävä 
syy tähän 'kehitykseen on merenku
lun pääomavaltaisuus ja vaikieus saa;.. 
da tarv.iJttavia pääomia. Tähän on 
monia syitä, mm. pääoman kulloinen
km, »luonnollinen» saatavuus ja 
meiLlä Suomessa erityisesti harjoite
tun val'uuttapoHtiikan kulloinkin luo
ma tilanne rajoituksineen.Varus:ta
mo'boiminta on myös ul~omaHla hy
vin pitkälle velkaan ja riskinottoon 
perustuvaa, mutta Suomen varusta
moelinkeino on ;tässä suhteessa vel
kaisimpia. Oman pääoman osuus on 
joO pitkän aikaa ollut melko vähäinen. 
Viime vuosikymmenellä saavutettiin 
uurustilauksissa kaikkien aikojen 
huippu, alusten Ikes!ki-ikä laski lähel
le maailman keskiarvoa ja oman pää
oman .osuus: oli pitkästä aikaa melko 
korkealla, lä!hes 14 %.Öljykriisien 
luoma tLlanne alkoi kuitenkin näkyä 
pian, ja tkeh.iJtys on ollut viime- vuosi
na todellla_ huolestuttava. On luon
nollista, lettä myös pääomakulut vai
kuttavat merkittävästi aluksen kil
pailukykyyn. Kauppalaivaa käyte
tään nYikyisin suunnilleen 10-15 
vuotta, ja sinä aikana olisi pääoma 
saatava kuoletetuksi ja jopa sen ver
ran ·tulosta aikaan, :että tonniston 
uusiminen ei keskeytyisi niin kuin 
nyt on käynyt. 

Suomalaisille vaTustamoille oli en
nätysvuotena 1974 ti:lattuna uusia 
aluksia 40 kpl (yhteensä 1.2 ,milj. 
dwt). Vuodesta 1978 lähtien määrä 
on oLlut runsaat 10 'kpl ja 150 000-
300 000 dwt, joka on riittämätön 
tonniston uusimisen ja kilpailukyvyn 
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turvaamisen kannalta. V arustamo~ 
eli'll~einon oman arvion mukaan 
vuos1ttain pitäisi tilata noin 10-15 
uutta alusta, jotta i'kärakennepysyisi 
tyydyttävänä. 

Edellä totesin, :e:ttämm. sosialisti
set maat ylläpitävät kauppatonnistoa 
myös valuuttatwojen hankkimiseksi. 
Suomen kauppatonniston 'Osalta on 
myös tällaista tarvetta olemassa. 
Omalla ,kölillä . tapahtuvakuljertus 
sekä tuova\luuttaa ,että säästää sitä. 
Suomala.isten varustamoiden brutto
rahtitulot, joita voidaan verrata mui
de,n aloj'en.viennin arvoon, ovat olleet 
viime vuosina 3.5-4.5 miljardia 
markkaa. Tästä määrästä jää ansai
tun valuutan osuudeksi noin 1.5-2.5 
mhljardia m~I'ikkaa. Vaihtotaseemme 
kannalta on siis kysymys merkittä
västä -erästä. 

Varustamoelinkeino työllistää tä
nään noin 13000 henkeä laivoissa ja 
noin 2 500 henkeä maao~ganisaatiois
sao Esimerkiksi telakka"beollisuutem
me vastaava luku on noin 18 000 hen
k!eä. Merenkulun ja 'Siihen liittyvän 
elinkeinotoiminnan työllistävä vaik,~ 
tus on siis merkittävä. Elinkeino- ja 
työmax klkina poliittisilla ·toimenpiteil
lä merenkulun Ityöllistävyyttävoitai
siin tulevaisuudessa koro\ttaa entises
tään edellyttäen, rettä pääomansa anti 
turvataan ja kilpailukykyä pystytään 
parantamaan. 

Toimenpide-ehdotuksia 

Tässä on hahmoteltu Suomen me
renkulun kuvaa :siihen kiinteästi liit
tyvää 'kansainväHstä taustaa vasten. 
Kun katsomm,e eteenpäin, tulevai
suuteen, h~erää luonnollisesti kysy-
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mys, mitä tulisi .tehdä Suomen me
renkulun turvaamiseksi yhä kovene
vassa 'kansainvälisessä kilpailussa ja 
kansainvällisen kaupan rajoituksien 
lisäänty.essä. Tällöin on mielestäni 
ratkaistava kaksi pääongelmaa: . työn 
tuottavuuden parantaminen, johon 
liittyy työvoimakustannusten nousun 
hillitseminen, sekä pääomansaannin 
turvaaminen. 

Suomalainen kauppa-alus on tekni
sesti suorituskykyinen ja sen henkilö
kuntaammattita~toi:sta ja hyvin ko-u- . 
lutettua~ Ongelma on länsieurooppa
laisiin 1tilpailijoihimme v'erraten se, 
että laivoissalmne on yleistä tasoa 
suuremmat miehitysmäärätt ja henki
löstö tekee liian lylhyitä työvuosia. 
Kun suomalainen laiva 'kuljettaa ta
varatonnin, sen kulj,etuskustannus 
kohoaa täten hyvin usein kilpaHij01t
temme kustannuksia ·korkeammaksi, 
eli pyytämämmle rahtiei kestä vapaa
ta kilpailua. Miehityskysymyksen eli 
työvoiman maaran ratkaiseminen 
alan työntekijäjärJestöjen kanssa on 
osoittautunut visa1seksi 'Ongelmaksi, 
jota ·monien vuosien yrityksistä huo
limatta 'ei näytetä saatavan molempia 
osapuolia twdyttävään päätökseen. 
Myös yritykset valtiovallan myötävai
kutuiksehla sopimukse:en pääsemiseksi 
ovat kariutune;et. Työntekijäjärjestö
jen ymmärrettävänä pyrkimyksenä 
on jäsenten työllisyy.den turvaami
nen, mutta me emme ole onnistuneet 
puolestamm'evakuuttamaan niitä sii
tä, !että laiva 'kuljetusyksikkönä ei 
kestä kaupallisessa 'kilpailussa kan
sainvälisesiti korkeaa' miehitystä. Täs
s.äkin kysymyksessä on syntynyt 
noidankehämäisiä' paineita, kun 
kauppalaivojen 'lukumäärä on jatku
vasti vähentynyt vuodesta toiseen ja 

merenkulkijajärjestöt pyrkivät työl
listämään väh'entymättömän j äsen
maaransä. Suomalaisten varusta
moiden tavoitteena on miehi,tyskysy
myksessä P.ohjois-Euroopassa sovel-
1ettava ;käytäntö. Tämä merkitsee, 
että laivoja ei voida mi,ehittää yli lä
himpien kilpailijoidemme määrien. 

Pääomalkysymyksen ratkaisussa o.n 
SUllre'n osuutensa vuoksi· avainase
massa lainapääoman saatavuus, hinta 
ja ehdot. Uudishankinnat voidaan 
suunnata joko kotimaahan rtaiulko
maille .. Kotimaisten toimitusluottoj en 
ja -ehtojen kehittymättömän järjes
telmän johdosta voi vi,eläkin syntyä 
tilanteilta, joissa ulkomainen tilaaj a 
saa aluksenedullisemminsuomalais.el
ta !telakalta kuin suomalainen tilaaja! 
U,skomatonta mutta totta. j,os varus
tamo tähyilee ulkomaista tilausta, 
joka 'Olisi hlnnaltaan ja luototuksel
taan edullinen, luoton pituus, ko:rko 
ja va'kuusvaatimUlkset ovat kohtuulli
set, se saattaa törmätä toiseen suoma
laiseen ongelmaan, joka on asianmu
kaisen lainanottoluvan saaminen. 
Viime vuosina· syntyneeseen käytän
töön varustamomme 'kaipaavat tältä 
osin joustavuutta. Mielestämme ul
komaista, eduHista laivaluottoa, jota 
ei muunlaisiin investointeihin voida 
käyttää, tulisi suoma'laisen varusta
mon voida nykyistä jnustavammin 
hyödyntää aluskantansa uusimise,en. 

Kun varustamo 'ei näin ollen voi 
aina tehdä varustamon liikJetaJoudel
lisen kannattavuuden perusteella rat
kaisuja, varustamoel~einolta puut
tuu eräs 'keskeinen päätöksenteko
mahdollisuus ja vapaus toimintansa 
turvaamiseksi. 

Näistä kysymyksistä käydään par
haillaan keskustelua valtiovallan 



kanssa, ja toivomme, 'että niissä edis
tytään varusiamoelinkeinoa tyydyt
tävällä iava:IJa. Kun on ratkaistava, 
tilataaooo uusi laiva ulkiomailta vai 
kotimaasta, olisi varustamoiden kan
nalta mieluisampaa tilalta kotimaasrta, 
j·os :ehdot sen sallivat. Pakotettuina
kaan lemme ikuitenkaan pysty ratkai
semaan Suom,en,telakkateoll1isuuden 
työllisyys kysymyksiä , vaan ne tulisi 
hoitaa muilla keinoilla. 

Kutenesityksenalkuosasta ilme
nee, maailman eri merenkulkuiyh
mittymät käyvät jatkuvaa kamppai
lua os.uuksistaan.Keh1tYlSmaat ovat 
menestyneet yhä paremmin. Ne ovat 
oppineet rakentamaan hyviä laivoja 
(esim. Kor,ea, Taiwan,Brasilia), ne 
ovat saavuttamassa meidät vähitellen 
koulutulksehlise,ssa mi!eLessä ja osaavat 
jo .. tänään laivojen käytön ja kulje
tuksiin liittyvän kaupankäynnin. Tä
mä merkitsee länsimaisen merenku
lun ·tilanteelle yhä ~ovempia haastei
ta, joihin mielestäni voidaan vastata., 
jos oivalletaan 'Oman mel"enkulun ke
hi,ttämisen tarpeet. 

Rahtitason muutoksilla luonnolli
sesti spekuloidaan ja voidaan ajatel
la, ·eittä seufaavan nousuka.uden aika
na paikataan laman tappiot. Tämä 
saattaa kuitenkin olla pettävää ajat-
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telua, sillä uskon tulevie.n noususuh
dante.iden m'er:enkulussa jäävän en
tistä lyhyem'mi'ksi ja loiv.emmiksi, 
mikä merki,tsee, että meidän on opit:" 
tava tulemaan toimeen pysyvästi 
alhais,emman rahtitason kanssa. 

Suomen merenkulun·edellytykset 
s'elviyiyä lamasta ja m·er.enkulun uus
jaosta ovat kotimainen tausta h'uo
mioon ottaen hyvät. Me 'Osaamme 
merenkulkua myös vaikeina vuoden
aikoina ja va:lttinamme on talvime
renkulun hyvä tuntemus. Maåntie
teellinen asemamme on myös erikoi
nen: tänne tullaan ja täältä lähdetään 
omienkuljoetustemme takia, koska 
emme sijaitse kansainvälisesti mer
kittävien kuljetusreittien varrella. 
Meillä on lisäiksi hyvät suh t'e.et vien
tim1me ja tuontimm;e 'kotimaisiin 
asiakkaisiin sekä telakkateollisuu
teemme, jonka ·kanssa :kehitetään yh
dessä laivoja yhä vaativampiin tehtä
viin. Nämä ovat hyviä lähtökohtia, 
ja meidän tulisi saada ratkaistuiksi 
keskeiset ongelmamme, koska suoma
laiselle tonnistolIe on maailman me
rillä tulevaisuudessakin kuljetetta
vaa. Onnistuminen on lopultakin 
kiinni yhdestä mutta isosta asiasta: 
merenkulun ongelmien laajasta ym-

. märtämisestä ja oman kauppalaivas
ton tärkeyden tunnustamisesta. 
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PUHEE.NVUORO 

PENTTI VIITA 

Kauppamerenkulkua on tarkasteltava yh
tenä tuotannonalana myös sen nykyisessä 
kehitysvaiheessa. Merenkulkuun liittyy 
monia sekä pysyviä että tilapäisiä erikois
piirteitä. Varustamot voivat ostaa, va
luuttamääräysten sallimissa rajoissa, uusia 
aluksia maailmanmarkkinoilta tuotanto'
kustannukset alittaviin hintoihin. Monissa 
maissa valtio nimittäin maksaa myyn tihin-:, 
toja alentavia tukipalkkioita. Lisäksi va,:" 
rustamot voivat saada näille ostoilleen 
edulliset kans.ainväUset maksuehdot. Nii
hin kuuluvat varsin korkeat kauppahinto
jen luotto-osuudet, edullinen korko, lyhen
nysvapaat vuodet sekä verrattain pitkät 

vat saada ktr-Iuottoja, joiden ehdot vas
taavat likimain kansainvälisiltä markki
noilta saatavien luottojen ehtoja. Perintei
sesti alusten ostoista ei peritä liikevaihto
veroa. 

Varustamoihin· sovelletaan yleensä sa
moja tuloverösäännöksiä kuin muihinkin 
elinkeinoihin. Lisäksi nykyinen viisi vuot
ta voimassa oleva merenkulun veronhuo
jennuslaki tarjoaa seuraavat erikoisedut: 

- välitön poistomahdollisuus aina 20 
%:iiri saakka alusta tilattaessa 
3 %:n 'ylimääräinen inves'tointivähen
nys IA ja sitä. kor keamman j äämaksu
luokan aluksille 

laina-ajat. Alusten arvot luottojen va- - hankintavaraus· tulevia alushankintoja 
kuuksina ovat korkeat. Lisäksi varusta
moilla on aika ajoin mahdollisuuksia ostaa 
käytettyjä aluksia erittäin edullisiin hin
toihin. 

Osa varustamoista on kotimaisen teolli -
suuden omistuksessa. Tältä osin teollisuus· 
turvaa rahtien saannin ja kohtuullisen 
rahtitason rrtyös lamavaiheiden aikana. 
Ma tkustaj aliiken teessä kulj etuksista saa ta
via tuloja täydentävät majoitus- ja ravit
semustoiminnasta saatavat tulot sekä ve
rovapaa vähittäismyynti. Varustamoilla on 
myös mahdollisuus myydä vanhoja käytet
tyj ä aluksia ulkomaisille varustamoille. 

Valtio edistää kotimaisten varustamoi
den toimintaa eräillä toimenpiteillä. Va
rustamot voivat saada valtiontakauslaitok
selta takauksia luotoille, joita ne ottavat 
ulkomaisista ja kotimaisista pankeista 
alushankintoja varten. Hankkiessaan aluk
sia kotimaisilta telakoilta varustamot voi-

varten ja 

- 2 %:n luokitusvaraus tulevien luokitus,
kustannusten kattamiseen. 

Liikevaihtoon verrattuna varustamot 
maksoivat vuosina 1975-1981 tuloveroja 
vajaa puolet siitä, mitä teollisuus maksoi. 
Ainakaan varustamoiden tuloverot eivät 
voi olla syynä ilmeneviin ongelmiin. 

Eräät edellä luetellut erityispiirteet 
merkitsevät varustamoille etuja, joita vas
taavia ei ole esimerkiksi teollisuudella. 
Kuitenkin teollisuus kilpailee kansainväli
sillä markkinoilla lähes samaan tapaan 
kuin merenkulkukin. 

Merenkulussa ilmenee itse asiassa halpa
tuontiongelma, vastaava ongelma tunne
taan hyvin teollisuuden piirissä. Halpojen 
rahtien perustana ovat alhaiset palkat ja 
muut tuotantokustannukset, vähäinen mie
hitys, rahtien dumppaus ja valtioiden 
maksamat alushankintojen ja käyttökus-



tannusten tukipalkkiot. Kilpailu tällaista 
rahtitasoa vastaan voi tapahtua vain eri
koistumalla, kehi ttämänä kulj etusten laa
tua' lisäämällä henkilöstön ammattitaitoa, 
korottamalla alusten automaatiota ja vä
hentämällä miehitystä. Valtion antamat 
edut eivät edes pitkällä aikavälillä riitä 
alentamaan kotimaisten varustamoiden 
kustannuksia halpojen rahtien tasolle, ku
ten ne eivät riitä teollisuudessakaan halpa
tuonnin torjumiseen. 

VaI tion etuj a perustellaan usein sillä, 
että suomalaista kauppalaivastoa tarvitaan 
nimenomaan kriisitilanteissa. Kriisien 
luonteeseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty 
riittävästi huomiota. Niinpä Itämeren sul
keutuessa oman kauppalaivaston tarjoamat 
edut jäävät varsin vähäisiksL Nykyisin on 
tarjolla kuljetuksiin entistä enemmän 
myös jäävahvistettuja ulkomaisia aluksia. 

Merenkulun investoinnit ovat yhtä työ
paikkaa kohti . varsin korkeat. On kyseen
alaista, ovatko investoinnit kolmansien 
maiden välisessä liikenteessä toimiviin 
aluksiin perusteltuja, jos vaihtoehtona ovat 
investoinnit esimer kiksi teollisuuteen. 
Useimmilla teollisuuden toimialoilla vas
taavan suuruiset investoinnit. antavat suu
remman lisäyksen tuotantoon ja vientitu
loihin kuin mainitussa liikenteessä. 
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Runsas aluskanta laskee kansainvälistä 
rahtitasoa ja heikentää varustamoiden 
kannattavuutta. Jos valtion toimenpitein 
lisätään alushankintojen edullisuutta ny
kyisestä, vaarana on kapasiteetin vajaa
käyttöisyyden lisääntyminen ja kannatta
vu uderi heikkeneminen edelleen. Tilanne 
huononisL 

Varustamot korostavat oikeuttaan ostaa 
alukset sieltä, mistä ne ovat edullisimmin 
saatavissa. Verrattain usein varustamot 
kuitenkin katsovat, että niillä ei ole mah
dollisuuksia ostaa kotimaassa valmistet
tuja aluksia. Ne viittaavat esimerkiksi 
kotimaisten telakoiden korkeisiin hintoi
hin, pitkiin toimitusaikoihin ja alusten eri
koisvaatimuksiin. 

On korostettava, että valtion toimenpi
teet· alusten hankkimiseksi kotimaasta tur
vaavat nimenomaan telakoiden tuotanto
mahdollisuuksia eivätkä varustamoiden. 
Tässä mielessä kotimaisen telakkateolli
suuden tarkastelu osana merenkulkupoli
tiikkaa ei ole aina perusteltua. Korkein
taan voidaan vedota varustamoihin, että 
ne kiinnittäisivät huomiota hankintamah
dollisuuksiin kotimaasta. 

Edellä esitetty toivottavasti täydentää 
kauppamerenkulun tavanomaista tarkas
telua. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

Mikä talouspolitiikan suunnaksi?* 

UUDEN HALLITUKS·EN TALO·USPOLITIIKKA: 
HAASTEITA JA MAH:DOLLIS·UUKSIA 

PEKKA AHTIALA 

Taloudellinen tilanne 

Koko maailmantaloudelle ovat omi
naisina ongelmina korkea työttö
myys ja hidastunut taloudellinen 
kasvu, mitkä ovat suurelta osin seu
rausta toisesta öljykriisistä sekä sen 
hoitamiseen käytetyistä talouspoliit
tisista keinoista. Johtavien maiden 
ylikireä rahapolitiikka on sentään 
saanut inflaatiovauhdin tuntuvasti 
hidastetuksi edellämainittuj en teki
jöiden kustannuksella. 

Syksyllä Yhdysvalloissa löysättiin 
rahapolitiikkaa tuntuvasti. Vaikka 
reaalikorot ovat laskukauden koroik
si vieläkin korkealla, ovat ne anta
neet selvän ruiskeen rakennus- ja 
autoteollisuudelle tilanteessa, jossa 
edeltävät taloudelliset indikaattorit 
ovat osoittaneet nousua jo lähes vuo
den. Silti kapasiteetin käyttö aste on 
niin alhainen ja työttömyys niin kor
kea, että tällä hetkellä voi olla vain 
varovaisen toiveikas. 

Alentuneet nimelliskorot ovat teh
neet vastaavat alennukset mahdolli-

* KansantaloudelUsen Yhdi,styksen kokouk
sessa 18. 4. 1983 pidetyt esitelmät. 

siksi myös Euroopassa, jossa samat 
teollisuudenalat ovat jo reagoineet. 
Yhdysvaltoj en veturi vetää siis täs
sä tapauksessa muita maita mu
kaansa huomattavasti tavanomaista 
nopeammin. Nousuun antaa oman 
tuntuvan lisänsä öljyn paitsi suhteel
lisen myös nimellisen hinnan lasku. 

Toiveikkuutta varjostavat kuiten
kin ongelmavelallisten toimenpiteet. 
Jos ne päättävät laiminlyödä mak
sunsa suuremmassa määrin, joutu
vat eurooppalaiset pankit varsinkin 
eurovaluuttamarkkinoiden kautta 
vaikeuksiin, jotka saattavat kääntää 
orastavan toiveikkuuden tosi lamak
si. Yhdysvalloissa tähän ongelmaan 
on varauduttu niin hyvin, että rahoi
tusj ärje.s,telmästäei liene vastaavaa 
sokkia odotettavissa. Joka tapauk
sessa riskej ä on. 

Suomen kannalta nämä uutiset 
ovat hyviä. Sensijaan hintakilpailu
kykymme on heikkenemässä huoles
tuttavasti varsinkin Ruotsiin nähden, 
jossa 16 %:n devalvaation jälkeen 
ollaan päätymässä vain kaksi pro
senttiyksikköä Suomea kalliimpaan 
palkkaratkaisuun, kun devalvaatioi-



den ero. oli 6 %. Pekkas-ratkaisun 
jäljiltä on inflaatiovauhti meillä sel
västikorkeampi kuin muiden OECD
maiden keskiarvo, joka on tuntu
vastihidastunut. Vaikka devalvaa- ' 
tion jälkeen olemme näiden maiden 
suhteen vielä voiton puolella, antaa 
tilanne aihetta huoleen. 

Talouspolitiikan haasteet 

Tilanne on siis toiveikas, mutta ~isäl
tää melkoisesti epävarmuustekijöitä. 
Tästä syystä on riittävä liikkumavara 
talouspQolitiikassa tarpeen. Hintakil
pailukyvyn kohentaminen on keskei
nen tekijän työllisyyden ja kasvun 
hoitamisessa, koska maksutase pa
kottaa tälläkin hetkellä talouspolitii
kan kireämmäksi kuin muuten olisi 
asianmukaista. 

Kilpailukyvyn merkitystä »markki
noiden vetoon» verraten korostaa pro
f.essori Antti Tanskasen (1982) tutki
mus, jonka mukaan kilpailukyky se
littää bruttokansantuotteemme kehi
tystä varsin hyvin, kun taas »mark
kinoiden veto» ei selvinnyt edes mer
kitseväksi muuttujaksi. Tämä muut
tuja joutaa siis historiaan muiden 
kuin eräiden puunjalosteiden vien
nin selittäjänä. Pieni maa löytää mar
ginaalitoimittajana markkinoita, jos 
vain hinta ja muut ehdot ovat oikeat. 
Tässä. mainitut näkökohdat antavat 
siis aihetta korostuneeseen huoleen 
hintakilpailukyvyn heikentyessä, 
vaikka markkinoiden veto lupaakin 
hyvää. 

Öljyn hinnan halpeneminen on 
herättänyt huolestuneisuutta idän
kaupan tilanteemme vuoksi. Kun 
olen muualla (1983) käsitellyt tätä 
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kysymystä, todettakoon tässä vain, 
että viennin aikanaan tapahtuvaa 
laskua vastaa kotimaisten· reaalitulo
jen nousu, josta jo. yli 90 % kulute
taan. Vilkastunut länsivienti katta
nee moninkertaisesti puuttuvat pro
senttiyksiköt, joten hinnanlaskun 
työllisyysvaikutus on myös meille 
selvästi ekspansiivinen, reaalituloista 
puhumattakaan. 

Paranemassa oleva taloudellinen 
tilamme vähentää julkisen talouden 
rahoituspaineita, onhan tuo sektQori 
ollut oikeaoppisesti ekspansiivinen 
laskun aikana. Silti· julkisen velan 
kasvu on huolestuttava. 

Ruotsin, Hollannin ja Englannin 
varoittavat esimerkit opettavat, että 
julkisen velan osuutta bruttQokansan
tuotteesta ei voi palj on nykyisestä li
sätä. Samat esimerkit varoittavat 
myös bruttoveroasteen lisäämisestä 
tarjontapuolen reaktioiden vuoksi. 
Siksi edessä on julkisten menojen 
kasvuvauhdin hidastus muidenkin 
kuin suhdanneluonteisten menojen 
osalta. Sensij aan rahapolitiikkaa 
voisi maksutaseen parantuessa ja 
julkisen kysynnän kasvun hidas
tuessa pitää ·vielä kohtalaisen keveä
nä edellyttäen, että tarjontapuoli ja 
hintakilpailukyky kyetään pitämään 
kurissa. 

Pitemmän aikavälin näkymät 

Kun maa haluaa nopean kasvun 
tielle, on seuraavan viiden toimenpi
deryhmän vakiolääkkeistö poikkeuk
setta tepsinyt: investointiasteen nos
taminen yli 25 % :n, hintakilpailuky
vyn pito vahvana, vientioifientoitu
minen (tuonnin korvaamisen vasta-
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kohtana) ja kaupan esteiden purku 
markkinavoimiin luottaen, tuotanto
voimien liikkuvuuden edistäminen 
sekä valtiovallan aktiivinen eteen
päinkatsova panostus lupaaville 
uusille alueille, mm. tutkimuksen 
kautta~ ,Ensimmäinen ja kolmas ryh
mä ovat meillä tyydyttävässäkun~ 
nossa, mutta muista ei voi sanoa sa
maa. Kun investointiasteen nostami
nen'., __ celikul utuksen painaminen, on 
toi:q1enpiteistä tuskallisin, olisi täl
lainen potilas konsultin unelma. UI-· 
komainen velka ja valtion velka ei
vät vielä ole hallitsemattömissa ja 
maamme resurssipohja ja muut edel
lytykset ovat hyvät. Silti tehtävää on 
paljon. ,Seuraavassa tarkastellaan nii
tä konkreeettisia toimenpiteitä, joilla 
Suomessa voitaisiin luoda edellämai
nitut edellytykset~ 

Edessämme on joka tapauksessa 
teollisen rakenteen tuntuva muutos 
paits-~ ·automaation myös uusien teol
lisuusmaiden rynnistyksen seurauk
sena. Ajaudumme myös tuotantoka
peikkoihin ja inflaatiopaineisiin jo 
varsin korkean työttömyysasteen val
litessa, joten rakenteellinen työttö
myys on ong~lma. Tämä korostaa 

I 

tuotantovoimien liikkuvuuden lisää-
misten ja yritysten pääomarakenteen 
vahvistamisen merkitystä. 

Hintakilpailuky ky 

Maltilliset ~palkkaratkaisut ja kilpai-
1 un edistämistoimet tässä kartellien 
luvatussa maassa ovat avainseikkoja. 
Tuskattomin keino on tuottavuuden 
kasvun kiihdyttäminen, joka on myös 
parasta työllisyyspolitiikkaa. A vain
asemassa tässä ovat alhaisen pääoma-

kertoimen omaavien teollisten in
vestointien kiihdytys ja pääoman al
lokaation tehostamiseen tähtäävät 
toimenpiteet mm. juuri kilpailua 
edistämällä. Edellinen edellyttää mm. 
yritystenomarahoitusmahdollisuuk
sien . parantamista. 

Palkinnot ja rangaistukset 

Meille on lakeja säädettäessä ollut 
.ominaista keskittää huomio siihen, 
mitä. kukin saa ja mitä keltäkin ote
taan. Edellämainitun kasvustrategian 
perusajatus on unohdettu: järjestel
mä toimii myös palkinto- ja rangais
tusjärjestelmänä, joka ohjaa ihmis
ten toimintaa ja vaikuttaa jaettavan 
kakun suuruuteen - sitä enemmän 
mitä pitemmästä aikavälistä on ky
symys. Pienempi osa suuresta kakus
ta on usein enemmän kuin suurempi 
osa pienestä kakusta. Sitä kokonai
suutta, joka muodostuu raskaasta tu
loverotuksestamme ja sosiaaliturva
järjestelmästämme, ei voi .parhaalla 
tahdollakaan pitää järkevänä. Onhan 
marginaalinen nettoveroaste yli 10.0 
% tulonsaajalle, joka on enemmän 
kuin yhden tukimuodon piirissä. 
Merkittävä parannus tässä suhteessa 
olikin etuuksien korotus ja verolle
pano, eikä sitä pitäisi missään ta
pauksessa peruuttaa uudistuksen to
teutuksessa havaittujen epäkohtien 
jöhdosta, vaan olisi korjattava epä
kohdat. 

Suurella osalla ihmisiä on näet 
mahdollisuus valita, tekeekö työtä 
vai eL Jos käteen jäävä tulo laskee 
työponnistusta lisättäessä, ei niin 
tehdä. Seurauksena työssäoleviin 
kohdistuva rasitus lisääntyy aikaan-



saaden kielteisiä tarjontapuolen 
reaktioita ja vähentäen mahdolli
suuksiahoitaa . todella tarpeessa ole
via. Sosiaaliturvajärjestelmämme, 
johon välttämättä tulee ,:altiontalou
den remontissa kohdistumaan suuri 
huomio, tulisikin perustaa tavoitteel
le tehdä itsensä tarpeettomaksi aut
tamalla ihmisiä auttamaan itseään, 
kun heitä nykyään pidetään väkisin 
sen piirissä. Lisäksi se jäädyttää tuo
tannontekijöitä paikoilleen. Mainitun 
ajattelun puutteeseen törmää jo~a 
puolella, kuten kohta huomaamme. 

Verotus 

Verotuksella olemmekin vahingoitta
neet itseämme· tuntuvasti. Tulisihan 
sillä pyrkiä edistämään asetettuj a 
päämääriä tai edes pyrkimään neut
raalisuuteen. Muutama esimerkki 
riittänee. 

Työtä verotetaan niin raskaasti, 
että marginaalilla vain runsas kol
mannes siitä, mitä työnantaja mak
saa, menee työntekijän kukkaroon. 
Tämä on todella luonut työttömyyttä 
siirtämällä I yrityksiä pääomavaltai
sempaan tekniikkaan kuin . tuotan
nontekijöiden suhteellinen niukkuus 
olisi edellyttänyt. Se on samalla suo
sinut ulkomaisia kilpailij oita koti
maisen kustannuksella, koska välit
tömiä veroj a ei voi periä tuonnilta 
eikä hyvittää viennille. Sen kieltei
sistä tarjontapuolen ilmiöistä oli 
edellä jo puhe. Verotuksen painopis
teen siirtäminen välilliseen verotuk
seen ja nimenomaan arvonlisävero
tukseen päin poistaisi näitä ongelmia, 
ja sen tulonjakovaikutuksia voidaan 
lievittää välttämättömyyshyödykkei-
2 
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den verovapaudella ja sosiaalietuuk
sien lisäämisellä. 

Korkea yhtiövero yhdessä liberaa
lien poisto-oikeuksien·. kanssa on hei
kentänyt pääoman allokaatiota.Tut
kimus-·· ja kehitystoimintaa .kohdel
laan kaltoin. Kunnallinen harkinta
verotus iskee yrityksiin silloin kun 
niiden maksukyky on muutenkin hei
koimmillaan. Se ja tulolähdevetotus 
estävät pääomia siirty~ästä uusille 
alueille. Verotuksen toimittaminen 
sitoo myös kohtuuttomasti niin vero
tettavan kuin verottajankin voima
varoja. 

Rahoitusjärjestelmä 

Tuotantovoimien allokaätiossa on 
muutenkin runsaasti korjaamista. 
Rahoitusjärjestelmämme allokoi pää
omaa edelleenkin varsin tehotto
masti. Tärkeimpiä syyllisiä ovat 
korkokatot, rahoitusjärjestelmämme 
yleinen kehittymättömyys ja verotus, 
jotka pyrkivät pitämään pääomat 
siellä, missä ne sattuvat olemaan. 1 

Markkinarahan ja päivälainamark
kinoiden tulo Qon onneksi selvästi vä
hentänyt korkokattojen haitallisia 
vaikutuksia.2 Silti voidaan vakavasti 
kysyä, mitataanko investointikoh
teita eri rahoituslaitoksissa ja eri puo
lilla maata vieläkään edes samalla 
mitalla. 

Osakeomistuksen laaj entamisen 
toivottavuudesta ja taloudellisen val
lan keskittymisen haitoista ollaan 
pitkälti yhtä mieltä. Jaettujen voitto
jen kaksinkertainen verotus ja obli-

1. Ks. Ahtiala (1973). 
2. Ks. Ahtiala (1972). 
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gaatioiden korkojen verovapaus fyy
sisille henkilöille, ja molempien yk
sinkertainen verotus osakeyhtiöille 
on kuitenkin antanut jälkimmäisille 
suhteellisen. edun osakemarkkinoilla 
ja saanut aikaan sen, että' mm. va
kuutusyhtiöt ajavat yksityiset pois 
osakemarkkinoilta omaisuustulovä
hennyksen ylittävältä' osalta, päin
vastaisen kehityksen tapahtuessa 
obligaatio markkinoilla. Tälläkehi
tyksellä on vakavia pitkän tähtäyk
sen vaikutuksia monessakin suh
teessa, vaikka se onkin mahdollista
nut yrityksillemme riskipääoman 
hankinnan halvemmalla. On vaikea 
välttyä käsitykseltä, että meidänkin 
tulisi siirtyä Ranskan avoir fiscal 
-j ärj estelmään osinkotuloj en vero
tuksessa. Osakeomistuksen riskin 
vähentämisessä pienomistajille olisi 
sijoitusyhtiölaki tarpeen. Myös vaih
tovelkakirjalainojen verotus tulisi 
korjata. 

Valtiovallan panostus 

Valtiovallan tulisi edistää tuotanto
rakenteen ~uutoksia mm. panosta
malla koulutukseen ja tutkimuk
seen ja poistamalla muitakin tuotan
tovoimien liikkeiden esteitä. Aurin
gonlaskun teollisuudenaloille pitäisi 
antaa tukea enintään pehmeän las
kun mahdollistamiseksi. Ruotsi ja 
Englanti ovat näyttäneet, mihin joh
tavat tukipalkkiot, jotka kiihotta
vat pitämään tuotantovoimat enti
sissä asemissaan. Meidän on osallis
tuttava kansainväliseen työnjakoon 
ja ostettava halpatuontimailta, mi-
kä tuo vientimahdollisuuksia meille 
omilla erikoisaloillamme. 
~~'\f>~:\_,.~, 
~ -'il8:...;;~\\>l~ ~'-\"' .• "'-

Työvoiman liikkuvuus 

Työvoiman liikkuvuuden kannalta 
oli ARA V A-Iuovutusrajoitusten lie
ventäminen tärkeä. ,Sijoitus asuntoi
hin tulisi tehdä uudelleen. kannatta
vaksi, jotta markkinoille. .saa taisiin 
vuokra-asuntoja saman päämäärän 
saavuttamiseksi. 

Kysynnän rakenteen nopeasti 
muuttuessa pitäisi koulutukseen ja 
uudelleenkoulutukseen kiinnittää 
erityistä huomiota mm. niin, että se 
pitäisi asettaa työttömyysavustuk-
sen saannin ehdoksi. Työttömien tu
lisi myös ottaa vastaan tarj olla ole
vaa työtä, jos omaa koulutusta vas
taavaa ei muuttuneen elinkeinora
kenteen vuoksi ole saatavilla. Meillä 
ei ole varaa pitää joutilasta työky
kyisten joukkoa. 

On myös oivallettava, että todel
linen työnantaja on tuotteen ostaja 
eikä palkan maksaja. Niin kauan 
kuin ostajaa ei voida pakottaa osta
maan tuotteitamme, ei ole taloudel-
lista mieltä pakottaa palkan maksa
jaakaan takaamaan palkkaa. 

Muut tuotannontekijät 

Erään tuotannontekijän, raakapuun, 
»liikkuvuuteen» jouduttaneen myös 
kiinnittämään huomiota. Sen syy on 
erikoistapaus rahoitusjärjestelmäm
me aiheuttamista vinoutumista tuo-
tantovoimien allokaatiossa - ny
kyään saa yli-ikäisestäkin metsästä 
paremman reaalituoton kuin vaihto
ehtoisista sijoituslähteistä. Näin puu, 
kuten pääomakin, pysyy siellä missä 
se kasvoikin. Puun saaminen liikkeel
le käynee sentään lievemmin keinoin 
kuin mihin Ruotsissa ollaan turvau-



tumassa - sehän hipoo jo konfiskaa
tion rajoja. Vihonviimeinen toimen
pide olisi siirtyminen metsän myyn
titulon verotukseen Ruotsin mallin 
mukaisesti, kuten on ehdotettu. 

Öljyn ja öljytuotteiden käytön te
hokkuus .edellyttää, että näitä tuot
teita saadaan kilpailevien markki
noiden hintaan. Siihen on päästävis
sä pitämällä näiden tuotteiden koti
mainen hinta kuluttajamaissa vero
tuksella riittävän korkealla, jotta 
energian säästö ja vaihtoehtoiset 
energianlähteet kannattaisivat Ja 
OPEC-maat pakotettaisiin kilpaile
maan. Kun niiden on ansaittava tiet
ty määrä vientituloja, on useilla niis
tä taaksepäin kaartuva tarjontakäy
rä. Siten ne saadaan myös lisäämään 
tuotantokapasiteettiaan nopeammin 
alhaisemalla hintatasolla ja ilman 
hinnannousun odotuksia. Näin me
netellen voitaisiin halvan· OPEC
öljynkin käyttöä lisätä nopeammin. 
Veroja vastaava tuloveronalennus 
saisi taas aikaan myönteisiä tarjon
tapuolen reaktioita sekä poistaisi 
edellä mainittuja epäkohtia. Vaihto
ehtoisessa tapauksessa on uusi öljy-
kriisi vain ajan kysymys.3 

Lopuksi 

Olemme oman onnemme seppiä 
enemmän kuin luullaankaan. Pie-

3. Ks. Ahtiala (1983). 
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nenä maana vientikysyntämme hin
tajousto on suuri, joten kilpailuky
vyn säilyttämisellä hoidam,me useat 
muutkin ongelmamme. Hyvinvoin
timme nousee sillä, että teemme 
enemmän ja tuottavammin työtä, ei 
vähemmän. 

Taloudellamme on potentiaalia 
OECD:tä nopeampaan kasvuvauh
tiin teknisen jälkeenj ääneisyytem
me ansiosta. Meillä on lukuisia talou
dellisen kehityksen jarruja, joita 
poistamalla. saISImme kasvuumme 
lisäpontta. Vaikka haasteet ovat mel
koiset, ovat edellytykset myöshy
vät. Mutta onko poliittista tahtoa? 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

TALO,USPOLITIIKAN S,UUNNAN VALINNAN TE)ORIAA 

VEIKKO REINIKAINEN 

Talouspolitiikan suuntarattkais:ua var
ten välttämättömän ti1alIDearv1on Yh-· 
teydessä. on las~o.:ilta ny,t ajateltava 
sekä su4danne;roeh~tykSien että pitkän 
ajan 'kJeHityksen näkökUlmaista. 

Pitkän ajan tarka:srl1etussa ei tällöin 
ole kysymys passiivtse:sta .ennustami
sesta vaan nykyislten ongelmien luon
teen tiJedo.stamise:sta jia muuntumisen 
mahdoliUstawen 'strategiroiden hah
moittelusua. Tulevai!s.uus, ei ,tosin o.le 
täysin vapaasti valiJttavissa vaan 
myös ihi,s,toriJalliJse:ssa ajassa tapahtu
vaan !kJehityrkseen sisältyy ti:ettyä vä~s
\tämäVtömyyittä. Vaih(toehtoiis:iia tul
kintoja onkin .ollut tarrjolla runsaasti. 
Esbn. puhe:siiTtymisestä j,älkiteolli
seen yhrbe:iJskuntaan 'On kuitenkin ko.
vin kertakaijJ{ki:sta ja puhe pitki:stä 
sykleistä taas muuten vähän Hian 
determindistli:stä. Mielestäni voidaan 
klaltso.a, 'että ,nyky]se,t va~eudet liiltty
vät 'taloudel]ilsen ikJeh:iJtyksen aika
kausivailiteluun, mihin liitltyvät muu
toksen merkilt olivat näkyvissä jo. 
1960-1uvun puo.~ella. Uuden aika
kauden alkaminen lei siis johdu jois.
takin 1970-luvun häiTiöi:s:tä vaan sii
täettä tiettyä aikakautta ylläpitänei
den voimie.n teho. .oli joka tapaukses
sa ehtymässä. O,n aj:a!telltava e.nem
männiitä taloudJehliisen kehityksen 
tende'nssej ä ja vcill. tasuhileiden muu-

to[ksila j.otka joh~iV1alt esim. IMF-jär
j1estleImän kriJ:s1in ja OPEC-rynnäk
köön kuin ;~tse 11Jäl~tä sho~eja.Kysy
mys on mm. tuo.ttavuuden ,kehityk
sestä, . vapaakaupan kasvuvaikutusten 
ehltymisle:Sltä jia !ueknisen k:ehityksen 
·laina1ai:suuksista. Koetut 'näkyvät 
sno.kiJt OVa!t !s~tten ky l1ä pahentaneet 
tHannetta. Ne Itekij,ät, j Ö!tka o.vat 
aiheuttaneet perustilanrteen muurtok
sen, ovat kuirtenkin luonteeltaan sel
laiilsia, ;elttä tilantelen nopea paranemi
nen 'ei ole näk:öp~]rissä. Talouspolitii
kassa on voitava lähteä Siitå, että tä
mätiedo.stetaan ja tunnustertiaan. Ke
hiltyksen mootto.rina ei ,nyt Vioi toimia 
esim. lkansa!invä]inen kauppa sinänsä 
vaan lähinnä 'Uusia, mie]ekikäitä . re
su.r.ssien 'käyttötapo.ja merkitt:sevä tek
ninen kelliJtys j1a yJlipääns:ä talouden 
muunltum1skyky . 

Suhdannevaihrtelut leivät kui1:ien
kaan ,kJaItoaja hyvään pitkän ajan ke
hit)11kSleen pääs:tään varn j ärkJevän ly
hyen :aj,an Po.ilirtlili\kan avulla. Lyhyellä 
tähtäyksellä Suomen tilanne on loka
kuun 1982 r.atkaiisujen jälkeen aina
kin ityydyttävä. Näitä r~tkaisuja on 
tässä vaiheessa pidettävä v~elä tar
peeU1sempinaJ 'kuin esim. Kansanrta
loudelliselssa ~ikakauskirjassa hiilj at
t.atn juilkaJilstuja arviQintleja 'kirjoitet
taessa aJateltiin. NäköpiiTis,sä o.n nyt 



nousuvaihe, jolla ;ei tosin ole selvää 
Viasvinetta Suomen Kehiltyksessä toi
sen· malali1manslOdan j ä:uroeen. Lähim
pänä Vlerlauskohtana voitaneen pitää 
1964-65 h,eikohrooa korkeasuhdan
netta. Myös kLlpailUlkyky on-likimain 
v. 1963 rbasolla ja vähintään tämä ta
so ,O:Hsi jatkosis:akin vo~tava säily1jtää. 

Nousu :salatba!a nyt merkitä lähinnä 
sitä ,että !työ}]i;syystilanteen uhkaava 
h,eikkeneminen (torjutaan. Ylikuume
nemisiJlmiöt tulevat oLemaan alueelli
sia (Helisingi'n seutu?) tai j·oitakin 
osamarkkinotta ko~evia. Maassam
me tarvitaan sdJis edelleen myös vali
~oivaa ja mar~kinasopeutumista 
ed1srtävää politiikkaa malkrQsäätelyn 
ohella. Perusluonteeltaan Suomen 
talouspolitiikan olisi kuitenkin säilyt
tävä ekspansiivisena. Tämä on sel
västi keskeisin talouspolitiikkaan 
kohdistuvista vaatimuksista. Tämän 
käs~tyksen puoLesta voidaan esittää 
alinakin. kolme vahvaa perusile[ua: 
(1) työllisyyden turvaaminen o.n 
edelleen mahdol]ista valin taloudelli
Slen kasvun avullJa «(tätä »Iakia» on 
ehkä muutettava mutta :se ei käy no
peasti) ; 
( 2) raket;llteelTilnen sopeutuminen ei 
onnistu 'fueän poli:tiikan ja hitaan 
kasvun oloissa (ong.elmat ovat j atku
vastli ralre.ntlee1l!tsia): 
( 3 ) valt1oIlltalouden vaj-auksesta ir
tautumi:nen on mahdolHsta vain ta
louden markkirnasek:torin suhteelli!sen 
nopean kasvun oLoIssa. - Jos nämä 
ekspanJS~irv.iSlen politiikan perustelut 
unoihdetaan, seuraukset tuleva;t ole
maan hyvin vakavia. 

Ekspansli!1visen politiikan vastakoh
dan muodostaa tietysti ikirteä politiik
ka. Tälle tie:ll'e joudutaan herkästi 
esim. stten, että hi'I1!ta- ja kustannus-
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suhteiden uilkoista vmoutumaa yrite
tään k:orj'ata ;aktivirbe,etin tasoa rajoit
tamalla luontaiseen h~I1itasopeutuk
sen mekan1smiLin !turvautumatta. Tätä 
on vasrtaiisuudessakin vältettävä. Tur
han kireän polit:iJiikan tielle· voidaan 
Ibo~sa;al ta joutua jos j,ulkisen velan .rro
pea 'Sup:iJstamJinen ·kJohotietaan iisetar
roottukseksL Tä!täk~n 'On välttettävä. 

PeriaatteelWisen ekspans±ivi,suus-
vaatimuksen oh:ella talouspolitiik
kaan kohdistuu toisaalta se suunta
vaatimus että politiikan on oltava 
myös devalvaatiosyklistä· irtautumis
ta edistävää mutta silti myös valuut
takurssien työllisyys- ja allokaatio
poliittisen roolin tiedostavana. Deval
vaatiosyklistä voidaan irtautua siten 
että ei anneta kilpailukyvyn uudel
leen»retkahtaa».Tämä 'ohje on nyt 
erityisen sopiva 'kun 'kilpailukyky ei 
edes hetkellisesti kohioa :keskimäärin 
riittävän tason yläpuolelle. Kilpailu
kyvyn välitön heikentäminen reval
vaation avulla ei olisi nyt järkevää 
politiikkaa. Sen sijaan kor.ostuu nyt 
taas se, että myös työmarkkinaosa
puolet määräävät pitkälti talouspoli
itiikan luonnetta. Ratkaiseva merkitys 
on ·oleva sillä, miten erityisesti en
simmäiseen devalvaation jälkeiseen 
nousuun liittyvään tulonjaon muu
tokseen suhtaudutaan. Pääomatulo
jen osuus tulee kohoamaan, mutta 
kysymys ei ole pysyvästä siirtymästä. 
Muutos liittyy sekä hinta:suhteiden 
muutoikseen että lkysynnän eksogee
niseen kehitykseen, eikä siihen ole 
tarpeen reagoida sisäistä tulonjako
taistel ua kiris.tämällä. Kysyntäkehi
tys jaa utonominen markkinahintoj en 
kehitys supistavat pääomatulojen 
osuuden taas aikanaan normaalitasol
le ja sen allekin. Tällöin teollisuuden 
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on puolestaan hyväksyttävä se, että 
lamavaiheeseen liittyvää Ikannatta
vU!us- ja rahoituskriisiäei hoideta va
luuttakurssienavulla, elleivät kan
nattavuusseurannasta riippumatto
mat kilpailukykyindikaattorit muuta 
osoita. Valuuttakurssipolitiikka ei ole 
perusluonteeltaan suhdannepolitiik
kaa, vaan se on ennen muuta avoi
men talouden allo.kaatiopolitiikkaa. 
Valuuttakurssien avulla pyritään sii .... 
hen, että riittävä osa potentiaalista 
suhteellisen edun tuotantoa on myös. 
tosiasiassa· kilpailukykyistä. Samalla 
edistetään resurssien käytön ja kau
pan optimointia, kun hintasuhteiia ei 
vääristellä, toisin 'kuin valikoivan 
suojelun yhteydessä tapahtuu;. Juuri 
tämä monetaaristen, rakenteellisten 
ja ·kauppapoliittisten näkökohtien yh
teenkuuluvuus on suomalaisessakin 
valuuttakurssipolitii~kan »uusien kri
teerien» etsinnässä pyrkinyt unohtu
maan. 

Ulkiolilsiin suhdanteiSiilin kannattaa 
m1eluummiln sopeutua vMuuitava
rannon ja vaihtotaseen kehityksen 
:sekä budjetin rtasapaiinoasteen vaih,te
lun avulla kuin yrtttämällä e]iminoi~ 
da ,itse uIlkol{naaJnka!upan hellahteluja 
valuuttakurssi.en avulla. Kilpailuky
vyn vaJkauttaminen on ;sen sijaan so
piva keino jos asiaa pystytään käsit
telemään :suhdanteista puhdistetu'n, 
kokonai:sy ~sikk:Okustannul{siin lii tty
vän inde:ksin av·ulla. ( vrt. Reini
kainen 1976, s. 345-346). Lähiaikoi
naajankohtainen y1e1sen ttalouspoli
ttiikan .kiristäminen V'oisi taas merkitä 
lähinnä rah!3Jll Itarjonnan kehJitykseen 
liirttyvien monetaristiJsten nyrkkisään
töj1en S1eUT8Jaml]sta. Myöskään pää
omantuonmn ei 'olLs:i annettava mer
kiltä rahoitustilanrteen mainittavaa 

välj-enemistä. Investointien heilahte
luj1en .taisaJamilseen oHsi vastaisuudessa 
pyr1ttävä yhä tenemmän omaraJho~tus
osuuteen li:ittyviJen ehtoj en avulla ei
kä nliinkään ve:voitusj ärj'estelyjåedes
takaisi.n muut.telemallla. V1e:voj ärjes~ 
telyjä voidaan mieluummin käyttää 
p1t:kän ajan poIilitiikan osana., sikäli 
kuin silihen on varaa. v,erojaikin teol
liiisuus V'oi ky llä malksaa j'O:s ta1\ouspoli
,tilkan yhtenä pääperiaatteena pide
tään avo.imlen seJroborin ik!eskimäärin 
riittävän kaIllnatttavuuden turvaamis
ta. Kilpailukykyä ja kannattavuutta 
ei tarvita kuitenkaan »mahdollisim
man paljon» vaan optimaalinen mää
rä. Tätä kysymystä on nyt tarkastel
tava myös kansainvälisen yhteisvas
tuun näkökulmasta. Oman maan 
työllisyystilanteen parantarilinen yli
Illormaalin ;kilptailukyvyn avulla on 
tarv.a1laan eräs protektionismrnmuoto 
j1a .se meIildtsiJSii ·kansainvMsesti kat
soe,n ,epäsuotavaa »työttömyyden 
vi;enrtiä». Eihän o1e mahdoLlista että 
kalilkki maat voislivat yleisen laman 
o[dissa yh:t' aikaa parantaakilparilu
kykyään Ja siis ielpyä vai:n tämän me
kanisminavuHa. Sle miJlä itasol1a va
ltiuttamääräisiä tekij,läh:intoJa voidaan 
kussakin maassa pitää,· riippuu luon
noLlisesti lopulta sen avoimen sekto
rin yritysten reaal]sesta SUJoritus!ky
vystä. 

Lähivuosina on erilty1sesti varotta
va :Sitå populis:tistta hathakäsi tYlStä, 
että :elintaslOn laslklemine;n ~ohti kehi
tysmaiden tasoa voidaan välttääpi
dättymä1ilä vastaisuudessa devalvaa
.t101sta. MonetaariSet operaatioit eivät 
laske telin1asoa, ne merkiJtsevåt vain 
tosias1oi.den tunnustamista. Kansain
välisten tuloeroj1en supistuminen joh
tuu nilistä maailmantaLouden muu-



toklSl~sta (esiIn. rtekniikan leviäminen) 
jotka tJekevä~ kur.ssien muuto:kslet 
välttäm-ättömiiksi. 'l1ekijiähintojen· yh
täläistymisteor,eema on teore1erttisena 
ääri'tapauksena tunnettu jo kauan. 
Sen iennus'tea.rvo on sitä suurempi 
mitä ;enemmän··~tse tuotanto kansain
välistyy ja mitä enemmänrteollis)uus~ 
maiden perinteinen dynamismi heiik~ 
kJenee . Ongelma on nnn vakava· 'ett.ä 
jos voitaisiin pitää ilmeisenä että lie
västi ·niukka monetaarinen kilpailu
kyky on dynaamisen tehokkuuden ja 
siis reaalisen kilpailukyvyn kehityk;.. 
sen kannalta edullisinta, Suomenkin 
olisi syytä omaksua tämä ajattelu. 
Tästä ei ole kuitenkaan erityisiä 
todisteita. L~ian »hel'pot· päivät» -eivät 
kyllä vannastikaan kilVoita . esiin 
luovuutta ja tleh~uutt.a, mutta 
myös yleisen ikfulpaililupoHtiikan y hltey
dessäon vanhasrtaan ikatsottu ·että yli
norm'aalikin kannattavuus on perus
teltu josal!an ja yrttyksen on itse ~uo
tava j a ~alhoiitettava 'edistyks'ensä. 
KrooniJsesrti heikonkannalttavuuden 
alat eivät tunnetusti ole innovatiivi
suu den mal1!1es1merkkej-ä e1ikä ~oko 
avotnta :sektor.ia tuJ.'iJsi saattaa Itähä'n 
asemaan. Lyh~e'n tähtäy~,en kan
nattavuuseroilllla tuT1si olla kJesikeinen 
mel'lhltys ,transfurmaat1on {käynnissä 
pitäjinä. 

Kolmas lähiaikojen talouspolitii
kan suuntaa määräävä tekijä on tar
ve parantaa valtiontalouden tulora
hoitustasapainoa. On kuttenki!l1 tie
do:stettav:a miltä tämä todella meI"fkit
see. Viime vuosina on valtion"nelan 
kIasvu 'Ollut Oisoitulkse:na luonte,eltaan 
eklSpansiJivisesrta ftnanssipo,litiJik:asta. 
Suomen hyvä kehity,s .on pitkältil 1uo
tukin ,toisaa1takiilpa~lukyvY'n, toisaal
ta budj:etin vajaiusralhoitulksen avulla. 
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TällaiJsenakaan politiilkka ei o1e o[lut 
viJelä :liian 'ekspal1lsliiv.~sta. Jos valtion
talioudessa nyt pyritään parempaan 
tasapainoon, finanssipoLitiikka . tuLee 
sopeutumiSkaudlella vastaavasti ole
maan~o.ntralkt~1vista. Mru4drinasek
rvorilin kloh,distuvat odotukse.t kasvavat 
s1i!s v1elä· entisestään. 

Budjetin tasapainotus on oleva leräs 
vaativimm'~sta haasteista joiden· ,e.te1en 
Suomen ,tailouspolitiika:ssa on jou
duttu. Vajausta vtoidaan ajatuksel1i~ 
sestl ja :pian myös määrä11isestiverra
tav. 197 5 vaih,totaJsevaj~aukseen, joka 
kuitenJkin ~i~ttyi·· viie.nnin volyymill 
romahtam±seen j1a ~orjautui sitten 
ylläJttävänkilnnopeasti vile'nnin taas 
eiLpyessä. Valtiontalouden o:salta ei 
o1e näköpiirissä mitään vientikysyn
nän ,e.lpymistä vastaavaå' automaat
tista palautum<tsta -eikä devalvaati'Oi
den vaikutuksia vastaavaa h~ntaso
peutusta. 

Budj\etin tasapainot.ushaasteen 
luonIlJetta on tässätilClJIlJteeS!sa tarkas
teltava todella \klokJonaistaloudehli
sesti, ja tällöin seuraavan kuvion ha
vainnoHistamaa aj attelua soveltaen. 

2 
(3) :--~ ___ , 

Kuvio 1. Kilpailukyky ja politiikan ekspan
siivisuus. 

':Doisin kuiln ··kirj aRisuudessa use,in 
esitetään, ei pysty akselin m uuttuj a 
tälTaisessa tarkastelussa ole vaJuUltta-
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kU1'1ssi vaan ~i[pailukyky. Talouden 
kehiitys ier ole 'nimell~sen ·kur;ssitason 
mutta kylläkin kilpailukyvyn ja sen 
kehityksen :funkt~o. Vaaka-akselihla 
ei tässä tcwkaJstella klOitiJ;naista ab
Slorptiota vaan ongelman luon"telen 
mukailSieslti sisruslen politiikan 'e.kspan
siivisuutta. Edellyttäen, elttä rahapo
litiikan periaatteet ovat »arme:ttu te
kijcä» (vatkaa M-kasvu?), HiJttyy sisäi
sen poilitilikan luonne nimenomaan 
}u1ik1S1taloU!den tasapainoon ja j ulki
sen velan klehi!tylmeen.Velan lisään,:" 
tyminen on ts. tämän päättelyn mie
~es:sä ,ekspansiivista politiikkaa. 

Käytännössäkin sis'ättasapainoa 
(IB) joudutaan ajattelemaan 'eri;tyi
sesti kahden kuv~OIssa lesitetyn asian 
funktiona. Sisätasapainon yhteydes
sä ajatellaan tällöin ensisijaisesti työl
lisyystavoitetta.. Talouden. luontaista 
inflaatiotaipU!ffiusta on täJllöin val
mistauduttava käsittelemään erik
seen (vrt. Leppänen (1983». Kuvio 
1 ihnentää käsitystä että seuraavat 
lainalaisuudet ovat voimassa. (a) j O1S 

kilpailukyky on hyvä, ei iekspansiivi
sen .sisäisen politiikan tarve olle IB
tavoitetta ajatelLen kovin vahva 
(tilarme 1) ija (b) kun 'kilpailukyky 
on heikko, oll1sil s1sä1sen politiikan 
oltava ekspansiiv:ista (tilanne 2). 

Kahden tekij.än suhdetta t.arkas
teltaessa oletietaan »m uut tekij ät» 
aina annetuiksi ja jokaista mutden 
tekij öiden konstel!laat1ota vastaakin 
erilLinen IB-funktio (IB 1, IB 2, IB 3) , 
joi!sia IB2 olkJoon tässiä rreLevantti. 
Lahiadkoina tätä päättelyä sovelle
taan kääntäen: kun budjetin tavoitel
tu tasapainotus merkitsee siirtymistä 
kireämpään sisäiseen politiikkaan, 
tarvitaan IB-tavoitteen turvaamiseksi 
vastaavasti hyvää ja jopa entistä pa-

rempaa kilpailukykyä. (Siirtymä 
tilanteesta 2 tiLanteeseen 1). 

Muun muassans. Ruotsin tautia 
koskevan keskust.eLun yhteydessä on 
käynytillme,is~si, !että 'emo päättely 
ei! ole yleisesti; ti1edosiJettua ei;kä hy
väksyttyå. Vaikka esim. yhä kor
~eampi vrerotus onkin iepäilemättä 
heikent.änyt työmotivaat.iiota ja talou
den suorituskylkyä, ,ei taJlouden maTk
kinasektorinkituminen . kuitenkaan 
»jiohdu» julkisen sektorin laaj:enemi
sesta. Syy----seuraus...suhde on suur
ten linjoj'en osalta aivan erilainen. 
Kroocnisesti heiikon kilpailukyvyn ja 
ky:syntä1aman oloissa johti srsätasa
painon tOiteuttam1spyrkimys mm. 
Ruot.sissa yhä ekspansiivisemman si
säisen politiikan ja siis mm. julkisen 
v;elan kasvUlIlltie]Le (tilanne'3). Tämä 
kehitys olisi voitu välttää vain sel
västi paremman kilpailukyvyn avulla 
j:a j'uuri tältä kannalta katsoen voi
tiin RuotsiJn devalvaatiota syksyllä 
1982 pitää järkevänä ratkaisuna 
(vrt. Reinikainen 1982). 

Myös Suomen kehityksfessä ovat 
nämä lainalaisuudet olleet selvästi 
nähtävissä. Velka/BKT -suhteen 
nouslu 1960 -luvulla oli merkki sel
v.ästi .ekspansiivise.n politiikan tar
peesta nopeaa transformaatiota ko
~evassa maassa ja samaLla merkki 
siitä, 'että silloin vi!elä pUloli:teollisrtu
neen Suom,en lkilpailukykyongelma 
vapaakauppaoloitssa oli pruj on vai
keampi 'kuin konventionaalisten in
dik.aattorien perusteella saattoi pää
tellä. V. 1967 devalvaatio kohensi 
sitten perustavasti hintaki~pailuky
kyä ja nosti sen muuta.triiksi vuosiksi 
jopa vcähimmäistasona pidettävän 
1963 tason yläpuolelle. Kun kilpailu
:ky:ky olihyv'ä, ei sisäisen politiikan 



tarvinnut oMa kovin ekspansiivi'sta. 
Valtion tulorahditustasapaino olikin 
hyViä ja v. 1975 pai~eil1e m:ennessä 
v!elka/BKT ~suh,de oli jO' painunut 
perin alas (vrt. Salonen (1982)). 
Tämä tUllkinta osoittaa myös miksi v. 
1967 devalvaation arvostelua on yhä 
edelleen pidettävä aihe~ttomana. De
valvaation 'ansilosta politiikka ~oko
na1suutena saattoi, säilyä sillä tavoin 
,ekspansiivisena. kuin talv'uden muUll
tumishaastetta ajatellen ,oli välttämä
töntäkin. Silti voitiin lähes vapautua 
vanh!asta velasta ja sii;s luoda edelly
tyksiä öljykriisilen jålk~ise11e elvy
tykslelle. 

Vuosien 1977-78 pailkikehlla ta
pahtunut kilpailukyvyn paraneminen 
vaikutti '-saman tapaisesti m,utta vai
ikutus ilmeni! vain VleLka/BKT ~suh
teennousUlVaJuhdin hidastumisena, 
kun u1~oinen ky,sy'ntätilanne oli epä
edu1linen ja 'kilpailukyky ainoastaan 
vähäksi aikaa palautui edes v. 1963 
v.ähimmäistasiOlle. Tästä näkökulmas
ta on tarkasiteltava myös syksyn 1982 
devalvaJatioiden m!erkitystä ja toi
saalta budj'etin tasapainotuspyrki
myksen johdosta kilpaill!ukykyyn 
kJohdistuvia odotuksia. Budjetin ta
sapainotus lon ·kansallisestikin tarkas
tellen varSIin vai'kJea tehtävä. Aikai
sempaan havaintomalliin liittyen to
dettakoon, että siirtymällä tiJanteesta 
2 t1lante1eSieen 1 on luonnolli:sesti aika
ulottuvuus ja että prosessin aikana 
voivat »muut tekijät» periaatteessa 
muuttua siten, että ceteris paribus 
-päättelyn johtopäätökset lievenevät. 
Niinpä esim. finanssipolitiikan tiuk
ikJeneminen voi, vtäh\entää ta!louden 
inflaatiJOalttiutta, parantaa ityöhaluja, 
lisätä yritteliäisyyttä jne. Myös w
k:oinen kysyntätilanne voi muuttua. 
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Vaarana ,on kuitenkin myös joutumi
nen tämån lisäpäättelyn avulla juuri 
sen toivieajattelun tiielle joka ns. 
Lafter.Jkäyrää ,. sovielltavan politiikan 
yh,teydessä .on johtanut pettymyrosiin. 
Kilpailukyvyn ja sisä~sen· politiikan 
lekspansiivisuusasteen väilistä s.ubsti~ 
tuutiosuhdettaei si:ten voida unohtaa. 

Tasapainotuksen avulla välteltään 
toisaalta merkittäviJä vaaroja, jollai
nen on ensinnäkin se I~ttäkrooninen 
budjiet"bivaje johtaa helposti myös 
krooniseen. vailitotasevajaukseen ja 
kahdensuunta1seen·' velkakier!:eeseen. 
Olisihan ~ois(een vajaukseen johta
va ~otimaisen säästämisen ylittävä 
luottoekspans10 ainoa ~eino torjua 
budjietin vajaukseen herkäs.ti liittyvä 
syrjäytysvaikutus. Vaihtotaseen va
jaukseen nojautuminen ei"kuitenkaan 
ole Suomen oloissa jatkossa järkevää 
politiikkaa. Kysymys on ~uonnolli
sesti varsin monitahoisesta ong~lmas
ta, jonka yhteydes:sä on ajateltava 
mm. Suomen kehitysastetta, maksu
tasevajauksen yhteYfttä rahamarkki
naroehitykseen ja investointien tuot
tovaatimusta. Suomen (kansantalous 
ei kestäisi ilman vakavia häiriöi,tä 
sitä s1säistä luottQl~kspansi:ota, jonka 
avuLla selvään vaihtotasevaJaukseen 
ylipäänsä voitaisiin päätyä. Vaarana 
olisi mm. se,lettä ulko1nen vajaus ei 
h1elpoHa nykyoloissa merkitsisikään 
reaalia\klkumulaation voimistumista 
vaan Ikulutus- ja säästämisasteiden 
muutosta, jonka vaikutuksesta ulkoi
nen velkaantuminen vain ,korvaisi 
kotimaisia säästöjä entisen tai alene
van investointiasteen vallitessa. Kan
sainvälisestikin on runsaasti näyttöä 
siitä, että vaihtotaseen vajaukselli
suuden arvulJla on tosiasiassa hyvin 
vaikeata saada aikaan tavoiteItua in-
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vestomtiasneen nousua. Tämä liittyy 
mm. siihen, että vajaulkse,en johtava 
kotimainen luottoekspansilO pyrkii 
lähes väistämättä johtamaan ostovoi
maparitJeettiieorian nonn:e~sta poik
keavaan valuuttakur.ssi,/hintatasoke
hi,tykseen. Vaikka· rahoitusekspan
sro.n avulla Isaa tadsiinlkin aikaan 
(lisä ),investointej a - mahdollisesti 
erityiskiiho~eita ,apuna käy;ttäen -
talous ajautuisi· pian· !kriisilin uuden 
kapasiteetin käyttöedellytykset tur
vaavan kilpailukyvyn puuttuessa .. 
Ainalkin osa rahoitusekspansion ja 
mahdollisten verOihoukuttimien luo
mista investoinneista tulisi m uuten
kin ,aina olemaan epäterveellä poh
jalla, mikä pcmentaisi myöhempää 
krii~siä. Ajate1taessa -sellaista perus
kehi,tystä,että Suomen ikilpailukyky 
säilyy vakaasti nOlrmaalitasolla ja että 
ikaiJkkirin investointeihin kohdiste,taan 
tyydyttävän reaalisen ex ante tuoton 
vaatimus ja iettä julkisten menojen 
kasvu todella hidastuu, uhkaa Suo
mea mieluummin krooninen kysyn
nän puute kuin yleinen resurssien 
puute. Tätä toteamusta voidaan käyt
tää sekä ennusteena että normina 
lähivuosien J?olitiikassa. Muun muas
sa säästö asteen turvaamisen avulla 
olisi ts. pyrittävä siihen että luonnos
teltu skenaario toteutuu. 

On siis syytä ajatella myös budjetin 
vajau,ksen tai vaihtoehtoisesti sen 
supistamisen vaikutuksia nimen
omaan suhdannekierron puitteissa 
tasapainoisen vaihtotaseen näkökul
masta. Tällöi'n jatkuvan valtionvelan 
kasvuun lii ttyisi me1!kio vahva syr
jäytysvaikutus ja kork!Oka·nnannou
supaillJe 'Olisi lentistä vlOim~aampi. 
ElyY1ttäväksi :tarkoit!ettu finanssipoli
tiikka .ei silloin olisi kovinkaan elvyt-

tävää. Vastaavasti ei budjetin tasa
painoastelen parantaminen kenties 
olekaan rajusti lamauttavaa, jos 
markkinasektorinkehity.sedellytykset 
samalla 'turvataan. Kunvaltiontalou
den tasapainoastetta varmaarrlrin yri
tetään parantaa jo alkamassa olevan 
nOUlsukauden aiJkana, tämä 'On jo 
omiaan pitämään tämän nousun 
heikkona. Budjetin tasapainotus voi
kin" "parhaassa tapauksessa edistää 
devalvaatiosyklistä irtautumista. Pa-. 
himmassa tapauksessa se taas vlQimis
taaki1eITiettä, siten kuin lH60-1uvul
la \toteutettu li~kevaihtoV1erotuksen 
,uudistUJs var.oi,ttavana lesim:erkkinä 
osoittaa. 

Suomien ongellmia tarkals11eltaessa 
on 'kaiken aikaa muistettava myös 
budjettiongelman kansainvälisyys. 
MetlLe näyttäisi tarjoavan parhaan 
budjettn tasapainottamisen strategian 
se iettä valtion menojen kasvu on 
hallittua, että tuloperusteet ovat lähes 
ennallaan ja että markkinaslektorin 
,kasvu on nopeata, mikä edellYlttää 
erityisen hyvää kill:pailukykyä. Muu
ta hyvää strategiaa ei muillakaan 
mailla toisaalta voi olla käytettävissä. 
Esimelikiksi USA:n budj'ettivajauk
sesta ei varmaankaan voida irta1utua 
ilman dollarin aseman tai USA:n 
hinta/kUJstann ustilanteen -selvää muu
tosta. Tilanne on stis umpikujan
omainen tässäkin suhteessa sikäli 
että hyvin momen maiden 'Olisi yh.t'
ai,kaa päästävä »ylinm'maalin» kil
pailukyvyn taso~le, mikä O'n sinänsä 
malhdotonta ja jo!ka tapauksessa epä
suotavaa de jaeto protekitionismia. 
Jos siis otetaan huomioon se"kä sisä
tasapainon vaatimukset että kansain
väliset näkökohdat, päädytään siihen 
että julkisen velan kasvun pysäyttä-



minen voi olla mielekäs tavoite lähi
vuosina, mutta että velan nopea su
pistaminen ei ole käytännössä oleva 
mahdollista. 

Talouspolitiikan suuntaongelma 
onkin nyt niin perin vaikea siksi, että 
poLitiikan .ekspansiivi'Suusvaa'timusta 
(joka mm. rakent'eellista sopeutumis
ta ajatellen on tärk:eä), deva1lvaatio
sykHstä :irtautumisen pyrkimystä 
sekä jUllkisen taLouden ·tasapainoltus
pyrkimystä IQn luonnostaan vaikeata 
sovittaa yhiteen. ~eSlkeisten tavoittei
den saavutusaste voi siten jatkossakin 
näyttää jäävän heiikoksi. Tämä johto
päätös 'ei olekaan yllättäv.ä sikäli että 
lyhyen ja pitkän tähtäyksen analyy
sin johtopäätösten 'On oltavakin so
pusoinnussa ~es[kenään. Nykyisistä 
ongelmilsta voidaan ylipäänsä selviy
tyä vain kär,sivällisyyden ja luovan 
sopeutumisen avuLla. Kansantalorus
tiede voi edistää tätä -sopeutumista 
vain, jos :se its:ekin pystyy uudistu
maan ja ikiehi,ttymään taloudellisen 
evoluution tutkimukseksi. Tästä on
kin jonäJhtävissä lupaavia merkkejä 
(esim. Mensch (1975), Nelson & 

277 

Winter (1982)), kunhan nämä uus
schumpeterilaiisen aikaika'uden ennusio
merkit vain pystyttäisiin myös kan
santaloudellisien miboteorian pii
rissIä tiedostamaan. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

TYÖLLISYYS P'IENESSÄAVO'IMES:SA TALOUDESSA 

ANTTI TANSKANEN 

Vientimarkkinat 

Suomen vienti peittää maailman
markkinoista noin 0.7 % (kuvio. 1.). 
Yhden lisäpromillen valloittaminen 
merkitsisi siten noin 15 lJo kasvua 
viennlssamme. Mitä pidemmästä 
aikavälistä on kyse, sitä perustel
lummin Suomen asema maailman
markkinoilla voidaan olettaa kuvion 
2 mukaiseksi. Jo muutaman vuoden 
aikavälillä maahamme voidaan so
veltaa ns. pienen avoimen talouden 
teo.riaa. 

Vientihinnat ovat Suomelle ekso
geenisia ja Suomi ratkaisee itse vie
mänsä määrän. Kun kerroinvaiku
tusten ja maksutaserajoitteen kautta 
vienti vaikuttaa myös kotimaiseen 
kysyntään, f on koko Suomen talou
dellinen kehitys kiinni ennen kaik
kea vientitarjonnasta. Kansainväli
sellä kysynnällä on merkitystä vain 
siten, että se määrää sen hintatason, 
jo.hon Suomen on sopeuduttava. 
Tuttu sanonta »ei ole kysyntää» tar
koittaa sitä, että maailmanmarkki
noiden hintataso on liian matala suh
teessa Suomen kustannustasoon. 
Toiveet toisten maiden ekspansiivi
sesta politiikasta tarkoittavat sitä, 
että noiden maiden pitäisi nostaa 
hintansa meidän kustannustemme 
edellyttämälle tasolle. 

Kuvio 1. Suomi maailmantaloudessa. 

Hi.n-ta I 
Su.omen tMjon-ta 

Ka.n,6a.(.n-
_____________ • vä.l,{ne.n 

k.1jJ.;1jn:tä. 

Kuvio 2. Suomen vientimarkkinat. 

Tuo.tannon ja työllisyyden maa
räytymistä voidaan tarkastella tuo
tantofunktioiden avulla. Maailman
markkinoiden määrätessä tuotteen 



hinnan ja työmarkkinoiden maara
tessä työn hinnan yritykset ratkaise
vat itselleen sopivimman työllisyyden 
ja tuotannon tason. Tuotanto ja työl
lisyys ovat sitä korkeammat, mitä 
matalampi on työn hinta suhteessa 
tuotteen hintaan. Sikäli kuin työ
markkinajärjestöjen sopimuksilla 
nostetaan reaalipalkkoja, niillä myös 
huononnetaan työllisyyttä. Suomes
sa on paljon keskusteltu työn ja pää
oman hintasuhteesta, mutta työlli
syyden kannalta vielä tärkeämpi on 
kuitenkin työn ja tuotteen hintå
suhde. 

Palkat ja kysyntä 

Edellä sanottu on yhdenmukaista 
tavanomaisten talousteorioiden 
kanssa, ml. Keynesin opit. Keynesin 
analysoimaan maailmaan verrattuna 
pienen avoimen talouden problema
tiikka on sikäli yksinkertaisempaa, 
että jälkimmäisessä kysynnän riittä
vyys on turvattu. Tähän halutaan 
ehkä huomauttaa, että matalat pal
kat voivat aiheuttaa kysynnän puu
tetta suojatulla sektorilla. On kui
tenkin he'posti pääteltävissä, että 
argumentti ei sovellu Suomen ta
paukseen. 

Suomessa on vallinnut jatkuva 
luottojen ylikysyntä, mikä osoittaa, 
että Suomen kysyntää säätelee kes
kuspankki eikä palkkataso. Ottaen 
huomioon että rahapolitiikalla on 
tehty tilaa sekä kansainvälistä no
peammalle inflaatiolle että maamme 
huomattavalie velkaantumiselle, ei 
harjoitettua rahapolitiikkaa voi pi
tää liian tiukkana. Jotta matalat 
reaalipalkat voitaisiin tulkita työttö
myyden syyksi, työttömyyden tulisi 
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vallita yhtä aikaa ulkomaankaupan 
huomattavan ylijäämän kanssa. Yh
tään tällaista monta vuotta kestä
nyttä jaksoa ei Suomessa ole viime 
vuosikymmeninä ollut. 

Tulevien sukupolvien toiveet Suo
men velkaantumisenvähentämises
tä kuten myös Suomen sitoumukset 
kehitysavun lisäämisestä ·edellyttä
vät, että kotimainen kysyntä supis
tuu suhteessa tuotantoon. Toisin sa
noen kotimainen kysyntä ei voi olla 
tuotannon veturi. Vuodesta 1977 läh
tien työttömyys on pysynyt keski.;. 
määrin kuuden prosentin tasolla. 
Tätä ilmiötä ei voi selittää kysynnän 
puutteella eikä ilmiötä voi poistaa ky
syntää lisäämällä. 

Kotimaisen kustannustason merki-

H.in:taou.hde. 1 000 
r----------------, he.Ylk. 

1. 10 40 

, 
1. 05 

, , 20 , , , , , , 1. 00 , , , , , , , 0.95 H.iYltaou.hde. (t) -20 , 
I 
I 
I 
I~ 

1 Työ;f;;tömyy.6 
-40 0.90 

(t .jo 1 1/2) 

1960 65 10 15 80 

Kuvio 3. BKT:n deflaattoreiden suhde (Suo
mi/teollisuusmaat, samassa valuuta'ssa 1) ja 
työttömyyden trendipoikkeama (kahden seu
raavan vuoden keskiarvo) 

1) Teollisuusmaiden yhteinen hintaindeksi 
muutettu markkamääräiseksi indeksiksi SDR
kurssin avulla. 
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tys työllisyydelle näkyy hyvin kuvios
sa 3. Lyhyellä aikavälillä markkinoil
la esiintyy luonnollisesti monenlaista 
jäykkyyttä, mikä aiheuttaa sen, että 
työllisyys ei hetkessä asetu hintara
kenteiden edellyttämälle tasolle. Yri
tysten työvoimapolitiikka esimerkiksi 
irtisanomisten suhteen voi vaihdella 
kuten myös odotukset tulevasta työ
voiman tarpeesta. Samoin avoimen ja 
suojatun sektorin suhde voi vaihdella 
tietyissä rajoissa. Tämän· perusteella 
voikin pitää yllättävänä, että Suo,:, 
men ja teollisuusmaiden. hintasuhteen 
ja työllisyyden välillä vallitsee niin
kin kiinteä suhde kuin kuvio 30soit
taa. Yhteys on 'liian selvä ollakseeJ} 
satunnaista ja viivejärjestys vahvis
taa kausaalisuuden suunnan. 

Sosiaalivakuutusmaksujen vaikutus 

Talouspolitiikan harjoittaja voi siis 
vaikuttaa työllisyyteen joko sallimal
la tuotteiden hintojen' nousun esim. 
devalvaation avulla tai vaikuttamal
la työvoimakustannuksiin. Jälkim
malsessä yhteydessä on puhuttu 
paljon sosiqalivakuutusmaksuista ja 

I 

niihin puututtiinkin viime syksynä. 
Ei ole kuitenkaan selvää, millä pe
rusteella yleinen sosiaalivakuutus
maksujen alentaminen voisi pysy
västi työttömyyttä vähentää. Kysy
myksenasettelua valaisee kuvio 4. 
Oletetaan kolme vaihtoehtoista kri
teeriä, joiden mukaan työmarkkina
järjestöt määrittelevät palkkatason: 
1) työllisyys, 2) työttömyys tai 3) 
reaalipalkka. Kaksi ensimmäistä 
vaihtoehtoa merkitsevät välittö
mästi, että sosiaalivakuutusmaksu
jen alennus korvataan palkankoro-

Työn 
fUnta. 

TaJtjonta. 

Työ.eLLoyy/.) 

Kuvio 4. Sosiaalivakuutusmaksujen alentami
sen vaikutuksia. 

tuksilla. Kun maksujen alennus pi
tää peittää liiikevaihtoveroa korot
tamalla, johtaa myös kolmas kriteeri 
palkkojen nousuun ja siis··työn hin
nan pysymiseen ennallaan. 

Mahdollisesti on aj ateltu, että so
siaalivakuutusmaksujen alentami
nen, kuten vaihtoehtoisesti myös tu
loveron alentaminen, voisi liikevaih
toveron korottamisesta huolimatta 
lisätä aktiiviväestön tulo-osuutta ja 
siten lisätä työn tarjontaa. Po. poli
tiikka voisi täten olla perusteltua, jos 
tavoi'tteena on tuotannon lisääminen. 
Mutta tässä tapauksessa työttömyys 
saattaa jopa lisääntyä, jos palkan
saajajärjestöjen tavoitteena on tietty 
työllisyyden taso. 

Yleinen sosiaalivakuutusmaksujen 
alentaminen sopiikin huonosti yh
teen sellaisen aj atuksen kanssa, että 
työttömyyttä voitaisiin vähentää työn 
tarjontaa rajoittamalla. Työn rajoit
tamispyrkimykset sopivat yhteen 
sellaisen aj atuksen kanssa, että 
palkansaajajärjestöt pyrkivät pitä
maan työllisten määrän vakiona. 
Mutta miksi valtiovallan pitäisi tu-



kea tätä tavoitetta, kun tulojen puu
te on esteenä lukemattomien ongel
mien ratkaisulie ? 

Työmarkkinoiden rakenne . 

Työttömyyden nousu 1970-luvun 
puolivälin jälkeen aikaisempaa kor
keammalle tasolle johtaa kysymään, 
miksi työmarkkinat reagoivat työttö
myyteen aikaisemmasta poikkeaval
la tavalla. Kuviossa 5 on havai:p.nol
listettu kahta vaihtoehtoista työ
markkinatilannetta, jotka molemmat 
antavat saman keskimääräisen työt
tömyyden. Vasemmanpuoleisessa ta
pauksessa työmarkkinat ovat homo
geeniset, ja työehtosopimusten mu
kainen palkkataso suhteessa kan
sainväliseen hintatasoon määrää 
työttömyyden. Viime vuosina toteu
tunut liian korkea palkkataso voisi 
johtua esimerkiksi tottumis- ja imi
taatioefektistä. Kun työttömyys on 
kerran luiskahtanut korkealle ja vie
lä samanaikaisesti kuin muissa ·mais
sa ja kun ekonomistit viisaudessaan 
ennustavat, että korkea työttömyys 
on pysyvää, ovat työmarkkinajohta-

TaI!. TaI!. 

- 1---- 1 ,..------- 1-- ---

a b e d T.T.R. a b e d T.T.R. 

Kuvio 5. Kaksi X-prosentin keskimääräistä 
työttömyyttä. 
Tar Tarjonta 
-----
Kys Kysyntä 
T.T.R. = Työntekijäryhmä 
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j atsopineet sellaisista. palkankoro
tuksista, ettäennustajat .eivät joudu 
häpeään. Väheksyä ei sovi sitäkään 
näkökohtaa, 'että palkansaajajärjes
töjen johtajilta on opittu vaatimaan 
reaalituloj a lisääviä korotuksia ·tuot
tavuuden kehityksestä .riippumatta 
ja että heidän toimenkuvaansa ei ole 
yhdistetty vastuuta työvoiman tar
jonnon lisäyksen vaatimasta sopeu
tumisesta. 

Vaihtoehtoisen lähtökohdan työt
tömyyden nousulle tarjoaa kuvion 5 
oikeanpuoleinen osa, jossa on oletet
tu heterogeeniset työmarkkinat. Täs
sä tapauksessa hintamekariismi ei 
jousta riittävästi tasapainottamaan 
työvoiman 'kysynnän ja tarjonnan ra
kenteellisia eroj a. Tällöin. työmark
kinajärjestöt voivat yrittää pitää kes
kimääräisen palkkatason riittävän 
alhaalla, mutta työn kysyntä kor
kean tuottavuuden aloilla vetää pal
kat ylös kautta linjan. Tällaisen ke
hityksen voisi saada aikaan sekä ylei
nen pyrkimys solidaariseen palkka
politiikkaan että palkansaaj aj ärj es
töjen johtajien tarve saada omalle 
liitolleen vähintään yhtä hyvät koro
tukset kuin mitä toisissa liitoissa on 
saatu. Tässä vaihtoehdossa työnteki
jät olisi myös mielekästä ryhmitellä 
heidän henkilökohtaisten ominai
suuksiensa, esim. työkokemuksen tai 
asuinalueen, mukaan. 

Tämän teorian mukaan työmark
kinoiden rakenteet olisivat viime 
vuosina vinoutuneet ja jäykistyneet. 
Ellei tätä kehitystä haluta muuttaa 
korkean työttömyyden voimalla, olisi 
tilannetta helpotettava sosiaaliturva
maksujen valikoivalla alentamisella. 
Nuorten työllistämisen ohella tätä 
voitaisiin soveltaa myös alueelliseen 
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työllisyyspolitiikkaan. Korkea työt
tömyyskään ei aiheuta paineita ra
kenteiden oikaisemiseen, jos työt
tömyyden syyksi selitetään ky
synnän puute. Jos korkea työttö
myys johtuu rakenteellisista syistä, 
yleinen työn tarjonnan rajoittami
nen ei ole mikään apu työttömyy
teen, koska tuotannon pullonkaulana 
olevista työntekijöistä tulisi pula en
tistä aikaisemmin. 

Edellä on esitetty kaksi· jossain 
määrin vaihtoehtoista tapaa tulkita 
noussutta työttömyyttä: toisen mu
kaan yleinen .palkkataso onJiian kor
kea ja työttömyys kohtaa työ haki
joita satunnaisen valinnan mukai
sesti; toisen teorian mukaan joiden
kin hakijaryhmien palkkataso on 
liian korkea ja työttömyys kohtaa 
juuri näihin ryhmiin kuuluvia. Suo
malainen taloustutkimus on keskit
tynyt suhteettomasti kysynnän sää
telyyn liittyvään problematiikkaan 
ja jättänyt tarjontapuolen ongelmat 
kohtuuttoman vähälle. Tästä johtuen 
ei ole helppo päätellä, kumpi emo 
vaihtoehdoista on tärkeämpi työttö
myyden syy. 

Sikäli kuin kysyntäpulan lumoissa 
elävät eko~omistit ovat näistä asiois
ta ollenkaan keskustelleet, näyttää 
painopiste olleen työmarkkinoiden 
rakenteellisissa ongelmissa, mutta 
toistakaan vaihtoehtoa ei ole helppo 
sulkea pois. 

Kuten kuviosta 6 nähdään, 1970-
luvun alkupuolella työvoiman puute 
nosti palkkoja. Kun sitten työttö
myys kohosi, palkkojen nousuvauhti 
hidastui kysynnän ja tarjonnan la
kien mukaisesti. Vuodesta 1979 läh
tien sopimuspalkat ovat nousseet 
voimakkaasti siitä huolimatta, että 
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Kuvio 6. Työttömyysaste ja palkkaindeksien 
nousuvauhti. 

työttömyys on ollut korkealla. Sen 
sijaan palkkaliukumat ovat jääneet 
vähäisiksi. Suomi menetti hintakil
pailukykynsä ja työttömyys kääntyi 
viimeisimpään nousuun ilman palk
kaliukumien kiihtymistä. 

Kokemukset 1970-luvulta osoitta
vat, että työmarkkinoiden rakenteet 
eivät ole riittävän joustavia 2 pro
sentin työttömyyteen, hlutta sen si
jaan on jäänyt todistamatta, että ra
kenteet eivät kestäisi alle viiden pro
sentin työttömyyttä. Noin kuuden 
prosentin keskimääräinen työttö
myys on saattanut toteutua siksi, 
että työmarkkinajohtajille on sellai
nen taso selitetty luonnolliseksi työt
tömyydeksi. 

Myöskään kuvio 7 ei ole ristirii
dassa sen kanssa, että yleinen palk
kataso on ollut liian korkea. Vuo
desta 1975 lähtien työvoimakustan
nusten osuus teollisuuden j alostus-
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Kuvio 7. Teollisuuden pääomatulojen ja kiin
teiden investointien (seuraavana vuonna) osuus 
tuotannon jalostusarvosta. 
Pääomatulot = Jalostusarvo -

(palkat + sos.vak.maksut) 

arvosta on ollut selvästi suurempi 
kuin edeltävänä 15 vuotena keski
määrin. Vastaavasti teollisuuden in
vestointihalukkuus on huomattavasti 
vähentynyt. Näistä tapahtumista voi
daan muodostaa noidankehä teoria. 
Korkeat palkat estävät riittävät pää
omatulot, mikä vähentää investoin
teja. Tämä puolestaan heikentää työn 
tuottavuutta, mikä edelleen pit.ää 
palkat liian korkeina suhteessa työn 
tuottavuuteen jne. 

Näitä ongelmia ei synny, jos työ
voiman hinta pidetään oikeassa suh
teessa työn tuottavuuteen. Joustavan 
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työnhintapolitiikan vallitessa täys
työllisyys voidaan säilyttää riip
pumatta siitä, tuleeko tuotannon 
kasvu olemaan nopeaa vai hidasta ja 
suositaanko kovaa vai pehmeää tek
nologiaa. 

Syiden ja selitysten ristiriita 

Edellä on korostettu työn hinnan 
_vaikutusta työllisyyteen. Tämä ei 
måtenkäänpoikkea siitä, mitä on käy
tännön talouspolitiikassa tajuttu. 
Suomen talouspolitiikassa elvytys
paketit" ovat tyypillisesti olleet tar
jontaa lisääviä toimenpiteitä. Työ
markkinaneuvottelujen aikana mi
nisterit ovat painottaneet maltillis
ten korotusten etuja. Hallitusten ja 
keskuspankin taholta ei ole tuotu 
esiin korkeiden palkankorotusten 
tarpeellisuutta kysynnänylläpitämi
seksi. 

Näissä talouspolitiikan oikean
suuntaisissa pyrkimyksissä on kui
tenkin viime vuosina jääty huomat
tavasti jälkeen aikaisemmin saavute
tusta tasosta. Tämän epäonnistumi
sen verhoksi on vedetty kansainväli
nen kysynnän puute, joka ei ole suo
malaisten vastuulla. Menettely on 
poliittisesti ymmärrettävää, mutta 
tällainen verhoutuminen tekee mah
dottomaksi saada aikaan välttämättö
mät korjaukset. Miksi kukaan antaisi 
periksi mistään, jos työttömyys seli
!tetään johtuvaksi jostain muusta 
kuin liiallisista vaatimuksista? 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

HIENOSÄÄTÖPO'LITI'IKKA JA TALOUTEMME SOPEUTUMIS·KYKY 

BJÖRN WAHLROOS 

Suomen 1977 jälkeinen talouspoli
tiikka, 'pääosin finanssi- mutta jos
sain' määrin myös rahapolitiikka; on 
saanut huomattavaa positiivista kan
sainvälistä huomiota osakseen. On
han Suomi »elvytyspolitiikan» jäl
keisellä aikakaudella niin kasvussa, 
ulkoisessa tasapainossa kuin työttö
myyden torjunnassakin menestynyt 
useita kilpailijamaitaan huomatta
vasti paremmin. Syyt talouspolitiik
kamme menestyksellisyyteen löyty
vät OECD:n mielestä ensisijaisesti 
vuosina 19'76-77 tapahtuneesta ul
koisen kilpailukyvyn parantamiseen 
suuntautuneesta talouspoliittisesta 
uudelleenarvioinnista mutta vähäi
semmässä määrin myös talouden me
nestyksekkäästä sopeutumisesta hi
taamman kasvun olosuhteisiin. 

Joskin idänkaupan kasvulla lienee 
ollut vaikutusta varsinkin vuosien 
1980-81 talouskehitykseen, kes
keistä roolia' Sllna on edelleen 
OECD:n mielestä näytellyt kasvuun 
orientoitunut, julkista kysyntää ja 
säätelyä raj oittava talouspolitiikan 
peruslinja. Lainaan OECD:n viime 
joulukuussa julkaisemaa Suomi-ra
porttia: 

»By better integrating short 
term policies within a consistent 
medium-term strategy aimed at 
curbing the growth of the publie 

sector and fostering the compe
titiveness of the open sector, the 
traditionai volatility of the Finnish 
economy has been somewhat 
reduced, while its supply re
sponsiveness has been preserved. 
This has probably owed much to 
the maintenance of saving and 
work incentives through a reduced 
tax burden and to the' avoidance 
of major regional or occupational 
bottlenecks through curbing the 
growth of publie employment and 
promoting structural adjustment.» 

Olisikin helppo päättää puheen
vuoro aiheesta »mikä talouspolitii
kan suunnaksi» amerikkalaisista pre
sidentinvaaliympyröistä tutuksi tul
leeseen toteamukseen ettei voitta
vasta yhdistelmästä koskaan pitäisi 
luopua. Kaksi asiaa puhuu kuitenkin 
tällaista argumentaat.iota vastaan. 
Ensinnäkin tulevaisuus vaikuttaa 
tuovan tullessaan aivan uudenlaisia 
haasteita, idänkauppa on vähene
mässä, läntinen maailmantalous näyt
tää olevan voimakkaan taloudellisen 
kasvukauden edessä, ja maailmanta
louden tasapainoa aika ajoin järkyt
tänyt öljyntuottajien kartelli on ha
j oamaisillaan. Jose että ulkoiset olo
suhteet muuttuvat tekee talouspoliit
tisen uudelleenarvioinnin kiinnosta-



vaksi keskustelunaiheeksi. Keskus
telun tekee mielekkääksi myös epä
varmuus suomalaisten poliittisten 
päätöksentekijöiden kuvasta maam
me talouskehityksen taustasta ja 
menestyksellisyytemme ' avaimista. 
Puheet siirtymisestä »kansainvälisen 
keynesiläisyyden» aikakauteen, sopi
vat nimittäin varsin huonosti siihen 
kokonaiskuvaan jonka esimerkiksi 
OECD piirtää. 

Mikä tulevaisuuden kuva olisi nyt 
otettava talouspoliittisen suunnitt~
lun perustaksi? Kuten jo edellä mai
nitsin, sidotun valuuttavarannon 
voimakas kasvu merkinnee bilate
raalisen idänkaupan vastaistakin pie
nentymistä, ainakin volyymiltään 
mutta luultavasti myös arvoltaan. 
Suomalaisten vientiponnisteluj eri . on 
siten yhä selvemmin suuntauduttava 
länteen, jossa taloudellisen aktivitee
tin voimakas lisäys näyttääkin olevan 
edessä. Tämä kysynnän lisäys ei 
kuitenkaan vielä ole saavuttanut 
traditionaalisia markkina-alueitam
me. OPEC:in hajoamisen ja mahdol
lisen Persianlahden sodan päättymi
sen myötä öljyn hinnan kehitys voi 
olla vain laskeva. Valtiollisesta ener
giapolitiika~ta energiasäästämisen 
välineenä puhuminen tällaisessa ti
lanteessa on taloudellisesti arvelutta
vaa. Kuten tulen jäljempänäesittä
mään, valtiontalouden tasapainotta
misen eräänä välineenä voitaisiin 
käyttää kauppa ja teollisuusministe
riön energiatalouteen kohdistaman 
lähes 200 miljoonan markan me ... 
no erän voimakasta vähentämistä, 
eritoten kotimaisten polttoaineiden 
käytön subventoinnin osalta. 

Kansanvälinen taloudellinen tilan
ne tullee jatkumaan siinä mielessä 
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epävakaana että työn, tuotannon ja 
kansantulon kansainvälinen uusjako 
jatkunee. Työintensiivinen tuotanto 
- jolla tällöin ei tarkoiteta korkealle 
koulutetun työvoiman intensiiviseen 
käyttöön nojautuvaa tuotantoa -
käy peruskoulutustason nousun ja 
sitä seuraavan palkkakehityksen 
myötä kehittyneissä teollisuusmaissa 
yhä kannattamattomammaksi. Sa
malla yhä useammassa maassa on 
herätty huomaamaan että julkishyö;.. 
dykkeiden, julkisten palvelujen ku~ 
ten turvallisuuden, terveydenhuol
lon, koulutuksen ja·informaation tuo
tanto on ollut näiden hyödykkeiden 
kysyntään nähden ylimitoitettua. 
Tämän ylimitoituksen seurauksena 
uusien julkisten projektien markki
naperusteinen kannattavuus on 
yleensä vaatimaton ellei jopa nega
tiivinen. Mitään nk. vetoapua ei jul
kisen kysynnän puolelta täten siedet
tävin kustannuksin liene saatavissa. 

Suomalaisen taloudenpidon kes
keiseksi ongelmaksi on viime vuo
den aikana inflaation ja työttömyy
den rinnalle noussut usealle - -niin 
markkina- kuin suunnitelmatalou
dellekin - tuttu valtiontalouden ali
jäämä. Vaikka Suomen valtion vel
kaisuus ei tämänkään budjettivuoden 
jälkeen tulle ylittämään viittätoista 
prosenttia bruttokansantuotteestam
mevastaavan suhdeluvun ylittäessä 
viisikymmentä niin Ruotsissa kuin 
Tanskassakin, on valtion velkaantu
miseen usean, sekä valtionvarainmi
nisteriön että Suomen Pankin tahol
ta tulleen puheenvuoron mukaisesti 
kiinnitettävä vakavaa huomiota. 

Eritoten epävakaan kansainväli
lisen talouden oloissa yksityisen 
maan talouspolitiikaksi pitäisi valita 
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sopeutumiskykyä Iriaksimoiva poli
tiikka, talouspolitiikka jonka perus
piirteenä, on hallinnollisten inter
ventioiden asteittainen vähentämi
nen ja pitkälle menevä markkinasig
naaleihin .luottaminen. Käsittääkseni 
nämä ovat olleet Suomen viime vuo
sien talouspolitiikalle tunnusomaisia 
piirteitä. On luovuttu kuusikym
menluvun lopulta lähtien käytössä 
olleesta keskitettyjen työmarkkina
ratkaisujen perinteestä, hintasään
nöstelystä, investointien liikevaih-. 
toverottamisesta ( tosin vain osit
tain), ja vähennetty rahamarkkinoi
den jäykkää hallinnollista säätelyä. 
Samanaikaisesti finanssipolitiikan 
linja on ollut julkista kysyntää hillit
sevä ja veroastetta alentava. Lienee
kö historiallinen erehdys vai kauas
katseisen harkinnan seurausta että 
Suomi menestyksekkäästi siirtyi 
useimpien muiden OECD:n jäsen
maiden nyt omaksumalie talouspo
liittiselle ·linjalle kolmesta viiteen 
vuotta tärkeimpiä kilpailijamaitaan 
aikaisemmin. 

Menestyksekkään talouspolitiikan 
peruslinjasta ei - varsinkaan jos se 
tulevaisuudE1nnäkymienkin valossa 
vaikuttaa mielekkäältä - tulisi luo
pua.Linj ana olisi täten säilytettävä 
niin raha- kuin varsinkin finanssi
poliittista hienosäätöä karttava, jul
kista kysyntää hillitsevä ja täten ve
rorasituksen kasvua jarruttava ta
louspolitiikka. Talouspoliittinen kes
kustelu voisi tämän suuntaisen rat
kaisun myötä siirtyä linjakeskuste
lusta - jossa käsittääkseni konsensus 
on helposti löydettävissä - ongel
maorientoituneeksi, taloutemme kes
keisten ongelmien tarkasteluksi. 

Näistä ongelmista ensimmäisenä 

on tapana tarkastella inflaatiota. Kun 
joissakin lehtihaastatteluissa puoli
sen vuotta sitten yhdessä. Jouko Ylä
Liedepohjan kanssa esitimme sil
loisten 11-.13 prosentin tasolla liik
kuneiden inflaatio-ennusteiden alas
päin korjaamista, ainakin yksinume
roiselle tasolle mutta, edellyttäen että 
jonkinasteinen rahapoliittinen kiris
tys olisi edessä, jopa niinkin alhai
seksi kuin 3-5 prosenttia, annettiin 
meille eräässä. kömmentissa nimitys 
»kolmen prosentin professorit». J ul
kiset inflaatio ennusteet, varsinkin 
Elinkeinohallituksesta lähtöisin ole
vat, perustuivat tuolloin matema
tiikkaan jonka lähtökohtana oli de
valvaatiota edeltänyt noin 8 prosen
tin inflaatio-ennuste vuodelle 1983. 
Kun tähän hallinnollisen'taloustie
teen logiikan mukaisesti lisättiin de
valvaatioprosentti - noin 10 - ker
rottuna tuonnin osuudella kokonais
kysynnästä eli kolmanneksella pää
dyttiin 11 prosenttia ylittävään in
flaatioennusteeseen. Kiinnittämättä 
tämän tyyppiseen ennustemalliin sen 
enempää huomiota liene todettavissa 
ettei sillä ainakaan ole mitään teke
mistä taloudellisen analyysin kanssa. 
Inflaatioennusteita onkin nyttemmin 
korjattu alaspäin ja tämän korjaa
misen jatkamista on vaadittu usealta 
taholta. 

En voi tässä yhteydessä olla kom
mentoimatta Työväen Taloudellisen 
Tutkimuslaitoksen 15.4.1983 julkis
tamaa lyhyen tähtäimen ennustetta 
jossa jo vakiintuneen tavan mukai
sesti asetutaan kannattamaan jon
kinasteista revalvaatiota vuoden lo
pulla anti-inflatorisena toimenpitee
nä. Sanomattakin on selvää että Suo
men valuuttakurssipolitiikan - ku-
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ten TTTesittää - on oltava jousta
vaa - niin ylös- kuin alaspäinkin. Jo 
ulkomaankaupan suuri osuus kan
santuotteestamme tekee hallinnolli
sen valuuttakurssimäärittelyn pi
demmällä ·aikavälillä mahdottomak
si. Keinotekoinen kurssien säilyttä
minen liian korkealla tai liian mata
lalla tasolla säätelemättömän ulko
maankaupan oloissa heijastuu hy
vinkin nopeasti valuuttavarantoon. 
»J oustava valuuttakurssipolitiikka» -
nimikkeen varaaminen esitykselle 
jonka· mukaan joskus puolen vuo
den kuluttua olisi suoritettava 
jonkinasteinen revalvaatio ja jota 
ennen ilmeisestikään markan ul
koisen arvon muuttaminen ei tule 
kysymykseen, on kuitenkin hiukan 
arveluttavaa. 

Valuuttakurssipolitiikan markki
noiminen merkittävänä anti-inflatori
sena aseena on sekin perusteetonta. 
Sen takana piilee sama logiikka kuin 
Elinkeinohallituksen inflaatio-ennus
teissa, eli olettamus siitä että rahan 
tarj onta on jossakin lähes proportio
naalisessa riippuvuussuhteessa suo
ritettuihin valuuttakurssitarkistuk
siin, siten että kotimaassa tuotettujen 
hyödykkeitlen hintakehitys säilyy 
muuttumattomana tuontihyödykkei
den hintojen nousuvauhdin kiihtyes
sä tai hidastuessa kurssimuutoksen 
etumerkin mukaisesti. Kokemus esi
merkiksi kuluneeltapuolivuotiskau
delta on aivan toinen: lokakuun de
valvaatio ei näytä tuottaneen mitään 
merkittävää inflaatiovauhdin muu
tosta. 

Inflaatio, sen on nyt kansainvälinen 
kokemuskin osoittanut, on monetaari
nen ilmiö. Rahan arvo on välittömäs
sä suhteessa sen kysyntään ja tarjon-
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taan. Hyvin harkitulla rahapolitiikal
la voidaan kompensoida koko deval
vaation mukanaan tuoma tuontihin
tojen nousu kotimaassa tuotettujen 
hyödykkeiden hintojen nousun hi
dastumisella. Missä määrin. tämän 
suuntaisella rahapolitiikalla on 
reaaliefektejä on tietenkin· makrota...; 
lousteorian ydinkysymyksiä. 

Jo työehto- ja toimitussopimusten 
olemassaolo merkitsee nimittäin sitä 
että rahapolitiikalla voidaan lyhyellä 
aikavälillä vaikuttaa kansantalouden 
reaaliprosesseihin. Läntisten mark
kinatalousjärjestelmien sopeutumis
nopeus ei siten ole läheskään niin 
suuri kuin innokkaimmat tarjonta
puolen taloustieteen ja nk.Laffer
käyrän puolestapuhujat vielä parisen 
vuotta sitten olettivat. Kuitenkin on 
myös varsin kyseenalaista ol1;ko ta
lousjärjestelmämme sopeutumisky
ky niin heikko että sitä perinteisesti 
hidasvaikutteisen finanssipolitiikan 
keinoin VOISI säädellä. Ainakin 
inflaation vastaisessa taistelussa fi
nanssipolitiikalla on vain toisarvoi
nen, epäsuora, tehtävä. Finanssipoli
tiikalla voidaan nimittäin merkittä
väti vaikeuttaa tiukan rahapolitii
kan toteuttamista. Tämä lienee esi
merkiksi tällä hetkellä Yhdysvaltain 
talouspolitiikan keskeisiä ongelmia. 
Inflaation alentaminen edellyttää 
kuitenkin pitkäjännitteistä rahantar
jonnan kasvun tasaamiseen siedettä
välIä tasolla tähtäävää rahapolitiik
kaa, sellaista politiikkaa j ota Suomen 
Pankki - vain turhan korkealla 
tarjontatasolla - Qon viime vuodet 
harjoittanut. 

Jotta tiukemman rahapolitiikan 
lyhyen aikavälin vaikutukset talou
delliseen toimeliaisuuteen pystyt-
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täisiin minimoimaan olisi paaoma
markkinoiden keskuspankkisäätelyn 
helpottamista jatkettava. Politiikasta 
tuttua fraasia lainatakseni, Suomen 
Pankin. parin . viikon taka~set toimen
piteet korkosäätelyn lieventämiseksi 
ja markkinarahan institutionali
soimiseksi olivat oikean suuntaisia 
mutta riittämättömiä. On ilmeistä, 
että huomattava osa tiukennetun 'ra
hapolitiikan mahdollisista kieltei
sistä tuotantovaikutuksista voidaan 
kompensoida rahoitusmarkkinoidep. 
tehokkuutta lisäämällä, säätelyä 
edelleen lieventämällä. 

Julkisessa keskustelussa suurim
pana taloudellisena ongelmana 
esitetty työttömyysasteemme on 
sittenkin kansainvälisessä vertai
lussa melko alhainen. Länsi
Euroopan maista työttömyys on 
Suomea alhaisempi vain Norjassa, 
Itävallassa ja Ruotsissa. Kansallisella 
tasolla työttömyyden tason hetkel
listä ~ohoamista vaarallisempi tekijä 
on rakenteellisen tai nk. luonnollisen 
työttömyyden asteen kohoaminen. 
Tämä työmarkkinoittemme sopeu
tumiskyvyn heikkenemistä kuvaava 
ilmiö ei ole)äheskään merkityksetön. 
Useat tutkimukset indikoivat luon
nollisen työttömyyden asteen kohon
neen 1970-luvulla noin kahdesta jopa 
neljään prosenttiin työvoimasta. Ma
talimmatkin estimaatit - joihin esi
merkiksi TTT:n hiljattain julkista
massa viisivuotisennusteessa noja
taan - osoittavat luonnollisen työt
tömyyden asteen kohonneen noin 
puolella prosenttiyksiköllä. 

Tämä ilmiö lienee ollut perustana 
tasavallan presidentin Apu-lehden 
50-vuotisj uhlahaastattelussa esiin
tuomalIe ajatukselle siitä, että huo-

mattava osa työttömyydestämme oli
si poistettavissa asettamalla työvoi
man maantieteelliselle ja ammatilli
selle liikkuvuudelle korkeammat 
vaatimukset työttömyyskorvauksia 
mcrksettaessa~ Presidentti Koivisto 
toteaa kuitenkin tällaisen toiminta
linjan ilmeisestikin olevan yhteis
kunnallisesti mahdoton. Työllisyys
keskustelun pitäisi käsittääkseni kui
tenkin yhä enenevässä määrin kes
kittyä työmarkkinoittemme ja niihin 
liittyvien säätely- javakuutusjärjes
telmien rakenteellisiin ominaisuuk
siin. 

Eräänä varteenotettavana - jopa 
poliittisesti mahdollisenakin - ra
kenteellisena uudistuksena on myös 
suomalaisessa keskustelussa tuotu 
esiin nk. negatiivinen tuloverojärjes
telmä. Tällaiseen, koko sosiaalipoli
tiikan sektorin uudistavaan verotus
ja subventointijärjestelmään liittyisi 
työttömyyden ja työllisyyden välille 
muodostuvan ansiollisen kynnyksen 
eliminoitumisen kautta mahdollisesti 
voimakaskin positiivinen työllisyys
vaikutus. Keskeisimpiä jäykkyys
tekijöitä työmarkkinoillamme lienee 
nimittäin se tosiasia, että työtön ei, 
työttömyyskorvauksensa menetyk
sen pelossa, voi ottaa osa-aikaista tai 
muutoin alhaisesti palkattua työta. 
Tarj oamalla jokaiselle kansalaiselle 
tietyn perusturvan takaavan minimi
toimeentulon joka on riippumaton 
kOe henkilön työssäolosta ja lineaa
rrisesti verottamalla kaikkia tuloj a, 
muodostetaan järjestelmä jossa ma
talasti palkatun työn vastaanottami
nen ei merkitsisi työttömyys- tai 
muiden sosiaalikorvausten täysimää
räistä menettämistä. Käsittääkseni 
varsinkin vihreitten mutta jossain 



määrin myös sosiaalidemokraattien 
esilletuomat esitykset nk. kansa
laispalkasta voidaan varsin hyvin 
yhdistää negatiiviseen tulovero
järjestelmään. Sen läpivieminen 
on kuitenkin pitkä pro'sess~ eikä 
siten liity talouspolitiikan lähiajan 
ongelmiin. 

Keskeisimpänä taloudellisena on
gelmana on viime aikoina noussut 
esiin kysymys valtiontalouden tasa
painosta, tai oikeammin sen tasapai
nottomuudesta. Kuten edellä olen, jo 
todennut, ongelma on Suomen koh~ 
dalla varsin vaatimaton useaan muu
hun maahan verrattuna. Siihen on 
kuitenkin, viimeistään nyt, maail
mantalouden nousukauden kynnyk
sellä kiinnitettävä vakavaa huo
miota. 

Julkisuudessa esiintyneiden tieto
jen mukaan valtiovarainministeriön 
tulo- ja menoarvioesityksen vuodelle 
1984 valmistelussa soveltamat ohjeet' 
sisältävät pyrkimyksen velkaantu
misen kasvun pysäyttämiseen brut
toveroastetta nostamatta, eli julkis
ten menojen kasvua leikkaamalla. 
Tämä on, kuten edellä jo on todettu 
oikea finanssipoliittinen peruslinja, 
linja joka sak voimakasta tukea myös 
OECD:n piirissä. Julkisten menojen 
kasvun leikkaaminen on kuitenkin 
niiden pääosan lakisääteisyyden joh
dosta osoittautunut muuallakin odo
tettua monimutkaisemmaksi toimen
piteeksi. 

Se tosiasia että sosiaali- ja terveys
ministeriön pääluokka noin 24 pro
sentillaan tulo- ja menoarvion lop
pusummasta on suurin pääluokka, ei 
saa johtaa argumentaatioon jossa 
ensisijaisesti haetaan leikkauskoh
teita sosiaalipolitiikan alueelta. J os-

289 

kin sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonala muissa maissa suorite
tuissa tutkimuksissa usein on havait
tu tehokkuudeltaan varsin vajavai
seksi -' äsken suoritetussa yhdys
valtalaisessa tutkimuksessa osoittau
tui että vain 8-15 % sosiaalitoimen 
kokonaismenoista saavutti varsi
naisen kohderyhmänsä vähintään 
neljän viidesosan kuluessa hallin
toon - siihen kohdistuvat lyhyen 
aikavälin leikkausoperaatiot ovat 
korkean lakisääteisyysasteen vuoksi 
vaikeita. 

Huomiota tulisi monestakin syys
tä ensisijaisesti kiinnittää Suomessa 
varsin pitkälle kehittyneeseen sub
ventointipolitiikkaan. Usealla hallin
nonalallla, varsinkin maa- ja metsä
'talousministeriön, työvoimaministe
rIon sekä kauppa- ja teolli
suusministeriön alalla esiintyy huo
mattavia, puhtaasti subventioiksi 
luonnehdittavia menoerIa joiden 
taloudellinen suotavuus on varsin 
kyseenalainen, varsinkin olosuhteissa 
jotka usein ovat aivan toiset kuin 
ne joiden vallitessako. menoerä tulo
ja menoarvioon on alunperin lisät
ty. Subventioluontoiset menot ylit
tävät näillä kolmella hallinnonalalla 
tänä vuonna kahdeksan miljardia 
markkaa eli yli kymmenen prosent
tia budjetin loppusummasta. Olisi va
kavasti kysyttävä heijastaako tämän 
tyyppinen valtion suora subventio
politiikka yrittäjille minkäänlaista 
taloudellisesti hyväksyttävää argu
mentaatiota. 

Edellä on vältetty viime aikoina 
suomalaisessa keskustelussa niin 
keskeiseksi tulleen »kansainvälinen 
kilpailukyky»-käsitteen käyttöä ta
louspolitiikan päämäärien määritte-
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lyssä. Tällä en ole halunnut kieltää 
kilpailukyvyn merkitystä -' päin
vastoin, sanomattakin lienee selvää 
että kilpailukykyisyys, käsitteen ta
vallisessa merkityksessä, on välttä
mätön edellytys taloudelliselle kas
vulle. Kilpailukyky on - kuitenkin 
ongelma vain säädellyssä taloudessa, 
taloudessa jossa panoshinnat tai va
luuttakurssitovat hallinnollisen sää
telyn kohteena. Olen edellä todennut 
epäileväni Suomen Pankin pidem
män aikavälin mahdollisuuksia vai
kuttaa markan ulkoiseen arvoon, sa
malla kun olen myönteisessä' mielessä 
pannut merkille sen että suomalaista 

liikevaihtöverojärjestelrriää on käy
tännössä muutettu kilpailijamaittem
me järjestelmää läheisesti vastaavak
si. Kilpailukyvyn ylläpitäminen täl
laisissa oloissa ei ole valuutta- tai tu
lopoliittinen ongelma. Kilpailukyvyn 
ylläpitäminen edellyttää ennenkaik
kea säätelemättömän ja tehokkaan 
taloudellisen kilpailun ylläpitämistä 
kotimaassa. Suomalaisen teollisuu
den kansainvälistä kilpailukykyä ei
vät, pidemmällä aikavälillä uhkaa 
valuuttapoliittiset toimenpiteet, sitä 
uhkaa laajenevan julkisen teollisuus
poliittisen intervention mukanaan 
tuoma tehottomuus. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

Uusien rahamarkkinatekijöiden vaikutus 
pankkien hinnoitteluun* 

JAAKKO LASSILA 

Kansantaloudellinen Yhdistys on ka
sitelly't pankkikilpailuaviime vuosi
kymmeninä pariin 'Otteeseen. Mauno 
Koivisto 1 puhui asiasta vuonna 1962 
ja Matti Ali-Melkkilä 2 vuonna 1979. 
Osa heidän peruslähtökohdistaan on 
parina viime vuotena muuttunut ra
dikaalisti. Yritän lisäksi ta:vkastella 
aihetta hiukan eri näkökulmista. 

Panfk-kien hinnoittelua voi katsoa 
ja 'on syytä kats'Oa useista näkökul
mista. Voimme 'Ottaa tapahtumakoh
taisen näkökulman: minkä korvauk
sen pankki perii :esimerkiksi otosta 
tililtä. Tai voimme puhua tuotekoh
taisesta hi'nnoittelusta:mi täkorva uk
sia pa~ki f perii ja mitä korkoa se 
maksaa (veloittaa) vaikkapa karttu
van tal1etustilin (luotollisen sheikki
tilin) käytöstä ja sen var'Oille. Tai 
voimme ,tarkastella .tiettyä asiakas
suhdetta kokonaisuutena: mi'kä on 
esimerkiksi luott'Oasiakkaan kaikista 
palveLuksista saatuJen tuott'Ojen ja 
maksettujen kusitannusten erotuksen 
eli katteen :suhde asiakkaan käyttä-

:II Kansantaloudellisen Yhdi-styksen kokouk
sessa 25.5.1983 pidettyesitelmä. 

1 Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1962: 2. 
2 Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1979: 2. 

mään luottoon, toisin sanoen asiakas
suhteen 'kokonaiskannattavuus. Kaik
ki nämä näkökohdat ovat tärkeitä ja 
vaikuttavat toisiinsa. 

Juridisessa mielessä pankkien toi
mintaa ja siis myös pankkien kilpai
lua ja hinnanmuodostusta ohjaa ja 
raj'Oittaa lainsäädäntö. Pankkilakien 
lisäksi on syytä muistaa esim·erkiksi 
vrerolait ja valuuttalait. Juridisen 
pohjan lis~si on huomattava se kes
keinen asema, jonka nämä lait tosi
asiassa antavat Suomen Pankille 
pankkij ärjes:telmän sekä impressaari
na :että kapellimestarina. 

Pankkitoiminnan hinnoittelun kan
nalta toimintaympäristön kieskeiset 
piir;teet ovat antolainauksen korko
säännöstely, ottolainauksen korko
säännöstely , kielto. käyttää ulikomai
sia lähteitä markkaluottojen rahoitta
miseen ja ottaa merkittäviä kurssiris
kej ä markkaa vastaan sekä pankkien 
ja Suomien Pankin välis.ten korko~en 
erottaminen pa'nkki1en ja yleisön vä
lisistä . koroista. 

Pankkien ottolainauksesta maksa
mat '~orot ovat runsaat viisikymmen
tä vuotta olle1et e.nemmän tai vähem
män sidottuja ottolainauksen korko
sopimukseen. JäTje:stelmä on synty-
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nyt ja kehilttynyt Suomen Pankin 
aloitte,esta ja holhouksessa. Suomien 
Pankin käyttämät puhleenvuorot 1 

tukevat sitä. Talletusten veronhuo
jennuslaki kirjoitett.iin viimeksi tek
nisesti . tukemaan ko~kosopimusta. 
Näin ollen tällä erää ei ole realistista 
keskustella korkosopimulksen purka
misesta. 

Ottolainauksen korkosopimuksen 
tar~oi.tuksena on alun perin ollut 
mahdollistaa Suom,essa tasapainokor;.. 
koa huomattavasti matalampi kork~
taso. Se on edelleen keskeinen osa 
tähän tähtäävää välineistöä. Koron 
nousun estämiseksi on pank:kienkil
paUu talletusasiakkaista :korolla kiel
letty. Sen enempää Suom'en talousf'" 
järjestelmä kuin pankkijäTJestelmä
kään ,eivät 'kuitenkaan perustu täy
delliseen säännöstelyyn. Jos 'Ottolai
nauksen korko on määrätty liian ma
talaksi, pankit haluavat ja 'Voivat si
j oittaa sitä enem:män ,kuin on tarjolla. 
Tällöin pankit rupeavat maksamaan 
ottolainauksesta j'Olläkin muulla ta
valla. Tämä on yksi osiJttaisen mark
kinataloutemm:e kYeskeisiä toiminta
tapoja. 

Mauno Koivisto kiinnitti parikym
mentä vuotta sitten Ihuomiota siihen, 
että tal1etuksista kilpaillaan lisäämäl
lä konttoreita. Saman seikan otti 
Jussi Linnamo esille Kansantaloudel
lisessa Yhdistyksessä nelj ä vuotta sit
ten 1. Pankit mak:savat siis koron si
j asta muita kustannuksia, joista tal
lettaja hyötyy sitä kautta, että pank
kiin on lyhyempi matka. Molemmat 

1 Rolf Kullberg: Näkökohtia korosta. Unitas 
1979: 2. 

1 Kansantaloudellinen Aikakauskirja 1979: 2 
(puheenvuoro Matti Ali-Melkkilän esitelmän 

. johdosta). 

katsoivat tämän johtaneen ~orkomar
ginaalin kasvuun. Lehdistössä näkyy 
lisäksi silloin tällöin väitteitä, joiden 
mukaan osa pankkien konttnreis.ta 
olisi tosiasiassa kannattamattomia. 
Pankkien näkökulmasta .ei luonnolli
sest1kaan ole näin, muutenhan pankit 
suLkisivat nämä ~onttox-it. Suomen 
p~kimarkkinoilla vallitsevilla hin
noilla käyrtännöllisesti !katsoen kaikki 
kontto~itkannattavat: niiden hankki
ma ottolainaus olisi vielä kalliimpaa 
ostaa Suom~en Pankista. 

Eri asia on .se, ottaisivatko pankki
taLIettajat tiheän konttoriverk!on si
jasta mi1eluummin Jotakin muuta. 
TässJi mielessä konttoritiheyte1en ver
rattavia ovat jonotusajat, toimeksi
antojen 'täyttämisen nopeus ja hal~ 
puus sekä ilmaiset Itai alihinnoitellut 
maksuliikepalvelut. 

Muutaman viime vuoden kehitys 
pankkimark·kinoilla vahvistaa mel
koisesti 'us~oa siihen,että .markkina
tyyppinen ikäyttäy:tyminen todella oh
jaa pankk:eja. Jos pankit kilpailevat 
jostakin, niin ne Ikilpailevat ottolai
nauksesta. Tällöin ottolainausmark
kinoillakin syntyy jonkintyyppinen 
markkinaratkaisu siinä mielessä, että 
pankit !tavalla tai toisella 'Ottavat kan
taa'kseen sellaiset kustannukset, jotka 
ilman kor.~osäännöstelyä maksettai
siin kor~ona tallettajille. - Käsitte
Len myöhemmin sitä, miksi katson 
markkinavoiimienratkaisevan luoton
käy.ttäjän kustannukset. Totean vain, 
että jos luotonkäyttäj.ät maksavat 
markkinahinnan, niin j,oko talletuk
sistakin se maks.etaan :tai sitten pank
kien kannattavuus on kohtuuttoman 
hyvä. Kun viimeksimainittu ei pidä 
paikkaansa, niin talletusten 'hankinta
kustannukset kokonaisuudessaan ku-



vastavat ottolainauksen markkina
hintaa. 

I\:okonaan eri asia 'On se, kuka nä
mä kustannukset saa hyväkseen. Ka
tukeskustelussa tyypillinen käsitys 
on se, e.ttä pankit mainostavat k!oh
tuuttoman palj'On ja kalliisti. Tämä 
triviaali väite on vailla pohjaa. Mutta 
jos näin olisi, menisivät 'kustannukset 
tiety,sti mainosvälineil1e ja pankkien 
sisällä mainonnasta huoLehtivan hen
kilökunnan ylläpitoon. Kunparrkkien 
tuotteet 'Ovat melko. 'homoge!enisia ja 
todellisia uudistuksia vähän, olisi· iko"
vin kyseenalaista, lisäävätkö nämä 
kustannukset paljonkaan tall~ttajan 
tietämystä !tarjolla oLevista pankkipal
veluista - hän tietää muutenkin, 
mitä pank:eista saa. Poikkeus voivat 
olla jotkut uutuudet - pankkikortit 
ja -automaatit. Kysy,mys on kuiten
kin suurelta o.sin akateeminen, sillä, 
kuten sanoin, verrattuna pankkien 
kokonaiskustann uksiin mainoskus
tannukset ovat vähäiset. 

Konttoritiheyden kannalta hyödyn
saajaa on jo vaikeampi hahmottaa. 
Tuskin 'kukaan pystyy sanomaan, mi
kä olisi »'Oik:ea» konttoritiheys Suo
men kaltaisessa pinta-alaLtaan isossa 
kauttaaltaan, mutta paikoin harvaan 
asutetussa maassa. Pankin sijainti 
lähellä o.n ·k1eltämättä etu. Ainoa:s
,taan siinä tapauksessa, että pankkilen 
ko.ntto.rit olisivat selvästi vajaakäy
tössä, :toisin sanoen niissä .ei kävisi 
asiakkaita, voitaisiin sanoa, että 
pankkien asiakkaat eivät tästä edusta 
hyötyisi. 

Pankkien maksuliilkennepalveluj·en 
hinnoittelua moititaan yleisönosas"bo
kirjoituksissa usein. Pankithan ovat 
sopineet ·eräistä palVleluista perittävät 
vähimmäishinnat. Palkkioiden perus-
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tana on 'maksutapahturna sinänsä, ei 
sen suuruus. Voin hyvin kuvitella, 
että tapahtumamaksu kiusaa asiakas
ta, jo!ka haluaa lmaksaa viiden mar
kan jäsenmaksun. Mutta Suomessa 
pankkien tarj'oaman maksuliikkeen 
peruspiirre on se, että tilinpitäjäei 
sitä maksa - ylivoimaisesti suurin, 
osa ma-ksuis.ta kulkee asiakkaan kan
nalta ilmaiseksi. 

Tapahtumamakisut eivät ,kuiten
kaan peitä pankkien 'kustannuksia, 
m~tä .osoittaa . .sekin, että vähentääk
seen tietyntyyppisiä malksutapahtu
mia pankit ,eivät peri paJ.kkiota lain
kaan, jos asiakas suostuu käytt.ämään 
pankin kannalta halvempaa - mutta 
silti kustannuksia tuovaa - palvelu
muotoa. 

En yhdy siihen Mauno" Koivist.on 
tosin kovin nykyisistä poikkeavissa 
olosuhteissa ja Jussi Linnamon vielä 
varsin vähänkin aikaa sitten esittä
mään väi tteese,en, ·että panklkien Kor
l~omarginaalin ko~Q. slnansä olisi 
Suomessa liiallinen. Panklcien 'kor
komarginaalilla .katetaan koko. jouk
ko. :sellaisia tallettaj a -asiakkaiden -
kairokihan ova!t myös tallettajia -
tarvitsemia palveluja, joiden ;tuotta
minen muilla kuin pankkijärjestel
män tarjoamilla tehokkailla keinoilla 
vaatisi huomattavasti suuremmat re
surssit ja kustannukset. Pikkure
monttie.n tarpeeseen -en puutu. Yk
sittäisen tallettajan kannalta tilanne 
on kuitenkin aivan toinen. Suuren 
talletuksen tehdäkseen asiakas 1 uul
tavasti 'Olisi valmis kävelemään pari 
kadunku1maa pitemmälLe tai lykkää
mään asiaa seUraavaan kaupungissa
'käyntiin, jos hän vain saisi huomat
tavas.ti paremman koron. Asiakkaan 
tarve käyttää alihinnoiteltuja maksu-
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liikepalveluja tuskin kasvaa merkit- Sitä paitsi on -kysyttävä, ·millaisiin 
tävästi, jos tilin saldo nostetaan jon- taloudellisiin oloihin johtaa se, että 
kun säästämiss'uunnitelman yhtey- tal1etuiksista maksetaan huonosti, 
dessä 10 OOO::sta 50 000 markkaan. mutta toisaalta tallettajatpystyvät 
Vuokra maksetaan edelleen kerran jon:kin ajan kuluttua käyttämään 
kuussa. > luottoa. Talletusten huonosta tuotos-

Korko. maksetaan talleiuksen mä-ä- ta seuraa automaattisesti se, että 
. rän mukaan, mutta ilmaispalveluja reaalisijoituskoh,teiden hinta ·nouse,e. 
käytävät kaikki samalla tavoin. Se nousee edelleen, jos tallettajan on 
Ilmaispalvelut joudutaan anrtamaan otettava luottoa kä)"ttääkseen tal1et
myös tyhjien tilien pitäjille. Pankeilla tajille tarjolla olevia etuja -. luotto
ei siis ole keinoa 'maksaa tallettajalle han ;käyteitään useimmiten reaalikoh
tal1etuksen ik:o'On mukaan täytrtä hill!-' . teen hankintaan. Seurauksena ovat 
taa edes välillisesti. Osan v1evät aina alhaiset r:eaalituottovaatimukset,'kor
tyhjien tilien.pitäjät. keat esimerkik:si asuntojen hinnat ja 

Usein väiteitäänhuonoj-en talletus- rahataloudellisen inflaation vaara. 
korkojen korvautuvan sillä, että tal- Talletuskorkojen mataluus on siis 
lettajat 'Ovat jossain elämänsä vai- monelta ka~nnalta \epätoivottava. Toi
heessa luotonkäyttäjinä, jolloin he voasopii, että sen korjaamisen tarve 
eivät liioin joudu maksamaan luotois- otetaan h uomio:ori ~orrkopolitiikassa 
taan rahamarkkinat tasapainottavaa ja esimerki'ksi etsittäessä teknistä 
kor~oa. Luotonkäyttömahdollisuus muotoa talletusten seuraavalle veron
onkin miltei ainoa kilpailuparametri, huoj-ennuslaille. 
joka on yksittäisissä asiakassuhiteissa Sitä ,ennen pankk1en mahdollisuu
pankki,en harikinnassa. Sen käyttöä det 'Ovat m,elko vähäiset. Joko pank
Koron maksun korvi"eena talletta- kienvälis:en ikilpailun tai sitten sopi
jille hatttaa kuitenkin kaksi seikkaa. musten kautta olisi kuitenkin etsit.tä
Ensinnäkin kaik:ki tal1ettajat eivät ole vä ratkaisuja, jotka antaisivat todelli
aidossa luotontarpeessa. Sellainen sille -tallettajille jotakin. 
voidaan tietysti keinotekoisesti luoda, Y;ksi mahdollisuus olisi nostaa ta-

i 
mutta sehaiskahtaa helposti veTO- pahtumamaksuja kohti :esiJmerkiksi 
tuksen kiertämiseltä 'eikä siis ole suo- Matti Ali--Melkkilän muutama vuosi 
malaise:ssa pankkiikäytännössä yleis- sitten vaatimaa täyttä tkustannusvas
tynyt. taavuutta. Tämä lisäisi pankkien 

Toinen hankaluus on se, .että aito ftuottoja, jolloin pitkäaikaisten suur
luotontarve yksityish·enkilöl1e tule-e ten tai ainakin jonkin :suurehk!on vä
useimmiten asunnon hankinnan yh- himmäisrajan ylittävien talletusten 
teyde.s:sä. AsuntoJe.n luotottaminen korkoa voisi nostaa. Korko riippuisi 
taas tuntuu olevan niin aTan poliitti- siis nykyistä enemmän ajasta ja jos
sen mielenkiinnon kohteena, että sen sain. ,määrin talletuksen määräs1ä. 
avulla on pankkien vaikea keskenään Kovin pitkälle tällä tiellä ei kuit.en
kilpailla. Kaikkien julkistamat asUll- kaan päästäisi, sillä sellaista nurinku
toluottoeh,dothan ovat suurin piirtein rista tilannetta ei saa päästää synty
samanlaiset. mään, ett.ä ylimmät talletuskorot 'Ovat 



kio~keampia kuin normaalit IUQittoko
rot. Muutenhan luottoa pyrittäisiin 
ottamaan talletusten rtekoon, mikä 
olisi sekä verotuksen kiertämistä että 
pankeille tappiollista. Kahdenkym
menenneljän kuukauden' tilin kork,o 
on nyt 1 8 1/4 % ja liikepankkien 
luottokor~o 31. 12. 1982 ikeskimäärin 
8.97 %. Tilanne, jossa säästö- ja 
osuuspankkien !korkeaimman 'keski
koron turvin perustettaisiin jonkin
lainen »supertili», .ei o:lisi säännöstely-
ympäristössä kohtuullinen. . 

Yksi mahdollisuus on kytkeä mak
suliikennepalvelujen ja muiden pank
kipalv.elujen hinnoittelu asiakkaan 
pitämien talletusten l~e:skisaldoon. On 
selvää,iettä julkisuudessa syntyisi 
melkoinen polemiilkki, jos esimerkiksi 
100 000 markan talletussaldollasaisi 
maksunsa kulkemaan ilmaiseksi; 
mutta 100 markan keski:saldolla jou
tuisi maksamaan kympin kustakin 
maksusta. Mutta muita keinoja aina
kin yhtäkkiä on vaiJkea keksiä tallet
taj an hyvittämiseksi. 

Joissakin piireissä on ajateltu pank
kien mahdollisuuksia :kilpailla talle
tusvaroista veronalaisilla ta11etus
muodoilla, I jolloin sij'oittajat saisivat 
kuitenkin korkotulon verottomana 
verovapaan omaisuustulon raj'ojen 
puitt~eissa. Tämäkin mahdollisuus 
kaatuu siihen, että ylimmät talletus
korot ovat järkevissä panklkijärjestel
missä ···no:rmaalej a 1 uottoknr koj a alem
mat. 

Markkinoiden toinen ja viime vuo
sina ehkä mielenkiintoisempi puoli 
ovat ne pankkien asiakkaat, jotka 
käyttävät tallettamisen sij asta voi,tto
puolisesti luottoja. Tällä puolella 

1 25.5.1983 
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analyy~i 'On vanhastaan ollut se, että 
matala~orkopolitiikkaa noudatettaes
sa rahamarkkinoilla valli tse.e 1 uotto
jen yliky,syntä. Vallitsevalla korko
tasolla syntyvän luotonky:synnän tyy
dyttäminen kokonaan johtaisi niin 
suureen luotonantoon, (elttä rahatalou
dellinen tasapaino järrokyisi. Tästä 
syystä Suomen Pankin on rajoitetta
va pankkien luotonantok.ykyä. Pankit 
puolestaan joutuvat _ säännö ste le
mään, toisin sanoen 'kieltämään luo
tot osalta järkevääkin luottokelpoista 
kysyntää. 

Ekonomistit piitävät yle.ensä sään
nöstelyratkaisuja tuotantovoimien al
lokaationkannalta huonompina kuin 
markkinaratkaisua. Pankeissakin on 
tunnettu voimattomuutta, kun luotto 
on ollut pakko ki!eltää,vaikka hanke 
on nähty 'kannattavaksi. Periaattees
sa tällai:sen tilanteen katsotaan puo~ 
lelta jos toiseltakin 'heikentävän kan
santalouden tehokkuutta. 

Periaatteess.a nämä aj atukset tie..; 
tysti pitävät paiklkansa. En 'kuiten
kaan usko, :että ·niiden m1erkitys olisi 
kovin suuri. 'Oletus siitä, että korko
säännöstely estäisimarikkinavoimien 
toiminnan, aliarvioi sekä pankkien 
että luotonkäyttäjien ;~ekseliäi'Syyttä. 

Yritysten, jotka ovat tyypillisiä 
luotonkäy,ttäj iä, pankkisuhteet ovat 
Suomess.a vanhastaan melko kiinteät. 
Asiakkaan nauttima luotto. on olen
nainen osa tätä ·pankkisuhdetta. On 
omiituinen aj atus, että pankeissa ei 
osatta1si·laskea asiaKkaan käyttämien 
kaikkien pankkipalvelujen - siis 
myös muiden kuin markkaluottojen 
- tuottoa yhteen ja verrata tätä 
pankin rahoituspanokseen, toisin sa
noen asiakkaan käyttämään netto
luottoon. Erityisesti viime vuosikym-
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menen to.ivottoman inflaation 'Olosuh
teissa tuli entistäkin selvemmäksi, 
että markkaluotto on erinomaisen 
ntukka hyödyke. PanJktt ohjasivat 
sitä niille asiakkailLe, jotka .tavalla tai 
toisella maksoivat niille kylliksi. 

Antolainauksessa ei pankkien nä
kökulma hinnoitteluun ole voinut 
olla tUJotekohtainen~ Sen sijaan Suo
men pankkimarkkinoilla on vallinnut 
asia'kaSlkohtainen hinnoittelu, joka on 
pitänyt markkinavoimat mukana 
luottoasioissakin. Käsity.kseni niu-. 
kaan tämä vastaa aika lailla sitä muu
tosta, mikä muuallakin maailmassa 
pankkitoiminnassa parinkymmenen 
viime vuoden aikana on tapahtunut, 
toisin sanoen asia:kassuhdetta kaik
kine vivahteineen, palvelumuotoi
ne.en ja korvauksineen tarkastellaan 
vain yhtenä tilinä, jonka kokonais
kannattavuus on tärkieä. 

Antolainauspuolellakaan markki
naratkaisua ei siis ole voitu hakea 
tuotekohtaisen kusltannus:vastaavuu
den ja tuotekohtaisen kannattavuu
den ulottuvuuksilta, vielä vähemmän 
tapahtumakohtai~sesta näkö'kulmasta. 
Säännö:stely on pakottanut siihen, 
että muista J?alveluista maksetut yli
hinnat 'Ovat korvanneet luottopalve
lujen alihinnat ja asiakkaan kannalta 
ilmaisen maksuliikkeen. 

Yritysten halu alentaa kustannuk
sia johti aikanaan vertaamaan Suo
messa käydyn valuuttaikaupan pie
niinkin maksuihin sovellettuja mar
ginaaleja julkis:tettuihin ulkomaisiin 
marginaaleihin. Johtopäätös oli se, 
että Suomessa sovelletut marginaalit 
olivat suuria, että niissä 'oli niin sano
tusti ilmaa. Suurissa erissä olikin 
a:i!kanaan jonlkin verran ylihinnoitte
lua. Vaikka pankkien hinnat koko-

naisuudessaan, siis 'koko asiakassuh
detta tarkastellen,. olivat paikallaan, 
tämä y:ksity1s1~oh ta ti!etysti häiritsi 
kustannusten alentamistaet.siviä ta
lousjohtajia. 

Asian toinen puoli oli se, että halu
tessaan lisää ituottoja pankit olivat 
valmiit käymään valuuttakauppaa 
isoista 'eristä· muiden pankkien asiak
kaiden kanssa viTallisia hintoja ah
taammilla marginaaleilla. Tämä nä
kyy selvästi Matti Ali-Melkkilän esi
telmästä, jossa hän suorastaan uhkasi 
liikepankkeja tällä Ikilpailulla. 

Sama uhkaus kohdistui myös 
pankki takausten tariffeihin. Sovittua 
alemmilla tariffeilla alettiin olla val
miita antamaan joku määrä takauksia 
toisten panlkkien asiakkaille. Takauk
set käsitettiin tällöin ikään kuin mU:Q

dollisen vaatimuksen täyttämiseksi: 
kauppatapaan kuuluu pankin antama 
sitoumus. Takauksista hinnoilla kil
pailt.aessa tuskin koskaan ajateltiin 
otettavan varsinaista luottoriskiä. 
Asiakkaan pääpan;kin ottamat riskit
hän olivat jOlka tapauksessa niin pal
jon suuremmat, että pääpankin mu
kanaolo. asiakkaan toiminnassa kat
sottiin takeieksi siitä, että vakavasti 
ot.ettavaa riskiä ei ollut. 

Säännöstelyllä luotu tilanne -
asiakashinnoiittelu kohdallaan, mutta 
osa tuotteista yli- ja osa alihinnoitel
tuja - johti pankit toistensa apajille. 
Tarkoituksena ei tällöin ollut ottaa 
vastuuta kilpailun 'kohteena olevien 
asiaklkaiden panrokiasioiden hoidosta, 
siLs vastuuta ma.r~karahoituksesta ja 
luottori:skiä. Tarkoiltuksena oli vain 
näykkiä makupaloja. 

Vaikka Jussi Linnamo pitääkin 
pankkitoimintaa kovin 'Suojattuna 
alana, tilanne johti myös tarjonnan 



kasvuun. Va'kuutusyhtlöt Ikiinnostui
vat sellaisista riskeistä, joilta· oli en
nen suojauduttu pankkitakausten 
avulla. Ulkomaise.t pankit lisäsivät 
suomalaisiin asiakkaisiin kohdista
miaan myyrttiponrnsteluJa. . Tämä 
huipentui sen jälke'en, 'kun pankki
lainsäädäntöä oli muutettu tavalla, 
joka antoi ulkomaisille pankeille 
mahdollisuuden perustaa ty.tärpank:
keja Suomeen. 

Varsin demonstratiivisesti asia. tuli 
esille pari vuotta sittenviranomaiste:p. 
harkitessa ulkomaisten pankkilen 
omistCh"ni'en tytärpank,kien - muo
dollisesti 'Suomalaisten liikepankkien 
- toimilupia ja pääoman maahan
tuontilupia niiden osakepääomaksi. 
Suomalaiset liikepankit pelkäsivät 
tuolloin, ,että ulkomaisten pankkien 
kiinnostus kohdistuisi yIihinnoitel
luiiksi uskottuihin toimintoihin eli 
siih·en, mitä sittemmin lehdistössä ru
vettiin ·kutsumaan kerman kuorimi
seksi. Kustannuksia aiheuttavista ja 
alihinnoitelluista toiminnoista niiden 
arveltiin pidättyvän. 

Vaikika tulokkaat väittivätkin, ettei 
kermankuorimispyrkimyksiä ollut., 
päinvastoin . näyttää käyneen. Ulko
maisten pa~kien omistamat pankit 
keskittyvät aikoinaan ylihinnoitel
luksi arveltuihin pankkiasioihin -
suuret valuuttaerät, yritysten suuret 
talletukset ja panrokitakaukset. Mak
suliikkeen massoja ne .eivät ole otta
neet hoitaakseen. Pienasiakkaita ne 
suorastaan pakoilevat. Niiden mark
kaluotot ovat hyvin pienet. Saaman
sa talleitukset ne näyttävät sijoittavan 
mieluummin muihin pankkeihin kuin 
antavan luotoksi yleisölle. 

Toinen asia on se, kuinka rajua 
hintakilpailua ulkomaiset pankit 'Ovat 
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käyneet muista kuin markkatalletuk
sista ja marrokinarahasta. Epäilen, 
että ,kotimaisessa omistuksessa olevat 
pankit ovat ajautune.et - ehkä 
uuden :kilpailunpelossa - lähes 
hintasotaan.keskenään eräillä alueilla 
i1man uusien ,tulokkaiden toimenpi
teitä. 

Valuuttakaupan hintoihin on vai
kuttanut myös se, että Suomen Pan
kissa katsottiin virallisten osto- ja 
myyntikur.ssien ero liian suureksi. 
Sitäkavennettiin viime vuonna, mikä 
vaikutti välittömästi valuutta'kaupan 
kannattavuuteen. 

Pankkien asiakaskohtaisen hinnoit
telun perustaa on muuttanut myös 
se, että markkinarahaksi ristitty ilmiö 
on saanut aivan eri mittasuhteet 'kuin 
aikaisempina vuosina. Sen perusta
han on siinä, e\ttä Suomen rahapoliit
tinen järjestelmä panee pankit pelaa
maan toisiaan vastaan, ei raj oitta
maan luotonkysyntää. Halutessaan 
hidastaa pankkien luotonantoa Suo
men Pankki nostaa keskuspan...l{kira
hoituksen korkoa. Antolainausikor
kojaan pankit eivät saa muuttaa. 
Keskuspankkirahoituksen korkea 
korko.. on vältettävissä hankkimalla 
likviditeettiä muualta pankkijärjes
telmästä. Yksi muoto on o.staa sitä 
korroealla 'korolla muiden pankkien 
asiarokailta. Rajana on 'keskuspanld:d
raho~tuksen marginaalikorko. Myy
j ät raj oi ttuvat yrityksiin, sillä talle
tusten veronhuojennusla:ki ja 
ottolainauksen korkosopir.aus - ra
j aava t yksityishenkilöt käytännössä 
pois. 

Markkinaraha on yritysten suuria 
talletuksia. Suurin osa markkinara
han sijoittajista on pankkien traditio
naalisia 1 uottoasiakkai ta ja edelleen 
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huomattavia nettoh1·()tonkäyttäjiä. 
Tällöin . rahoitusjohtajan ;kiinnostus 
luottoJen lyhentämiseen on ymmär..; 
:vettävästi vähäinen, jos mar~kinara
han kor~o on 13 %, mutta ~uottckor
ko vain 9 %. Markkinarahasta on 
keskusteltu viime aikoina niin paljon, 
etten käytä tämän enempää aikaa 
siihen. 

Väitän siis, että luottopuolella pan
kit onnistuivat viime vuosi,kymme
nelläkin paremmin ja pa:[~emmin löy
tämään luottojensa suuntaamisessa. 
markkinakriteerit. S.äännöstely vai
kutti asioihin, muttei läheskääntäy
sin estänyt markkinaratkaisua. Allo
kaat10nkannalta ongelma kyllä oli se, 
että 'kaikki luotonottoon halukkaat 
eivät luonnostaan tarvinneet pank
kien kannalta tuottavia palveluksia 
eivätkä voineet näin maksaa luoton
'käytöstään. Asiakas, joka tarvitsi 
paljon aHhinnoiteltuj a tai ilmaisia 
maksupalveluja sekä rahoitusta eikä 
tarjonnut Itilaisuutta valuuttakaup
paan tai tarvinnut takauksia, oli 
huono rahoituskohde, vaikka toimin
ta olisi ollut ;kuinka tehokasta ja 'kan
nattavaa. Ainoa mah·dollisuus olisi 
ollut compensating balances -käytän-

J 

nön ottaminen kauppatavaksi, mutta 
sitä vierastettiin. Os~ttaisen henki
reiän toivat näillekin pankkien rahoi
tusyhtiöt. 

Pankkien 1 uottoasiaka.sS'uh teet 
muuttuvat Suomessa vain hitaasti. 
Ne ovat ol1eet käytännöllisesti kat
soen vakiintuneet sinä aikana, jona 
kilpailu on heikentänyt ulkomaan
liikkeen ja takausten tuottavuutta ja 
markkinaraha kasvanut. Pankit ovat 
toisin sanoen nyt siinä tilanteessa, 
että ne ovat paljolti allokoineet luot
tonsa asiakaskunnalle, jolta saatavat 

tuotot vastasivat aikanaan, mutta ei
vät :enää vastaa sen luotorrkäyttöä. 

Eri tyisen selvästi hinnat ovat ro
mahtaneet· ja' markkinaraha kasvanut 
parina viime vuotena. Selvää on, että 
nykyinen kehityssuunta ·ei voi jatkua 
ikovin pitkään. Pankkien kannatta
vuus rasittuisi tavalla, jota ·ei voi mil
tään nä'kö'kulmalta pitää toivottava
na. Ennemmin tai myöh:emmin, mut
ta joka tapauksessa lähivuosina pan
kit tulevat suuntaamaan toimintansa 
ottaen huomioon, :että osa nykyisistä 
asia;kassuhteista ei ole kannattavuu
den 'kannalta tyydyttävä. Vaikeampi 
sen sijaan on hahmottaa, mitä yksi
tyiskohtaista polk,ua pitkin luotto
asiakassuht!eiden kannattavuus pa
lautuu. 

Kun on kysymys talouselämän 
kannalta niin h:e:rrkästä ala.sta kuin 
pankkit'oiminnasta, voidaan olosuh
teita ajatella Korjattavan puitteita 
muuttamalla. Kysymykseen tulisi 
tällöin lähinnä korkosäännästelyn 
purkaminen. En usko, että ratkaisu 
'kovin nopeasti löytyy tätä Itietä. Jo
kainen askel t1etysti lyhentää mat
kaa. 

Toinen mahdollisuus on rajoittaa 
hintakilpailua sopimuksilla. En ole 
ollut viime vuosina tekemässä näitä 
sopimuksia, mutta minusta vaikuttaa 
siltä, etteivät pankit ole tekemiensä 
sopimusten henkeä herkästi tunnon
tarkasti noudattaneet, vaikka ovatkin 
useimmiten niiden kirjaimesta pitä
neet kiinni. Henkeä, jonka mukaan 
pankkien keskinäiset sopim uks:et 
sitoisivat sopijapuolia tarkoitetulla 
tavalla, ei enää ole. Sopimukset pide
tään vain sanktioiden uhatessa - oli
vat nämä sanktiot tyypiltään millai
sia tahansa. Yhteisten sopimusten tre 



on tarjolla vain tekniikassa, ei asia
kassuh teissa. Ulkomaisten pankkien 
omistamat pank1t eivät sitä paitsi ole 
mukana tariffisopimuksissa, eikä niil
lä olisi mitään intressiä sopia kilpai-
lun rajoituksista. ' 

Tämä m·erkitsee sitä, että hintasorta 
jatkuu, kunnespankeis:sa aletaan 

. tuntea sen ;kannattavuudelle tuoma 
uhka entistä selkeämmin. Hinnat tul
laan ,~kilpailemaan liian alas, tp.inkä 
jälke:en ·n·enousevat. 

Todennäköinen lopputulema' on 
kaksoilshinnoittelu: on listahinnat ja 
kil pailutilanteessa ;käytettävät hinnat. 
Näin tietysti on paljolti nytkin. Uskon 
kuitenkin, e1ttä eroksi tulee luotto
asiakkaiden suhtautuminen listahin
toihin ja panrokien suhtautuminen 
niihin asiakkaisiin, joid~n kanssa 
kauppaa ei listahinnoilla käydä. Täl
laisten asiakka1den luototus ei tule 
olemaan pankkien kannaLta jär~kevää. 
Niin kauan kuin matalakoI'ikopolitiik
ka ja kork!osäännöstely jatkuvat, tu
lee pankkiasioinnin perusratkaisu ole
maan tyydyttävä kokonaisasiakkuus 
yhdessä pankissa ja tämän ottama 
vastuu asiakkaan pankkipalveluiden 

PUHEENVUO:ROT 

PAA VO LAITINEN 

Ennen kuin sain käsiini esitelmätekstin, 
pysähdyin mietiskelemään tämän kom
menttipuheenvuoroni aihetta. Ensimmäi-
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tarpeesta - ja saamat riittävät tuo
tot. Tästä on nyt poikettu, mutta 
kuopan Ikautta siihen päädytään ta
kaisin. Tällöin olemme j.älleen siinä 
tilanteessa, missä olimme ·ennen hin
tasotaa: muiden panrokipalvelujen 
asia,kaskohtainen hinnoittelu ohjaa 
luotot suurin piirtein sinne, missä 
niistä eniten maksetaan. Allokaatio
ongelmat eivät ole ·kovinmerkittävät. 

'f,oivoa vain sopii, ·että tämå kehi
tyspolku toteutuu riittävän jousta
vasti, jolloin ne yritykset, joiden ra
hoitusjohtajat tuntevat enemmän 
kiinnostusta pankkienrahoihin 'kuin 
yrityksen varsinaiseen toimintaan, 
eivät joudu vä,kisin sopeuttamaan 
reaalitoimintaansa. Uhkana on tie~ 
tysti se, että mikään niistä pankeista, 
joissa yritys nyt kulkee" ··»shoppaa
massa», ei tunne tilannetta mielek
kääksi silloin, kun asiakas ·tarvitsee 
toimintansa laajentamiseen tai vain 
uusintainViestointeihinsa markkaluot
toa. Useimmi,ten tietysti ratkaisu löy
tyy, mutta etsintä voi olla pitkä ja pii
nallinen. Löytyvän yhteisymmärryk
sen olennaisiin elementteihin tule.e 
kuulumaan pankeille riittävä tuotto
asiakassuhteesta. 

nen aj a tukseni oli ihmettely siitä, mi ten 
Jaakko Lassila kykenee saamaan aiheesta 
kasaan kokonais.en esitelmän, ainahan 
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maailmassa tietenkin tekstin suoltajia riit
tää, mutta esitelmöitsijän tuntien arvelin 
hänen haluavan sanoa jotain sisällöllis
täkin. 

Mitä on pankkien hinnoittelu Suomessa? 
Ottolainauksen hinnat _päätetään korkoso
pimuksella ja viranomaiset valvovat sen 
noudattamista niin tarkkaan, että jousta
vuus määräaikaistalletusten nostossa on 
kuulemani mukaan osallistumista verope
tokseen. Ainakaan yksilöllinen hinnoittelu 
ottolainauskoroissa ei Suomessa näytä ole
van mahdollinen. 

Antolainauksen osalta hinnoittelun sää
telee Suomen Pankin keskikorkopolitiikka. 
Siinä pankeilla on tietty mahdollisuus yk
sittäishinnoitteluun, mutta käytäntö on kai 
osoittanut, että Suomen Pankin seuranta, 
valvonta, kysymykset ja ohjeet ovat mer
kittäviä hinnoittelutekijöitä muihin näkö
kohtiin verrattuna. 

Onhan pankeilla muitakin hinnoiteltavia 
kuin korot, esim. toimenpidepalkkiot ja 
takausmaksut, mutta niistähän päättää 
tariffi toimikunta. Pankit ovat tariffisopi
muksissa sitoutuneet noudattamaan yhtei
siä tariffej a. Niistä poikkeaminen on sopi
musrikos. 

Kun sitten sain tekstin, huomasin Jaak
ko Lassilan kuitenkin kyenneen tekemään 

I 

sisällöltään mielenkiintoisen ja täysipai-
noisen esityksen. Olen yhtä mieltä hänen 
kanssaan melkein kautta linjan. Painotus
eroja tietenkin voi olla. Voimme myös 
nähdä joitakin ilmiöitä hiukan toisessa va
lossa. Tyydyn s.en vuoksi eräisiin hajahuo-

-mioihin. 

Saattaa olla perää Jaakko Lassilan epäi
lyssä, että ulkomaisten pankkien tulo, 
ilman niiden varsinaista toimintaa mark
kinoilla, ajoi kotimaiset pankit uuden kil
pailun pelossa lähes hintasotaan keske-

.l 

nään. Ehkä asemia ja- markkinaosuuksia ' 
haluttiin jo ennakkoonkin varmistaa. 

Kuvaus markkinarahan synnystä on 
mielestäni ytimekäs. Olisin lisännyt sii
hen eräännäkökohdan. Suuryritysten kes
ken oli 1970-luvulla _ kehittynyt rahoitus
johtajien eräänlainen keskinäinen likvidi
teetin tasausjärjes.telmä, -jossa koronmuo
dostus oli vapaa. Pankkien finanssiyhtiöi
den synty teki mahdolliseksi tämän likvi
diteettivolyymin ohjaamisen institutionaa
liseen muotoon. Oli luonnollista, että 
pankkien oli houkuteltava myös omat 
asiakkaansa markkinarahatalletuksiin. Tä-

. ten kyseessä ei käsitykseni mukaan niin
kään ollut muiden pankkien asiakkaiden 
hoito kuin uuden markkinan muodostumi
nen. Volyymi on ehkä nykyisin suurempi 
ja ulkomaiset pankit lienevät juuri mark
kinarahasektorilla aktiivisia. 

Ulkomaisten pankkien tulosta Suomeen 
on puhuttu usein kielteiseen sävyyn. Ehkä 
sen vuoksi yksi myönteinen näkökohta 
saattaisi olla paikallaan. Luulen näet, että 
ulkomaiset pankit voivat toimia markki
noillamme katalysaattoreina. Pankkeja 
valvovat viranomaiset joutuvat keskuste
lemaan maailmanlaajuisen kokemuskentän 
omaavien pankkien edustajien kanssa po .. 
litiikastaan. Totuttu linja, jolla kotimais
ten pankkien ideat on aikaisemmin ohitet
tu, ei olekaan enää yhtä helppoa pitää yllä 
viranomaisrutiinina. En tiedä, johtuiko ul
komaisten pankkien argumenteista, mutta 
vasta vuonna 1982 salli Suomen Pankki 
kaikille valuuttapankeille oikeuden osallis
tua oman taseen kautta valuuttamääräi
seen investointiluotonantoon suomalaisille 
yrityksille, mikä aikaisemmin oli pitänyt 
hoitaa osakkuus- tai tytärpankkien väli
ty ksellä. Samalla saimme oikeuden osallis
tua puhtaaseen kansainväliseen luotonan
toon. Mm. Suomessa voimassa oleva va
luutansäännöstely on mielestäni vieläkin 
niin syvällistä, että katalysaattoreita tar
vitaan. 



Jaakko Lassila puhui myös valuuttakau
pan marginaaleista tai oikeammin niiden 
katoamis.esta. Kun itse olen kansainvälisen 
puolen mies, koen tässä seikassa tulevan 
esiin ratkaisevimman piirteen pankkien 
asiakassuhteille. Pankkien kannalta kat
soen aikaisemmin tappiollinen markka
antolainaus yrityksille kompensoitui va
luutanvaihtoon liittyvillä agiotuloilla. 
Pankkitoiminnan ohjausmekanismit kytki
vät yhteenmarkkaluotonannon ja valuu
tanvaihtomäärät. Marginaalien poistumi
nen on tehnyt entiset ohj ausmekanism~ t 
epämielekkäiksi. Uusia on pakko luoda. 
Tuolloin pankit joutuvat . mittaamaan 
asiakkaan vastavuoroisuuden uusin mene
telmin. Niin kauan kuin markkaluotonanto 
on halpaa ja säännös.teltyä, on tuotot löy
dettävä muualta. Jaakko Lassilan povaa
ma tuskainen oppimisprosessi on todennä
köinen kehitys. Hän on tarkkaan mietti.
nyt sanojensa paino arvoa. Niissä on vaka
va sanoma. 

Eräs seikka, joka Jaakko Lassilalta jäi 
vähemmälle huomiolle; . onpaikallispank
kien suosituimmuusasema Suomessa. Ne
hän saavat pitää yllä korkeampaa antolai~ 
nauksen keskikorkoa sekä toimia ·pienem
min vakavaraisvaatimuksin kuin liikepan
kit. Tämän seurauksena ne ovat voineet 

I 
pitää yllä tiheämpää konttoriverkostoa 

ILPO SANTALA 

»Pankkijärjestelmän käyttäytyminen on 
tyypillistä luotonsäännöstelytoimin taa, 
josta suuret ja vakavaraiset yritykset hyö
tyvät pieni en kustannuksella. Rahalaitok
set suosivat vanhoja asiakkaitaan, jotka 
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kuin liikepankit, mikä on osaltaan autta
nut niitä pitämään markkatalletusten 
markkinaosuutta jatkuvassa kasvussa. 

Eräs hinnoitteluun vaikuttava uusi kil
pailija on ollut julkisen laitoksen., Eläke
turvakeskuksen, mukaantulo kilpailuun 
yritysten pankkitakauksista, useis.sa ta~ 

pauksissa erittäin alhaisin ja liikepankkien 
kannalta ka tsoen kanna ttama ttomin hin
noin. Monet yritykset ovat kuitenkin jäl
keenpäin huomanneet menettäneensä tär
keän valttikortin keskusteltaessa pankin 
kanssa markkaluotois.ta ja vastavuoroi ... 
suusaspekteista. 

Haluaisin lopuksi tuoda esiin erään 
markkinatekijän, jolla ei ole tietämäni mu
kaan kansantaloustieteellistä perustaa 
pankkien hinnoittelussa. Nimittäisin sitä 
yksinkertaisesti kilpailusyndromaksi. Kä
sitykseni mukaan meillä Suomessa pank
kien keskeisissä tariffineuvotteluissa kiin
nitetään yllättävän paljon huomiota siihen, 
miten varmistetaan, että kilpailija saa 
mahdollisimman vähäisen hyödyn uudesta 
tariffista. Jos tällaisen edunvalvonnan pa
rissa puuhaillaan liikaa, saattaa yhteinen 
tuotto jäädä liian vähäiselle huomiolle. 
Olisi ehkä kansantaloustieteelle oma tutki
mussarkansa etsiä selvitystä sille, miksi 
me pankit käyttäydymme niin kuin käyt
täydymme. 

pystyvät tarjoamaan hyviä vakuuksia~ 

Suomen pääomamarkkinoiden nykyinen 
rakenne on esteenä taloudelliselle kasvulle, 
ja erityisesti pienen ja keskisuuren teolli
suuden kehitykselle.» Näin kirjoitti Jaakko 
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Lassila 28. 3.1963 päivätyssä muistiossa, 
joka käsitteli Teollistamisrahasto Oy:n 
organisoimista erityisluottolaitokseksi. Ku
ten edellä olevasta oivallisesta esitelmästä 
saatamme havaita, ovat olosuhteet kahdes-
sakymmenessä vuodessa jotensakin tuntu
vastimuuttuneet ja muutoks.en vauhti 
näyttää parin viime vuoden kokemusten 
valossa vain kiihtyvän. On ollut luonnol
lista ja taloutemme kehityksen kannalta 
tarpeellista, että pääomaniukkuuden 010-

suh teissa maahamme on taloudellisen ra
kennemuutoksen turvaamiseksi luotu 
joukko erityisluottolaitoksia. Tänä päivä
nä tietenkin voidaan jo kysyä, tarvitaanko 
kaikkia erityisluottolaitoksia ja onko 
pankkien rooli muuttunut liikaakin yri
tyssektorin rahoi tuksen j ärj estäj än roo
liksi. 

Vuoteen 1970 saakka pankkilainsäädäntö 
itseasiassa antoi varsin erilaiset toiminta-

% 6 

mahdollisuudet eri pankkiryhmille. Vuon
na 1967 mietintönsä jättänyt pankkilakiko
mita ehdotti eri pankkiryhmien kilpailu
edellytysten yhdenmukaistamis.ta. Komi
tea pyr ki ehdotuksellaan heiken tämään 
kahden suurimman liikepankin dominoi
vaa kilpailuasemaa vahvistamalla paikal
lispankkien mahdollisuuksia takaamalla 
lähes samanlaiset mahdollisuudet·eri pank
kiryhmille. 

Pankkilainsäädännön muutos vuonna 
1979 mahdollisti vihdoin ulkomaisomis.teis
ten pankkien toiminnan aloittamisen Suo
messa. Suomi siirtyi myös pankkitoimin
nassa verraten avoimeen kansainväliseen 
kilpailuun. Pankkikilpailun »homogeeni
nen oligopoli tilanne» j är kkyi pahasti. Ul
komaalaisomisteisten pankkien reaalinen 
merkitys on toistais.eksi verraten vähäi
nen. Etenkin valuuttakaupan ai"alla suoma
laiset pankit reagoivat tietoon ulkomaisten 
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.Kuvio 1. Postipankin ja liikepankkien korkokate ja muut tuotot suhteessa taseen loppusum
-maan, 0/0. 
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Kuvio 2. Postipankin tuotot ja kulut suhteessa taseen loppusummaan, 0/0. 

pankkien toiminnan aloittamisesta alenta
malla voimakkaasti suurien valuuttakaup
pojen marginaalia, osin jopa tappion puo

lelle. 

Tähän osittain avoimeen kilpailuun on 
kuitenkin jouduttu sopeutumaan tilan
teessa, jossa edelleen suoranainen hinta
kilpailu ottolainauspuolella on poissul
jettu ja myös antolainauksen puolella 
vallitsee edelleen korkosäännöstely - ai
nakin keskikoron j a ylimmän koron osalta. 
Pankeista on kehittynyt todellisia moniala
yrityksiä, jotka päätehtävänsä rahan osta
misen eli ottolainauksen ja myymisen eli 
antolainauksen ohella tarjoavat laajan va
likoiman muita palveluksia. Us.eimpia pal
veluja pankit kauppaavat saadakseen 
ottolaina usta. 

Kilpailun analysoinnin tekee vaikeaksi 

se, että pankkien tuotteiden hinnoittelu on 
hämärtynyt monimutkaiseksi vyyhdeksi, 
jossa korkokate ja palvelut subventoivat 

toisiaan. 

Havaitsemme, että pankkitoiminnan ke
hitys parin viime vuosikymmenen aikana 
on kulkenut suljetun elinkeinon luontei
sesta toiminnasta kohden avoimempaa kil
pailutilannetta. Pankkitoiminnan työpaik
koja ei viime aikoina enää ole voitu luon
neh tia varsinaisesti suoj a työpaikoiksi. 
Markkinavoimien vaikutus on mielestäni 
havaittavissa myöskin siinä, että kaikkein 
keskeisimmin hinnoi tellu t pankkipal velut 
ovat synnyttäneet sekä sektorin sisällä 
että ulkona tapahtuvaa kilpailua. Otetta
koon esimerkkinä vain vakuutusyhtiöiden 
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maan, 0/0. 



kilpailu pankkitakauksista ja valuutta
kauppaan kohdistunut kilpailu. 

Mielestäni eräs syy pankkien suhteelli
sen kannattavuuden viimeaikaiseen las..;. 
kuun ja uuteen kilpailu- ja hinnoittelu
tilanteeseen onkin se, että pankit eivät ole 
toiminnoissaan noudattaneet kus.tannus
vastaavuuden periaatetta. Paras esimerkki 
tästä on maksuliikkeen toimintojen hoita
minen. Maksuliikkeestä suoraan saatavat 
tuotot kattavat vain pienen osan sen ai
heuttamista kustannuksista. Pääosan aja
tellaan tulevan katetuiksi korkokatteesta 
ja ylihinnoitelluista palvelutuotoista. Näin 
ollen tallettajat ja luotonkäyttäjät subven
toi va t maksuliikkeen käyttäj iä. On ilmeis
tä, että uudet hyvätuottoiset, mutta pan
keille suuria kustannuksia aiheuttavat si
joitusmuodot kuten yhteisötalletustili ja 
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sijoitustodistukset alentavat etenkin kä
teistalletustilien saldoj a. Kor koka tteen 
supistuessa maksuliikkeen laajempaan ta
riffiointiin on todennäköisesti siirryttävä 
lähi tulevaisuudessa. 

On mielestäni myöskin selvää, että pank
kien keskimäärin epätyydyttävä kannatta
vuuskehitys tulee muuttamaan suuntaan
sa paremmaksi. Osittain muutos pankkien 
kannattavuuskehityksessä tapahtunee pää
johtaja Lassilan hahmottamalla tavalla eli 
asiakaskohtaiseen hinnoitteluun perustuen, 
jolloin lähinnä luotonkäyttäjäsektorin on 
varauduttava maksamaan korkeampi hinta 
pankkipalveluistaan.En kuitenkaan usko, 
että muutos kokonaan tapahtuisi luoton
käyttäjäsektorin kustannuksella. Kuten 
pääjohtaja Lassila mainitsi pankin ja yri~ 
tyks.en väliselle suhteelle on ominaista 
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pitkäjänteisyys, kiinteys ja luottamukselli
suus. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin 
osoittanut sen, että valveutunut yritys ei 
osta pi tkäaikaiseenkaan pankkisuhteeseen 
perustuen palveluitaan millä, hinnalla ta
hansa, vaan markkinoillemme viime vuo
sina syntynyt pankkikilpailu on tullut 
sinne jäädäkseen. Aikaisemmin selvästi 
ylihinnoitellut palvelut ovat markkinavoi
mien tiimellyksessä muodostuneet hei
kompituottoisiksi. Samanaikaisesti pankit 
eivät ole olleet kuitenkaan kypsiä tariffoi
maan uudelleen kalliita ja työvaltais~a 

ilmaispal veluj aan eli· maksuliikettä. Uskon, 
että kustannusvastaavuuden periaatteen 
yleinen hyväksyminen ja toteuttaminen, 
joka lisäksi on aivan luontainen osa mark
kinatalousympäristöä ja myös yleinen 
kansainvälinen tapa, jo sinänsä riittäisi 
kääntämään kannattavuuskehityksen nou
suun. Sen verran merkittävästä subventio
erästä maksunvälityksen käyttäjille on 
kokonaisuutena ottaen kysymys. Tämä 
keino on pankkien oman ryhdistäytymisen 
varassa. Ymmärtääkseni tohtori Lassila ei 
esitelmässään ottanut selkeästi myönteistä 
kantaa kustannusvastaavuuden toteutta
miseen lähinnä sen ehkä aiheuttaman kor
korakenteen vinoutumisen vuoksi. Kieltä
mättä, jos korkein talletuskorko nousee yli 

I 
keskimääräisen antolainauskoron, tilanne 
näyttää hieman oudolta. Toisaalta näin on 
jo nyt, viittaan vain valtion obligaatioihin 
ja yhteisötalletustileihin. Jos kaikki kus
tannukset otetaan huomioon ei 24 kk:n 

talletus tili ole suinkaan pankkien kalleiri 
ottolainauksen muoto nytkään. Näinollen 
siirtymällä pankki palveluiden tarj onnassa 
yleisesti kustannusvastaavuuden periaat
teen noudattamiseen voitaisiin joko pitkä
aikaistalletuksille maksettavaa korkoa jos
sain määrin korottaa tai parantaa pank
kien kannattavuutta. 

Suomen Pankin viimeaikaiset toimenpi
teet: kaksoishinnoittelun lopettaminen päi
väluottomarkkinoilla sekä markkinarahan 
käytön mahdollistaminen myös pankkien 
likviditeetin ja antolainauksen rahoittami
seksi ovat olleet merkittäviä askelia koh
den markkinamekanismin varassa toimivia 
rahoitusmarkkinoita. Ilmiö, jota tietystä 
tarkastelukulmasta voitaisiin luonnehtia 
»shoppaamiseksi», on mielestäni myös 
aivan luonnollista uudessa toimintaympä
ristössä tapahtuvaa markkinavoimiin pe
rustuvaa toimintaa. Uskon lisäksi, että 
meillä kehitetään sopivat instrumentit ja 
syntyy jälkimarkkinat markkinarahan ly
hytaikaisia operaatioita varten. Suomalai
silla pankeilla on tästä jo kokemusta, toi

mivathan ne Yhdysvaltain Commercial 

Paper -markkinoilla, joilla sijoittajia ovat 
etupäässä kassaylijäämäiset yritykset ja 
pankit. Pankkien on yksinkertaisesti so
peuduttava siihen tilanteeseen, jossa ne 
keskenään tai yrityssektorin välityksellä 
tasoittavat keskinäisiä likviditeettieroja 
hintamekanismiin perustuvilla avo markki
naoperaatioilla. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA 

Neuvostoliiton taloustieteen kehityssuuntia* 

PEKKA SUTELA 

Lyhyessä esitelmässä on luonnollisesti 
mahdotonta yrittääkään analysoida katta
vasti valtavan maan laajan ja moniulot
teisen tieteenalan vivahteikasta kenttää. 
Tässä rajoittaudutaankin sosialismin ta
loudellisen teorian ja suunnittelukäsitys
ten muuttumiseen. Lähtökohdaksi otan 
Neuvostoliiton taloustieteessä 1960-luvulla 
tapahtuneeksi tulkitun matemaattisen 
murroksen, sen erään kommentoijan mu
kaan »todellisen tieteellisen vallanku
mouksen, jolla on suuri potentiaalinen 
mer ki tys käytännön asioissa».l Tämän 
vallankumouksen - ottamatta tässä kan
taa termin soveltuvuuteen taloustieteessä 
yleensä tai tähän tapaukseen erityisesti -
on katsottu :rp:erkinneen neuvostoliittolai
sen taloustieteen nyt uudelleen syntyneen 
matemaattisen suuntauksen paluuta 
»maailman taloustieteen valtavirtauk
seen» 2 kun taas perinteinen marxilais
leniniläinen poliittinen taloustiede puuhai-

* Taloustieteellisen Seuran kokouksessa 
27.1.1983 pidetty esitelmä. Esitelmä perustuu 
laajempaan, Suomen Akatemian rahoituksella 
tehtävään tutkimukseen. 

1. Grossman, Gregory: Foreword. Teoksessa 
Zauberman, Alfred: The Mathematical Revolu
tion in Soviet Economics. RIIA - Oxford UP, 
London 1975, 1. 

2. Op. cit., 1. 

lisi hermeettisten harj oi tustensa parissa 
erillään nykyaikaisesta ajattelusta ja 
vailla merkitystä tieteelle.3 

Lyhyesti sanoen, 1960-luvulla syntyi op
timaalisen suunnittelun teoria. Karkeis
taen ajateltiin, että tuntien yhteiskunnan 
tavoitefunktio ja taloudenpitoöh vaikutta
vat rajoitukset oli mahdollista lineaarisen 
optimoinnin ja tietojenkäsi ttely lai tteiston 
avulla johtaa optimaalinen suunnitelma, 
joka sitten toteutettaisiin käyttäen hy
väksi suunnitelmaan liittyviä varjohinto
ja, joihin ja omaksumaansa käyttäytymis
sään töön perustuen yri ty ksetmääräisi vä t 
tuotantosuunnitelmansa. Tästä peruskaa
vasta oli luonnollisesti useita muunnelmia, 
mutta ajatuksen perusluonne tuleesel
väksi sanomalla, että suunnittelun (ja itse 
asiassa koko talouden johtamisen) ajatel
tiin olevan hierarkisen systeemin toimin
taa, joss.a alatason yksiköt toteuttavat ylä
tason kansantaloudellisesta optimoin ti
mallista dekomponoidun suunnitelman. 
Alatason ohjauksen ajateltiin yleensä ta
pahtuvan jonkinlaisena hinta- ja määrä
ohjauksen yhdistelmänä. 

Tällaisesta optimaalisen suunnittelun 
teorias.ta oli luontevaa siirtyä joskus 1960-
luvun puolenvälin paikkeilla talouden op-

3. Zauberman, Alfred: op. cit., 47. 
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timaalisen toiminnan teoriaan. Sen tunne
tuin versio on Neuvostoliiton tiedeakate
mian Talous-matemaattisen keskusinsti
tuutin, TsEMI:n, kattoteoria joka tunne
taan lyhennyksellä SOFE. 0I?timaalisen 
toiminnan teoria perustuu ajatukseen, 
ettei mahdollisuus saada aikaan kansanta
loudellinen optimaalinen suunnitelma ole 
kriittinen tehokkuusajattelun logiikan 
johtopäätösten huomioonottamiseksi talou
den rakenteen ja toimintaperiaatteiden 
kehittämisessä. Hierarkisen, monimutkai
sen, tavoitteellisen sekä niukkuuden ja 
epätäydellisen informaation oloissa toimi
van järjestelmän teoriasta oli johdettavis
sa tämän ajattelun mukaan selvä ohjelma 
sekä sosialistisen talouden että sitä koske
van teorian kehittämiseksi. Nämä johto
päätöksetesittivät ennen muuta Kacene
linboigenin johtama ryhmä, V. F. Pugasev, 
V. A. Volkonskij sekä populaarissa muo
dossa TsEMI:n johtaja, N. P. Fedorenko. 4 

Optimaalisen toiminnan teorian tämän 
kehitysvaiheen on esitellyt tunnetussa 
teoksessaan Michael Ellman.5 Palautetta
koon tässä vain mieleen SOFE:n tärkeim
mät näkemykset talouden uudistamisen 
suuntaviivoista. '(1) Kansantaloudessa täy
tyy laatia eri aikavälisiä suunnitelmia, jot
ka sidotaan toi.siinsa liukuvan suunnitte
lun periaatteiden mukaan. (2) Suunnitel
mat on perustettava tieteellisiin laskel-

4. Kacenelinboigen, A. 1. - Ovsienko, Ju. V. 
- Faerman, E. Ju.: Metodologiceskie voprosy 
optimal'nogo planirovanija socialististiceskoi 
ekonomiki. CEMI, Moskva 1966; Pugacev, V. F. 
Qptimizacija ekonomiki. Ekonomika, Moskva 
1968; Volkonskij, V. A.: Model' optimal'nogo 
plwnirovanija i vzaimosvjazei ekonomiceskih 
pokazatelei. Nauka, Moskva 1967; Fedorenko, 
N. P.: Q razrabotke sistemy optimal'nogo 
funkcionirovanija ekonomiki. Nauka, Moskva 
1968. 

5. Ellman, Michael: Soviet Planning Today. 
Cambridge UP, Cambridge etc. 1973. 

miin. (3) Suunnittelun on oltava iteratii
vinen prosessi, j ossa alataso lähettää in
formaatiota, vastaanottaa varjohintoja ja 
määrärajoituksia ja päättää yksityiskoh
taisesta suunnitelmastaan tietyn kriteerin, 
mahdollisesti voiton maksimoinnin, perus
teella. (4) Suunnittelun tekniseksi perus
taksi tarvitaan erilaisia laskelmia ja infor
maation välitystä varten automatisoitu in
formaatiojärjestelmä. (5) Ylätaso päättää 
vain aggregoidusta suunnitelmasta. Dis
aggregointi tapahtuu alatason yksiköiden 
välisissä sopimuksissa. (6) Kaikilla niu
koilla voimavaroilla tulisi olla varjohinta 
käytettäväksi päätöksenteossa. (7) Itsekan
nattavuusperiaatetta on laajennettava, on 
siirryttävä tuotantovälineiden tukkukaup
paan ja luototuksen merkitystä on lisät
tävä. 

Tässä on karkein vedoin hahfuoteltuna 
lähtökohta 1970-luvun ajattelun kehityk
selle. Painotettakoon, että tämä kuva on 
todella varsin karkea, mutta antaa kuiten
kin maun siitä - meille tutunomaisesta -
ajattelutavasta, josta optimaalisen toimin
nan teoria lähti liikkeelle. Jatkokäsittelys
sä tämä ongelmisto on jaettava osiin. 
Erotettakoon niitä kolme: suunnittelun 
teknologinen perusta, suunnittelumallit ja 
talouden toimintamekanismi. Lievää jyr
kempää väkivaltaa käyttäen kukin näistä 
suunnista voitaisiin liittää yhteen optimaa
lisen suunnittelun teorian perustanlaski
joista: teknologinen perusta V. S. Nemci
noviin, suunnittelumallit L. V. Kantorovi
ciin ja toimintamekanismi V. V. N ovozi
loviin. 

Yksi lisähuomautus optimaalisen toi
minnan teoriasta on vielä paikallaan. 
1960-luvulla se tavoitteli aksiomaattista 
muotoa, ja kun sen tavoitteet olivat nor
matiivisia, ts. esittää sosialistinen talous 
sellaisena kuin sen tulisi olla, ns. optimaa
lisessa regimessään, sen lähestymistapaa 



ku tsu ttiin aksiomaa ttis-normatiiviseksi. 6 

Ajatus oli, että talousteorian ei tulisi ra
joittua kuvaamaan nykyisyyttä, vaan sen 
tulisi olla väline nykyisyyden muuttami
sessa optimaaliseksi tulevaisuudeksi. Eri
toten Kacenelinboigenin ryhmän työssä tä
mä ajatus sai hyvin tinbergeniläisen hy
vinvointiteorian vivahteen: optimaalis-en 
talouden tunnusmerkit johdetaan mini
maalisesta aksioomien joukosta.1 Myöhem
min on aksiomaattisuuden tavoittelusta 
luovuttu mutta normatiivinen vire on 
säilynyt. Joissakin väittelyissä tämän on 
katsottu kuvaavan praktista marxilaisuu
den tulkintaa. Tältä lahtökohdaltaan SOFE 
joka tapauksessa poikkeaa sekä apolo
geettisesta ma!xilais-leniniläisestä teorias
ta, jonka mukaan nykyisyys on paras 
mahdollinen maailma että Kornain ajatte
lusta, jossa lähtökohdat otetaan epätäydel
lisen nykyisyyden ristiriidoista. Kornain 
työ onkin ollut osaltaan myös SOFE:n 
ajattelutavan kritiikkiä.8 Sinänsä 
SOFE:n normatiivisuus on reformistista 
laatua: optimaalisen regimen. katsotaan 
toteutuvan vallitsevan sosialismin laveissa 
institutionaalisissa puitteissa. 

Suunnittelun teknologinen perusta 

Neuvostoliitto jäi 1960-luvun alkupuolelle 
tultaessa pahasti jälkeen tietokoneiden 
tuotannon ja sovellusten maailmankär
jestä. Tasan 20 vuotta sitten päätettiin 
toimenpiteistä asiantilan korjaamiseksi 

6. Termi on S. S. ,satalinin, SOFE:n tärkeän 
puhemiehen 1960- ja 1970-1ukujen vaihteessa. 

7. Vrt. Tinbergen, Jan: The Theory of the 
Optimum Regime. Teoksessa Tinbergen, Jan: 
Selected Papers. North-Holland, Amsterdam 
1959, 264-304. 

8. Tämä kritiikki alkoi jo 1967. Ks. Kornai, 
Janos: Mathematical Planning of Structural 
Decisions. 2nd ed. Akademiai Kiado, Budapest 
1975, 417-422. 
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erityis-esti taloudellisten sovellusten os.alta. 
Edistys on ollut hidasta sekä laitteiston ja 
tukevien palvelusten tuotannonvaikeuk
sien -että taloudellisiin sovelluksiin liitty
neiden periaatteellisten ongelmien takia. 
Osa näistä ongelmista on ollut hyvin tär
keitä: niinpä informaatiojärjestelmät on 
voi tu nähdä sekä talouden keski ttämisen 
että hajauttamisen välineinä. 

Joka tapauksessa, erityisesti 1970-1uvulla 
OGAS:n (yleisnimitys talouden eri tasoilla 
toimivien automatisoitujen järjestelmien 
yhteenliittämiselle) eteen on tehty varsin 
paljon työtä. On täysin mahdollista, että 
Neuvostoliiton taloushistoriassa 1970-luku 
tullaan muistamaan maatalouden tukemi
sen ja OGAS :in luomisen vuosikymmene
nä. Erityisesti tuotantoprosessien ja yhty
mien, mutta myös ministeriöiden tasolla 
erilaisia automatisoituja järjestelmiä on 
otettu käyttöön niin palj on, että ne jo 
kattavat koko kansantalouden.9 Useita 
kymmeniä prosentteja suunnitelmalaskel
mista kerrotaan tehtävän ATK-järjestel
mien avulla. 

Toinen osa todellisuutta on arkipäiväi
sempi. OGAS :in hahmottamiseksi kilpaili 
useita erilaisia periaatteita, ja näyttää, 
että sen tähänastinen rakentaminen on ta
pahtunut ilman johdonmukaista koko
naissuunnitelmaa. Osaset eivät aina sovi 
yhteen. Suurin osa edistyksestä on saavu
tettu mekanisoimalla rutiinilaskelmia. 
Vain noin viiteen prosenttiin automatisoi
duista laskelmista liittyy optimointitehtä
viä, ja on epäilty, että tätä menoa OGAS 
jää vaille tehokasta käyttöä.1o Ylätason 

9. Cave, Martin: Computers in ,Economic 
Planning: The Soviet Experience. Cambridge 
UP, Cambridge etc. 1980. 

10. Baranov, E. F. - Modin, A. A.: Priklad
nye ekonomiko-matematiceskie issledovanii i 
zadaci soversenstvovanija ih organizacii i 
planirovanija-. EMM XVI (1980): 4, 629-641. 
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suunnittelun automatisointi on vielä kau
kainen unelma. Gosplanin korkeat virkai
lijat ovat pitäneet realistisena tavoitella 
sitä, että kymmenisen prosenttia ylätason 
suunnittelun tehtävistä ratkaistaisiin mal

leilla.11 

Mitenkä tahansa OGAS-työn edistymi
sestä kertyneitä tietoja tulkitaankaan, sel
vää on, että tämä työ helpottaa suunnitte
lun rutiineja. Sen sijaan mitään aikoInaan 
kuviteltua suunnittelun kybernetisointia 
ei ole näköpiirissä. 

Suunnittelumallit 

OGAS:in ja suunnittelumallien välinen 
suhde on kaksipuolinen. Malleja on tar
jottu OGAS:in rakenteen rungoksi ja 
OGAS olisi vastaavasti mallien informaa
tio- ja laskentaperusta. Joskus 1960-luvun 
alussa saatettiin kuvitella, että laadittai
siin koko kansantalouden kattava yhtenäi
nen supermalli. Sittemmin on esitetty eri
laisia mallisysteemejä kansantalouden 
suunnittelun perustaksi. 1970-luvulla on 
työtä tehty kolmella eri taholla. 

Yksi systeemi on peräisin Gosplanin 
Tuotan tovoimien kehi ty ksen neuvostosta. 

( 

Sen ongelmana on tuotannon alueellinen 
jako viisi vuotiska udella.12 Tiedeakatemian 
Siperian osaston Teollisuustalouden ja 
organisoinnin tutkimuslaitoksessa (IEiOPP) 
on akateemikko Aganbegjanin johdolla 

tehty jo viitisentoista vuotta työtä kolmi
tasoisen (kansantalous, toimi alat, alueet) 

11. Urinson, Ja. M. et al: Ekonomiko-mate
maticeskie modeli v ASPR i problemaih 
kompleksirovanija. EMM XVII (1981): 5, 847-
862. 

12. ALbegov, M. M.: Problemy optimizacii 
territorial'nogo pLanirovanija. EMM XI (1975): 
1, 147-159. 

mallijärjestelmän parissa.13 TsEMI:ssa on 
samoin jo 1960-1uvulta lähtien ollut työn 
alla kaksi projektia. Toinen, V. F. Puga
cevin johtama, on sikäli vaatimaton tavoit
teeltaan että siitä puuttuu alueellinen 
jako. Se on toistaiseksi ollut olemassa vain 
staattisena, mutta tiettävästi dynaaminen 
versio on työn alla. Vaatimattomamman 
tavoitteenasettelunsa vastapainoksi Puga
cevin projekti on osoittautunut laskennal
lisesti läpivietäväksi ja nyttemmin sen 
periaatteiden käyttö kuuluu virallisiin 
suunni ttelumääräy ksiin.14 

TsEMI:n toisen projektin kaari on kiin
toisa. Työ sen parissa alkoi 1960-luvulla, 
ja vuosikymmenen vaihteessa saavutettu 
vaihe julkaistiin 1975.15 Kyse on opti
moiritimallista, jossa ei ole globaalista 
tavoitefunktiota. Yleisen tasapainoteorian 
voimistuvaa vaikutusta heijastä·en globaa
linen optimointikriteeri saadaan aikaan 
»kokonaisuuden etua» edustavan keskuk
sen ja alueiden välisessä iteraatiossa. Mal
likokonaisuudessa on eräitä muitakin so
siaalisia aspekteja mukana. Se sai aivan 
ylivoimaisten laskennallisten vaatimusten
sa takia vastaansa suunnittelijoiden arvos
teluryöpyn, ja vaikka mallikokonaisuu
desta julkaistiinkin voimakkaasti yksin
kertaistettu versio 1976, jatkotyös~entely 

13. Aganbegjan, A. G. - Bagrinovskij, K. A. 
- Granberg, A. G.: Sistema modelei narod
nohozjaistvennogo pLanirovanija. Moskva, Mysl' 
1972; Ispol'zovanie narodno-hozjaistvennyh 
modelei v pLanirovanii. Pod. red. Aganbegjana 
A.G., VaL'tuha K.K. Ekonomika, Moskva 1975. 

14. Sistema modelei optimal'nogo pLanirova
nija. N. P. Fedorenko, red. Nauka, Moskva 
1975; PugaJcev, V. F.: Mnogostupencataja sis
tema optimizacii pLanirovanija: rezuL'taty i 
perspektiveLy. EMM XVII (1981): 5, 863-872. 

15. Danilov-Danil'jan, V. I. - Zavelskij, M. 
G.: Sistema optimaL'nogo perspektivnogo 
planirovanija narodnogo hozjaistva. Nauka, 
Moskva 1975. 



raj oi ttui lähinnä sen osien kehi ttelyyn 
vuoteen 1980 saakka, jolloin sen pohjalta 
aloitettiin projekti SMOTR. SMOTR tulee 
olemaan TsEMI:n iso sana 1980-luvun 
loppupuolella. Toistaiseksi julkaistuista 
suunnitelmista 16 huomio kiintyy kahteen 
piirteeseen. Järj estelmän runkona ei ole 
optimointi- vaan Gosplanin käytäntöä seu~ 
raten panos-tuotosmalleja. Heurististen 
menetelmien asema on tärkeä sekä tavoit~ 
teenasettelussa että eri lohkojen yhdistä
misessä. Jälkimmäisessä ne ovat asemas
sa, jota aiemmin teoreettisesti taivuttiin 
tarjoamaan varjohinnoille. Optimaalisen 
suunnittelun ajat ovat takana. 

Tässä valossa on yksi 1970-1uvun suun
nitteluajattelun uutuuksista, tavoiteohjel
mat, mielenkiintoinen. Ohjelma on suun
niteltujen toimenpiteiden kokonaisuus tie
tyn tavallisesti toimialarajat ylittävän 
tavoitteen saavuttamiseksi. Puhuminen 
uutuudesta on sikäli harhaanjohtavaa, että 
itse asiassahan kyse on keskitetyn suun
nittelujärjestelmän parhaan alueen, paino

pistesuunnittelun u udelleenlämmi ttämises
tä. Mu tta kun painopistesuunni ttelu tar
koitti että vähäarvoisina pidetyt alat jäi
vät ainakin lähes oman onnensa nojaan, 
on tavoiteohjelmat tarkoitus yhdistää vii
sivuotissuunnitelmiin. Siitä, miten tämä 
tapahtuisi, on erilaisia käsityksiä. Joka 
tapauksessa erilaiset tavoiteohjelmat aina 
suurista kansantaloudellisista ohjelmista 
(ei-mustanmullan maatalouden kehittämi

nen, elintarvikeohjelma) alueellisten oh
jelmien (BAIVI:in rakentaminen) kautta 
aina ohjelmiin tietyn teknisen innovaation 
aikaansaamiseksi ovat nyt oleellinen osa 
Neuvostoliiton talouden suunnittelua. 

16. Baranov, N.P.: 0 metodiceskih voprosah 
postroenija sistemy modelei soglasovanija 
otraslevyh i territorial'nyh planovyh resenii. 
EMM XVII (1981): 5, 873-889. 
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Ta voi teohj elmasu unnittel un periaa ttei ta 
tutkitaan neljässä keskuksessa (TsEMI, 
MGU, Novosibirskin IEiOPP, Gosplanin 
Tietokonekeskus),17 ja se on usein nähty 
optimoi1ntiajattelun vastaisena suuntana, 
koska yleensä kyse ei ole optimointi
ongelman virittämisestä. TsEMI:n tutkijat 
luonnollisesti kiistävät tämän: kyse on 
tavoi tteenmuodostusprosessin tar kastelun 
kehittämisestä. Tosiasia kuitenkin on, että 
uusimmassakin versiossa TsEMI:n tavoite
ohjelma-aj atteluun kuuluvaa tavoitepuuta 
varsinainen tavoitteenasettelu on eksogee
ninen.18 

E~ Z. Maiminasia lainaten tavoitteen
muodostuksen tarkastelu neuvostoliittolai
sessa taloustieteessä voidaan jakaa kol
meen vaiheeseen.19 Ensimmäisessä vai
heessa - Kacenelinboigenin tyhmä on 
hyvä esimerkki - aj a teltiin etHi taloudel
lisen järjestelmän superjärjestelmä, yhteis
kunta määrää sen. Kyse on hyödyn mak
simoinnista. Toiseen vaiheeseen kuuluu 
äsken mainittu TsEMI:n malliprojekti: ta
voitteet ovat systeemin eri lohkojen väli
sen kanssakäymisen tulos. Kolmannessa 
vaiheessa, jota luonnollisesti edustavat 
Maiminasin tutkimushankkeet, huomataan, 
että· blokkien erottelukin on liian mekaa
ninen tapa tarkastella sosio-ekonomista 
kokonaisuutta. Toisaalta kaiken mahdol
lisen tarkastelu ei ole mahdollista. Näkö
kulma onkin muutettava rnetatasolle, ole
massa olevien su unni ttel uj ärj esteimien 
informaatiovirtojen tutkimukseen. Kehi-

17. Soversenstvovanie metodov rukovodstva 
ekonomiki. Pod. red. P. A. Skipetrova et al. 
Ekonomika, Moskva 1982, 109-143. 

18. Tambovcev, V. L.: Analiz celei v uprav
lenii obscestvennym proizvodstvom. Ekonomi
ka, Moskva 1982, 37-48. 

19. Maimina,s, E. Z.: Teoreticeskie problemy 
modelirovanie social'no-ekonomiceskoi sistemy. 
EMM XV (1979): 4, 653-667. 
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tysei ole mielenkiintoinen ainoastaan sik
si, että kutakin näistä vaiheista on perus
teltu systeemiajattelun käsittein, vaan 
myös siksi, että toteutuessaan Maiminasin 
ajatus merkitsisi huomattavaa. siirtymää 
optimaalisen toiminnan teorian perintei
sestä normatiivisuudesta. Huomattakoon, 
että tätä nykyä on kaikilla Maiminasin 
kuvaamilla »vaiheilla» omat kannatta
jansa. 

Talouden toimintamekanismi 

Optimaalisen suunnittelun perushahmoon 
liittyvä ajatus talouden toimintamekanis
mista oli alkeellinen: ensiksi suunnitelma 
laaditaan ja sitten se toteutetaan. On mie
lenkiintoista, että juuri yleisellä tasapaino
teorialla oli keskeinen asema vapautet
taessa monia matemaattisia taloustieteili
j öi tä perusteiltaan tuotantotaloudellisen 
kantorovicilaisen optimointiajattelun val
lasta. Tässä oli V. A. Volkonskij'lla tärkeä 
merkitys. Hän toi neuvostoliittolaiseen 
kirjallisuuteen kuvan optimaalisen suun
nitelman ja markkinapelin yhteensattu
vuudesta.2o Tätä kautta voitiin entistä pa
remmin perustella hintamekanismin (sa
nan laveassa merkityksessä) merkitys ja 
liittää se lujasti kannustamisen ja tulon
jaon kysymy ksiin. Tämä oli puolestaan 
yksi, vaikkei ainoa eikä ehkä tär keinkään, 
tekijä joka lisäsi voimakkaasti tulonjaon, 
hinnanmuodostuksen, kysynnän jne. tut-

20. Ks. viite 4. Tämä hintamekanismia ko
rostava ajattelutapa ei ole kaikkien hyväksy
mä. Niinpä tuoreessa teoksessaan S. S. Satalin, 
Tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen, Mosko
van valtionyliopiston matemaattisen taloustie
teen kafedran johtaja ja vuoteen 1976 saakka 
yksi TsEMI:n varajohtajista, katsoo taloustie
teen osoittaneen tämän hypoteesin vääräksi. 
Ks~ Satalin, S. S.: Funkeionirovanie ekonomiki 
razvitogo socializma. 10d-vo MGU, Moskva 
1982. 

kimusta. Toiset syyt liittyivät suunnitte
lun alueen laajentamiseen ja taloudessa 
havaittuihin ilmiöihin: työvoimavarojen 
kasvun hidastumiseen, kulutustason nou
suun, anomalisina pidettyihin säästöihin 
jne. Toisaalta tasapainoteorian vaikutus 
saattaa - yhdessä normatiivisen lähesty
mistavan kanssa - selittää sitä, että epä
tasapainoja tyypillisesti pidetään poistet
tavana pahana, ei kornailaisittain analyy
sin lähtökohtana. 

1970-luvun tärkein talousmekanismin 
analysoij a on selvästi ideoinnin osalta 
ollut Nikolai Petrakov. Hän ·ei hyväksy 
yleistä tasapainoteoriaa taloustieteen ni
menomaiseksi paradigmaksi, vaan näkee 
sen markkinatasapainon tutkimusväli
.neeksi, jonka merkitys so.sialismissa on 
lähinnä heuristinen. Petrakoville talous
mekanismi O'n väline intressien esiintuomi
sen ja yhteensovittamisen sekä uuden in
formaation synnyttämiselle. Näin yhteis
kunnallisessa päätöksenteossa ei kyse ole 
optimoinnista vaan kompromisseista -
näkökanta joka ei ehkä meille ole kum
moinen mutta joka oli 1970-luvun alun 
Neuvostoliitossa sekä tärkeä että erittäin 
kiistanalainen.21 Joka tapauksessa ehkä 
juuri Petrakovin työssä tapahtui tärkeää 
vapautumista teknisestä optimoin tiaj a tte
lusta kohti sosio-ekonomista analyysia. 

Tässä valossa on selvää, että yhteiskun
nan toimintamekanismin tutkiminen 
edellyttää myös uusia välineitä: optimoin
timallien mekaanisen käytön hyöty onkin 
ehkä pieni. Eräs keskeinen mallinraken
taja onkin huomauttanut perinteisten 
suunnittelumenetelmien olevan interaktii
visen joustavuutensa takia monissa tilan
teissa algoritmisoitua päätäntää parempi 

21. Petrakov, N. Ja.: Kiberneticeskie prob
lemy upravlenija ekonomikoi. Nauka, Moskva 
1974. 
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vaihtoehto.22 Edellä mainittu Maiminas sesti ja teknisesti painottunut taloudellinen 
- jonka lähteisiin myös Petrakov kuuluu 
- haaveilee automaattien peleistä, mutta 
tällä hetkellä ovat simulointimenetelmät 
tärkeällä sijalla. Itse asiassa kyse lienee 
neuvosto taloustieteen ajan muodista. 
Simuloinnilla tarkoitetaan kaikkia jousta
via ihminen-konejärjestelmiä, joihin usein 
liitetään sekä optimointi- ja ekonometrisia 
malleja {tai osioita) että asiantuntija
arvioita. Simuloinnin yleistyminen on osin 
seuraus suurten optimointimallien mam
muttitaudeista, osin tarpeesta joustaviin 
välineisiin ja osin tietokonekannap. kehit
tymisestä. Alan johtava tutkija l~enee 

muutama vuosi sitten Novosibirskista 
TsEMI:in siirtynyt Kirill Bagrinovskij, 
jonka kanssa suomalaisillakin tutkijoilla 
on yhteistyötä. 

Päteekö aluksi esille otettu kuva Neuvos
toliiton kahdesta taloustieteestä ? Vastaus 
näyttäisi olevan kielteinen, ainakin nel
jästä syystä. 1(1) Traditionaalinen poliitti
nen taloustiede on toki edelleen olemassa, 
mutta 1970-luvulla se on ryhtynyt pohti
maan monia alunperin optimointiajattelun 
esille tuomia ongelmia. Käsi tys sen i tse
riittoisuudesta ja muuttumattomuudesta ei 
siis näytä oikealta. (2) Poliittisen ja mate
maattisen taloustieteen lisäksi on aina 

I 

ollut olemassa - ja nyt on ehkä entistä 
suuremmassa määrin - institutionaali-

22. Danilov-Danil'jan, V. L.: Metodologices
kie aspekty teorii social'no-ekonomiceskogo 
optimuma. EMMc;XVI (1980): 1, 146-160. 

tutkimus. Kaikki nämä suuntaukset voi
vat käyttää matematiikkaa, j-oten sekään ei 
enää ole mikään periaatteellinen ero. (3) 
Monista taloustieteilij öistä on ehkä vaikea 
sanoa, ovatko he poliittisia vai matemaat
tisia taloustieteilij öitä. Aganbegj anin, 
Fedorenkon, Kazekevicin, Petrakovin ja 
Val'tuhin kaltaiset taloustieteilijät liikku
vat eri alueilla. (4) Itse SOFE, siis 
TsEMI:n kattoteoria, on poliittista talous
tiedettä, jopa niin, että entisen aksiomaat
tisen ihanteen sijasta sitä nykyään esite
tään marxilaisen kategoriajohdon muo
dossa.23 

On tietysti myönnettävä, että puhe val
lankumouksista ja kahdesta taloustieteestä 
vaatisi huomattavia käsitetarkennuksia, 
joihin ei tässä tietenkään ryhdytä. Tär
keämpää kuin kiistely nimistä on 'huomata, 
että Neuvostoliiton taloustiede todella on 
moniulotteinen ja muuttuvainen ilmiö. 
Mitä enemmän siihen tutustuu, sitä va
kuuttuneemmaksi tästä tulee. Irvileuka 
voisi tietenkin päättää: Neuvostoliiton ta
loustiede on saavuttanut maailman ta
loustieteen tason : mielipiteiden, mallien ja 
teorioiden sekasorto vallitsee.24 

23. Ks. Fedorenko, N. P.: Voprosy optimal
nogo funkcionirovanija ekonomiki. Nauka, 
Moskva 1980. 

24. Useita keskeisiä artikkeleita on nyt 
saatavissa yksissä kansissa englanniksi. Ks. 
New Trends in Sovi et Economics. Ed. by M. 
Cave et al. M. E. Sharpe, Inc. Armonk, NY -
London 1982. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

H avai nto ja neuvostotalousti eteestä * 

JARMO ERONEN 

Yleistä 

Seuraavassa käsittelen muutamia neuvos
tolaiselle taloudelliselle ajattelulle tyypil
lisiä piirteitä, niinkuin ne ilmenevät viral
lisessa taloustieteellisessä kirjallisuudesså 
ja muissa julkaisuissa. 

Neuvostolainen taloustiede voidaan ja
kaa ,esimerkiksi seuraaviin kolmeen loh

koon: 

1) poliittinen taloustiede 

2) optimaalisen suunnittelun teoria 

3) reaalisten talousprosessien analysoin ti 
mikro- ja makrotasolla. 

On selvää, että useissa kirjoituksissa 
nämä elementit esiintyvät rinnakkain ja 
lomittain mutta niiden käsitteellinen erot
taminen on tärkeää. 

Polii ttiselle taloustieteelle on tyypillistä 
mm. marxilainen terminologia, termi en 
ideologinen s~sältö, siis ilmeinen normatii
visuus, ja samalla alhainen analyyttinen 
taso. Poliittisen ja taloustieteen väitteet 
ja teoriat ovat yleensä aksiomaattisia, nii
tä ei pyritä testaamaan. Tälle tieteenhaa

ralle on lisäksi Goldmannin (1976, 795-

796) mukaan tyypillistä tieteidenvälisyys, 

jolloin mukana on filosofisia, poliittisia, 

demografisia ja ekologisia aspekteja. Kos

ka poliittinen taloustiede käsittelee ns. 

kypsän sosialistisen yhteiskunnan rakenta

misprosessia on sen aikahorisontti pitkä. 

* .Taloustieteellisen Seuran kokouksessa 
27.1.1983 käytetty valmisteltu puheenvuoro. 

Optimaalisen suunnittelun teoriaa va
lottaa Pekka Sutela tarkemmin esitykses
sään. Edelliseen verrattuna tämä kuiten
kin pyrkii lyhyemmän aikavälin ongel
mien konkreettiseen ratkaisuun, vaikka 
tutkimus usein liikkuu hyvin teoreettisella 
tasolla. Kuten poliittiselle taloustieteelle, 
on Optimaaliselle suunnittelullekin omi
naista normatiivinen lähtökohta. 

Kolmas ryhmä on edellisiä problemaatti
sempi siinä, että se edellyttää 

_. empiiristä tietoa talouselämän raken
teesta ja toiminnasta 

- mahdollisuutta arvovapaaseen, objek
tii viseen analyysiin 

On ilmeistä, että nämä edellytykset eivät 
toteudu riittävän hyvin ainakaan makro
tasolla. Huomattava osa talouselämää kos
kevaa tietoa on salaista eikä akateemisen 
tutkimuksen saatavilla. Viime vuosina 
tuntuu julkaistun tiedon määrä vähenty
neen. 

Koska lisäksi neuvostotalouden kehitys 
halutaan virallisesti nähdä osana poliitti
sen taloustieteen viitekehystä ei objektiivi
suuteen pyrkivällä kriittisellä tutkijalla 
ole paljon liikkumavaraa. Onko syy tämä 
tai jokin muu, joka tapauksessa on todet
tava, että Neuvostoliitossa ei ole tiettävästi 
julkaistu kokonaistaloudellista prosessia 
koskevaa kuvausta tai teoriaa, joka perus
tuisi empiiriseen aineistoon. Myöskään ei 
ole olemassa neuvostotalouden makro
mallia. 

Tämä ei merkitse, etteikö neuvostoeko-



nomisti voisi kriittisesti arvioida talou.;. 

dellisia ilmiöitä. Päinvastoin, kriittisiä 
kirjoituksia ilmestyy hyvinkin runsaasti. 
Kysymys on nähdäkseni. siitä, että tällai

nen analyysi kohdistuu joko m~krotasolle 
(yksityiset henkilöt, yritykset, yhtymät) 
tai toimiala- tai aluetasolle (ministeriöt, 

alueellis'et organisaatiot) mutta ei koko
naistalouden tai keskusjohdon tasolle. 
Myöskään ei mikrotason epäkohtia pyritä 

liittämään kokonaistaloudelliseen yhtey

teen, jolloin lukijalle jää epäselväksi ana

lysoitavan ilmiön yleistettävyys. 

Neuvostotalouden toiminnan kuvaus 

Neuvostotalouden toiminnan kuvausta voi 
tässä yhtey.dessä yrittää vain esimerkin

omaisesti. Seuraavassa valotan yhtä suun
ni telma talouden rakenteellista ongelmaa, 

jonka jälkeen esitän huomioitani neuvosto
laisesta ajattelutavasta. 

Neuvostotalouden institutionaalista ra

kennetta voidaan kuvata kuvion 1 avulla: 
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Neuvostotalous toimii kuten tunnettua 
seuraavasti: yritykset saavat suunnittelu
elimiltä tuotantotavoitteet sekä niiden 
tuottamiseen tarvittavat panokset. Loppu
tuotteet taas siirtyvät tilaajille tai kulutta
jille, myös suunnitteluelinten ohjaamina, 
vaikka yritys ja tilaaja myös yleensä teke
vät toimitussopimuksen. Yritys on siis 
tuottajana yhteydessä sekä ylöspäin että 
sivulle (tilaajat). Koska neuvostotaloudes
sa tuotetaan milj oonia tuotenimikkeitä 
kymmenissä tuhansissa tehtaissa ei suun
nitelmien täyttämistä pystytä valvomaan 
suoraan vaan se tapahtuu erilaisten tun
nuslukujen (pokazatel') avulla. Näitä on 
sekä fyysisinä suureina '( esim. tuotannon 
määra) että rahamääräisinä (liikevaihto, 
voitto) tai suhdelukuina (kannattavuus 
ym.). Keskusjohto palkitsee (ja rankaisee) 
yrityksiä tunnuslukujen ·toteutumisen mu
kaan jolloin yritysjohdon päähuomio koh
distuu niihin. 

Tästä syntyy kahdenlaisia ongelmia. 
Mikrotasolla yritys tekee tavaran toimitus
sopimuksia tilaajien kanssa. Jos sopi
muksen täyttäminen joutuu ristiriitaan 

A N 

1,[ , 
........................... , , , , , , 

MINISTERIö TunnU6 luvut 

~ ~ 
....... " ...... - ,. ............ , , , , 
; I I : 

YRITYS - YRITYS - TILAAJAT- YRITYS YRITYS 

Kuvio 1. Neuvostotalouden rakenne. 
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jonkin tunnusluvun kanssa (esim. toimite
taan huonolaatuista tavaraa jotta voitto 
paranisi) on yleensä edullisempaa rikkoa 
sopimusta kuin jäädä tunnusluvussa jäl
keen. Sopimussakot ovat pienempi paha. 
Tilaajien ja toimittajien väliset kiistat 
ovatkin yleinen kirjoittelun aihe neuvosto
lehdistössä. Koska tunnusluku antaa aina 
jotenkin aggregoidun kuvan yritysten toi
minnasta pystyy se peittämään alleen 
asiakassuhteiden häiriöitä systeemissä, 
jossa markkinavoimat eivät toimi. Tunnus
lukusysteemin parantelu onkin ollut ns.· 
talousreformien pääsisältö vuosina 1965 ja 
1979. 

Tunnusluvut ovat siismikrotason mitta
rei ta yrityksen toiminnasta. Niillä on 
täten myös yritysten toimintaa ohjaava 
tehtävä sen ~htaan itsenäisyyden rajoissa, 
joka yrityksillä on suunnitelmataloudessa. 
Tällöin herää kysymys, pystyvätkö tun
nusluvut ohjailemaan resursseja optimaa
lisesti kokonaistalouden kannalta. Näin 
tuskin on asianlaita. Monet tunnusluvuista 
ovat rahamääräisiä ja suunnitelmatalou
dessa hintasysteemi taas ei perustu tasa
painohintoihin. Keskussuunnittelu tieten
kin on selvillä tästä eikä se ole yleensä 
delegoinutkaan resurssien allokointia yri
tystasolle. Siltä osin kuin yrityksillä (yh
tymillä) on määräysvaltaa kuten osassa 
sortimentin valintaa on huonolla tunnus
lukusysteemillä epäilemättä haittavaiku
tuksia. 

Tämä kuvaus neuvostotalouden toimin
nasta kuuluu alussa mainittuun ryhmään 
3, jollainen on epätyypillistä neuvostolai
selle taloudelliselle kirjoittelulle. Eipä 
ihme, että olen kyseisenlaisen kuvauksen 
löytänytkin eräästä Tsekkoslovakian ta
loutta koskevasta artikkelista (Vejvoda 
1976). Samoja kysymyksiä koskettelee 
myös P. Sutela uudessa kirjassaan Neuvos
totalouden periaatteet. 

Neuvostotaloustieteen tunnusmerkkejä 

Seuraavassa luettelen muutamia neuvosto
laisen taloustieteellisen kirj oi tt'el un tun to
merkkejä, jotka ovat tyypillisiä johtaville 
aikakauslehdille kuten Voprosy ekonomiki, 
Planovoe hozjaistvo Ekonomitseskie nauki 
sekä valtaosalle vastaavaa kirjallisuutta: 

- valtion ja puolueen talouspolitiikkaa ei 
arvostella vaan se otetaan usein ana
lyysin pohjaksi 

- normatiiviset ja analyyttiset ainekset 
esiintyvät lomittain 

- marxilainen polii ttisen taloustieteen 
käsitteistö laajalti käytössä 

- ulkomaisiin teoreetikkoihin tai tu tkij oi
hin vii tataan tuskin koskaan, koskee 
myös sellaisia suunnitelmatalouden teo
reetikkoja kuin O. Lange, M. Kaleeki 
tai J. Kornai. Täten länsimaista ana
lyyttistä lähestymistapaa, joka on 
omaksuttu laajalti Puolassa, Unkarissa 
ja Tsekkoslovakiassa, on tuskin havait
tavissa. 

- taloudelliselle analyysiIle ominaista 
konkreettisuus, tietty »insinöörimäi
nen» näkökulma: suosi tellaan parem
pien teräslaatujen, ·edistyksellisten ma
teriaalien kuten erikoismuovin käyt
töönottoa. 

- tuotantotuloksia ilmoitetaan mielellään 
fyysisissä mitoissa tai indeksiluvuilla 

- marginaalianalyysi ja vaihtoehtoiskus
tannusajattelu harvinaista tai puuttu
vaa 

- matemaattisen ja graafisen esityksen 
käyttö vähäistä 

- taloudellisten ongelmien ratkaisemi
seksi esitetään yleensä 
-' suunnittelumekanismin paranta-

mista 
- uusia kannustustapoj a 
- hinnanasetannan parantamista te-

kemällä se »tieteellisemmäksi» 



- tunnuslukusysteemin kehittämistä 
- institutionaalisia ja organisatorisia 

uudistuksia 
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1982), jossa käsitellään muutamia neuvos
totalouden keskeisiä ongelmia, kuten 

Yleiskuvaksineuvostolaisesta talous tie
teellisestä kirjoittelusta muo~ostuu, että 
maasta puuttuu kriittinen makro- ja mik- C' 

rotaloudellinen analyysi ainakin seuraa
vista ongelmista: 

- ... rahatulojen·kasvuon cylittänytkulutus
hyödyketarjonnan kasvun 

-.kulutushyödykkeidenpuute onvähen
tänyt työhaluja 

- palkkaerot ovat jatkuvasti supistuneet, 
vaikuttaen työmotivaatioon 

- suunnitteluhierarkian tasojen väliset 
suhteet 

- empiirinen analyysi tunnuslukujen vai
kutuksesta yritysten toimintaan 

- tunnuslukujen kyky toimia optimaali.:. 
sen allokaation välineenä 

- kannustus systeemin, tunnuslukujen ja 
resurssien allokoitumisen välisten suh
teiden analyysi 

- duaalitalouden ongelma. 

Hintateoriassa on luovuttu markkina
mekanismista mutta tilalle ei käsittääkseni 
ole kehitetty selkeää vaihtoehtoa. Talou
dellinen keskustelu poikkeaa N euvosto
liitossa '-selvästi siitä mitä se on Unkarissa 
ja Puolassa (esim. Minc 1981), jossa edellä 
mainittuja ongelmia käsitellään länsimai
sen ajattelun perinteistä käsin. Markkina
mekanismista sekä keskustellaan että sitä 
sovelletaan. Myös Tsekkoslovakiassa on 
ainakin jäänteitä tästä perinteestä (esim. 
Vejvoda 1976, 1981). Se tarkoittaa, että 
erilliset ongelmat nähdään osana kokonais
taloudellista prosessia tai teoriaa, kun 
taas Neuvostoliitossa, jossa tällaista teoriaa 
ei ole, jää epäkohtien ruodinta usein ha
vaintojen tasolle ilman kokonaistaloudel
lisia kytkentöjä. 

Epäkohtien arvostelu on neuvostolehdis
tössä yleistä mutta se on luonteeltaan em
pirististä eikä paneudu syvälle taloudelli
siin ja valtarakenteisiin. Esimerkkinä 
tällaisesta otettakoon tuore artikkeli ni
meltä »Suunnittelun ja talouden johtami
sen kehittämisongelmista» (Kiritsenko 

- palkkatasoa ei riittävästi ole liitetty 
työn tuloksiin 

- työvaiheiden hidas mekanisointi, jonka 
takia joudutaan käyttämään paljon am.;. 
mattityöväkeä ruumiillisessa työssä 

- investointien kasvu on hidastunut mer
kiten pitkän ajanjakson talouskasvun 
hidastumista 

- investointiprojektien toteutumisaika on 
venynyt 

Palkkaus-, tulo- ja motivoiI!Jiongelmien 
ra tkaisuksi esitetään 

- palkan motivoivan vaikutuksen lisää
mistä, johon lii tetään myös tuloveron 
kehittämistä 

- hintoja on lähennettävä tuotantokus
tannuksiin sekä myös otettava kysyn
tätekijä huomioon hinnanasetannassa 

Investointiongelman ratkaisuksi esite
tään 

- erilaisia hallinnollisia keinoja ja vas
tuun uudelleen jakamista Gosplanin, 
ministeriön, urakoi tsij an kesken, minis
teriöiden välisen yhteistyön paranta
mista 

- pankkiluoton ja rahoituskontrollin ki
ristämistä investointiaikataulun vauh
di ttamiseksi 

- rakennusvolyymin käyttämisestä tun
nuslukuna luovutaan 

- uudenaikaisia rakennusmenetelmiä on 
sovellettava, mutta sillä ehdolla, että ne 
eivät lisää kustannuksia ja heikennä 
tehtaitten käyttöominaisuuksia 
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Lisäksi artikkelissa tuodaan esille jo 
NKP:n 25. ja 26. puoluekokousten esittä
miä parannuskeinoja, kuten 

- pitkän aikavälin suunnitelmien, eten
kin 5-vuotisten, roolin korostaminen 

- tasemenetelmän kehi ttäminen 
- tuotantoyksikköjen itsenäisyyden lisää-

minen itsekanna tta vuusperiaatteella 
- toimialojen välisen suunnittelun ja ns. 

tavoiteohj elmien kehittäminen 

listen ongelmien avoimemmasta käsitte
lystä lehdistössä viime aikoina. On mie
lenkiintoista seurata, kuinka se heijastuu 
talous tieteeseen. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

Taloustieteellisen keskustelun yhteydet 
talousuudistuksiin Neuvostoliitossa* 

SEPPO RUOHO 

Talousuudistukset suunni telma talouksissa 
eivät varmaankaan pääasiallisesti käynnis
ty taloustieteellisen keskustelun pohjalta, 
vaan motivoituvat menneen talouskehityk
sen vertailusta aseteftuihin suunnitelmata
voi tteisiin. Taloustieteen ja siihen .lii ttyvän 
keskustelun kehitys vaikuttaa kuitenkin 
siihen millaisiksi eri muutosvaihtoehdot 
täsmällisesti hahmottuvat sen jälkeen, kun 
keskustelu talouden uudistuksista on po
lii ttisella tasolla käynnistetty. Joskin so
sialistisille talouksille on tyypillistä, että 
poliittinen vallankäyttö selvemmin kuin 
markkinatalouksissa määrää ne rajat joi
den puitteissa taloustiede voi kehittyä. 

Käsittelen ensin lyhyesti tärkeimpiä 
muutoksia Neuvostoliiton talousmekanis
missa suunnitelmatalouden aikana ja esi
tän sen jälkeen joitakin havaintoja siitä, 
miten muutokset ovat liittyneet taloustie
teellisen kes~ustelun vaihteluihin. Lopuksi 
yritän arvioida mitä 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvun alussa käyty taloustieteellinen 
keskustelu näyttäisi merkitsevän vastais
ten talousmekanismin muutosten kannalta. 
Talousmekanismin käsi tteellä tar koi tetaan 
tässä yhteydessä talouden organisaation ja 
ohjausinstrumenttien kokonaisuutta. 

Neuvostoliiton nykyisen talous
järjestelmän muotoutuminen 

Neuvostoliiton nykyinen talousmekanismi 
sai muotonsa pääasiallisesti kahden ensim-

* Taloustieteellisen Seuran kokouksessa 
27.1.1983 käytetty valmisteltu puheenvuoro. 

mäisen viisivuotissuunnitelman aikana. 
Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma hy
väksyttiin vuosille 1928/29-1932/33. Viisi
vuotissuunnitelmien käyttöönoton yhtey
dessä sosialisoitiin myös pieni ja keski
suuri teollisuus. Maatalous kollektivisoi
tiin pääosin vuosina 1929-. 1934. 

Syntyneelle talousmekanismilIe oli tun
nusomaista hierarkinen, toimialoittain or
ganisoitu talous. Talouden kehitykselle 
asetetut tavoitteet määriteltiin toimialoit
tain ja hallinnon tasoittainporrastetun 
suunnitelmahierarkian avulla. Kolmita
soisen organisaation ylimmän tason muo
dostivat puolueen ja valtion johtavat eli
met. Valtion suunnittelukomitea Gosplan 
huolehti ylimmän tason suunnitelmien 
konkretisoinnista ja tehtävien edelleen vä
lityksestä. Hallinnon keskiportaan muo
dostivat toimialaministeriöt. Toimialami
nisteriöiden ohella tarvittiin luonnollisesti 
myös funktionaalisia ministeriöitä. Talous
hallinnon alimman portaan muodostivat 
teolliset yritykset. 

Sekä ministeriöt että yritykset saivat 
tavoitteensa ns. tunnuslukujen muodossa. 
Tunnusluvut olivat fyysisiä tai bruttotuo
tannon arvoon liittyviä suureita. Tunnus
lukujen ohella yrityksiä ohjattiin erilaisten 
tuotantoon liittyvien teknisten normien ja 
määräysten avulla. Hintajärjestelmän rooli 
oli passiivinen ja talouden ohjaus perustui 
fyysiseen suunnitteluun. 

Suunnitelmien laatiminen oli iteratiivi
nen prosessi, joka käynnistyi taloushallin
non ylimmällä tasolla. Gosplan konkreti-
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soi ylimmän tason ta voi tteet ja lähetti ne 
edelleen toimialaministeriöihin, jotka puo
lestaan jakoivat tehtävät alaistensa yritys
ten osalle. Alkuperäisten suunnitelmata
voitteiden, omien käsitystensä ja ,alaistensa 
yri tysten reaktioiden pohj alta ministeriöt 
valmistelivat omat ehdotuksensa. Ministe
riöiden ja suunnittelukomitean välillä käy
tiin tarpeellinen määrä iterointikierroksia, 
jonka jälkeen suunnitelmaluonnos siirtyi 
päättävien elinten käsittelyyn. 

1930-luvulla syntynyt talousrnekanismi 

distui myös talouden toiminnan muihin 
häiriöihin. Ministeriöiden katsottiin oh
jaavan yritysten toimintaa liian yksityis
kohtaisesti. Tunnuslukujen määrä olikin 
kasvanut useisiin kymmeniin. Yksimieli
siä oltiin siitä, että fyysisiin suureisiin ja 
bruttotuotannon arvoon perustuvat tun
nusluvut johtivat kielteisiin seurauksiin 
tehokkuus- ja laatutekijöiden kannalta. 
Tuotannon teknisen uudistumisvauhdin 
katsottiin myös olevan liian hidas. 

Talousuudistusta koskeva keskustelu 
on osoittautunut varsin pysyväisluontoi- . käynnistyi poliittisen johdon virikkeestä 
seksi. Talousmekanismi säilyi käytännölli- 1960-luvun alkuvuosina ja johti talous-
sesti katsoen muuttumattomana vuoteen 
1957, jolloin väliaikaisesti luovuttiin toimi
alapohjaisesta organisaatiosta ja siirryttiin 
alueittain organisoituun taloushallintoon. 
Siirtyminen motivoitiin sillä, että näin voi,... 
taisiin siirtyä ahtaasta toimiala-ajattelusta 
kokonaisvaltaisempaan talouden johtoon. 
Uudistuksen myötä todettiin kuitenkin 
siirrytyn toimialaegoismista alue-egois-

~7 

miin. Saatujen kokemusten myötä päätet-
tiin vuoden 1965 talousuudistuksen yhtey
dessä palata toimialapohj aiseen malliin. 

Vuoden 1965 talousuudistus 

Neuvostoliiton falouden kasvukehitys oli 
kolmen ensimmäisen vuosikymmenen ai
kana nopeaa sotavuosia lukuunottamatta. 
Vuosina 1950-1960 Neuvostoliiton kan
santulo kasvoi 11.7 prosentin keskimääräis
tä vuosivauhtia.1 Kuusikymmenluvun en
simmalsen puoliskon kasvuvauhti oli 
6.5 0/0.2 Tapahtunut kasvun hidastuminen 
voidaan osittain selittää epäonnistuneella 
aluehallintokokeilulla. 

Kasvun hidastumisen ohella kritiikki 
vallitsevaa talousmekanismia kohtaan koh-

1. Narodnoe Hozjaistvo SSSR 1960. 
2. Narodnoe Hozjaistvo SSSR 1965. 

uudistuksen toimeenpanoon vUOnna 1965. 
Uudistuksen keskeinen sisältö oli siirtymi
nen monikymmenisestä fyysisten tunnus
lukujen käytöstä kymmenkunnan pää
asiassa arvomääräisen tunnusluvun käyt
töön. Yritysten toteutuneesta myynnistä 
ja kannattavuudesta tulivat tärkeimmät 
tunnusluvut, joilla mitattiin yritysten toi
minnan menesty ksellisyyttä. Työn tekij öi
den taloudellista kannustusta lisättiin ja 
investoinneissa pyrittiin korkeampaan 
omarahoitukseen. ~E)marahoituksen ja kan
nattavuuden korostaminen edellytti hinta
järjestelmän muuttamista aikaisempaa 
selvemmin kustannusperusteiseksi. 

Talousmekanismin muutokset 
1970-luvuHa 

1970-luvun alkuun mennessä oli talous
uudistus läpiviety valtaosassa teollisuutta. 
Sitä mukaan kuin uudesta talousmekanis
mista saatiin kokemuksia, ryhdyttiin sitä 
mukauttamaan. Yritysten toimintaa mit
taavien tunnuslukujen määrää lisättiin jäl
leen ja myös ministeriöiden ja yri tysten 
välisissä suhteissa palattiin osittain aikai
semmin vallinneeseen käytäntöön. 

Suurin organisatorinen muutos 1970-
luvulla oli yhtymäreformi. Yrityksiä yh-



distettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, 
tuotannollisiksi yhtymiksi. Pyrkimyksenä 
oli saavuttaa suurtuotannon ja erikoistu
misen etuj a. Osa toimialaministeriöiden 
aikaisemmista teh tä vistä annettiin talous
hallinnon keskiportaalle muodostetuille 
teollisille yhtymille. Teolliset yhtymät, 
joihin osina kuului yrityksiä ja tuotannol
lisia yhtymiä toimivat talouslaskennan 
pohj~lla kuten yritykset ja yhtymätkin. 

Talouskasvu hidastui 1970-luvulla. Eri
tyisesti tämä koski vuosikymmenen vii
meistä puoliskoa. Kansantulon kasvu
vauhti oli tuolloin 4;1 O/o~3 Tämä länsimai
sittain korkea kasvuluku oli selvästiaikai
sempien viisivuotiskausien kasvulukuja 
alempi. 

Yhdeksännessä ja kymmenennessä viisi
vuotissuunnitelmassa korostettiin laadun 
ja tehokkuuden kohottamisen merkitystä. 
Näillä osa-alueilla asetettuja tavoitteita ei 
kuitenkaan saavutettu halutulla tavalla. 

1970-luvulla ilmenneisiin ongelmiin rea
goitiin vuoden 1979 talousmekanismin 
muutoksilla. Näissä uudistuksissa oli kes
keistä osittainen paluu fyysisiin tunnus
lukuihin ja keskussuunnittelun aseman 
edelleen korostaminen. Tärkeimmäksi me
nestysindikaattoriksi yrityksille tuli kan
nattavuuden sijaan netto tuotannon arvoon 

I 
perustuva tunnusluku.Uudistuksen meto-
dologisia korostuksia ovat lisääntynyt 
ma temaattisten suunni ttelumenetelmien 
käyttö ja uusien toimialojen rajat ylittä
vien ',suunnittelu- ja suunnitelmamuotojen 
käyttö (ns. komplek_sinen suunnittelu). 

Taloustieteellinen keskustelu 
muutosten ennakoijana 

Taloustieteellisen keskustel un in tensi teetti 
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louden eri kehitysvaiheissa. Talouden or
ganisointivaihtoehtoja koskeva keskustelu 
näyttää aina vilkastuneen ennen suuria 
muutoksia, kun taas välikausina aiheeseen 
liittyvä keskustelu on usein lakannut ko
konaan. 

Taloudellinen keskustelu oli vilkasta 
1920-luvulla. Keskustelua käytiin mm. 
maatalouden asemasta suunnitelmatalou
desta ja ns. teleologisesta ja geneettisesta 
suunnittelusta. Stalinin johdolla toteute
tun talousmekanismin muotouduttua 1930-
luvun ensimmäisellä puoliskolla taantui 
taloustieteellinen keskustelu Neuvostolii
tossa. 

Edellä on selvitetty, kuinka talouskehi
tyksen tulokset 1950-luvulla johtivat re
formien tarpeen tiedostamiseen. NKP:n 
22. puoluekokouksen ohjelmass~., mainittiin 
tarve määritellä uudelleen toimialaminis
teriöiden ja yritysten väliset suhteet.4 

Tämä avasi uusia mahdollisuuksia talous~ 
tieteellisen keskustelun kehitykselle. Ta
loudellinen keskustelu käynnistyi jo 1950-
luvulla ja kiteytyi talousuudistuksen ym
pärille 1960-luvun alussa. Talousuudistus
ta koskevan julkisen keskustelun avasi 
harkovilainen professori Liberman, jonka 
kantavia ajatuksia olivat yritysten autono
mian lisääminen suhteessa toimialaminis
teriöihin ja kannattavuuden korostaminen 
yri tysten toiminnan keskeisenä menestys
indikaattorina. Keskustelu voidaan jossain 
määrin mielivaltaisesti ryhmittää kolmeen 
suuntaukseen: Libermanin ehdotuksia 
jossain muodossa tukenut ryhmä, mate
maattisen koulukunnan edustajat, joiden 
ajatuskulkujen taustaa Pekka Sutelan esi
tys valaisee ja traditionalistit, joiden 
mielestä tarvetta muutoksiin ei juuri ollut. 

on suuresti vaihdellut Neuvostoliitossa ta- 4. 22. Sjezd kommunisticeskoi partii Sovets-
kogo Sojuza, stenograficeskij otcot, Moskva 

3. Narodnoe Hozjaistvo SSSR 1980. 1962, TOM II! s. 292. 
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Toteutunutta vuoden 1965 uudistusta voi
daan tavallaan pitää sisällöltään Liber
manin kannattajien ja traditionalistien 
ehdotusten kompromissina. Yritysten auto
nomia lisääntyi ja kannattavuudesta tuli 
keskeinen menestysindikaattori. ' Tois.aalta 
säilytettiin kui tenkin useimmat ylemmän 
tason käytössä olleet yritysten ohjaus
instrumenti t. Matemaa ttisen koulukunnan 
vaikutus oli vähäinen. Tämä johtui toi
saalta koulukunnan ajatusten kiteytymät
tömyydestä tuossa vaiheessa ja toisaalta 
siitä, että laajalle matemaattisen suunnit~ 
telun soveltamiselle ei vielä ollut olemas
sa teknisiä edellytyksiä. Tosin eräät yksit
täiset matemaattisen koulukunnan edusta
jat kuten esim. Nemcinov vaikuttivat suu~ 
resti keskustelun kulkuun. Kaiken kaik
kiaan vuoden 1965 talousuudistukseen liit
tyvässä keskustelussa käsiteltiin varsin 
laajaa uudistus ehdotusten spektriä, joskin 
uudistuksen toteutus sitten seurasi varsin 
perinnäisiä linjoja. 

1970-luvun talouskeskustelu ja 
talousuudistuksen vaihtoehdot 

Kuten Sutelan esityksestä käy ilmi, on 
taloustieteen kehitys Neuvostoliitossa 
1960-luvulta lähtien ollut varsin moni
muotoista. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 
talousuudistusten näkökulmasta tämä mo
nimuotoistunut keskustelu olisi keskitty
nyt harvempien organisaatiovaihtoehtojen 
ympärille kuin aikaisemmin. Ennen vuo
den 1965 talousuudistusta keskusteltiin 
varsin radikaaleistakin, talousmekanismin 
muutoksista esimerkiksi yritysten auto
nomian lisäämisen ja hintojen joustavam
man käytön osalta. Jo vuoden 1965 

uudistus slnansä merkitsi keskustelun 
vaihtoehtojen kaventumista. Mitä enem
män uudistuksesta saatiin kokemuksia sitä 
enemmän myös käytännössä palattiinpe
rinteisiin ratkaisuihin. Yhteenvedonomai
sesti voitaneen todeta, että taloustieteelli
sen keskustelun syveneminen ja tason 
nousu on tapahtunut perinteisen organi
saatiomallien puitteissa. 

Hi taaseen talouskasvuun, laatu tekij öihin 
ja tuotannon tekniseen uudistamiseen liit
tyvät kysymykset tullevat 1980-1uvulla 
olemaan vähintään yhtä ajankohtaisia 
kuin tähänkin asti ja on selvää, että näi
hin joudutaan reagoimaan myös talous~ 

mekanismin muutoksilla. Mitä sitten voi
daan tulevilta ratkaisuilta odottaa tähän 
mennessä käydyn· taloustieteellisen kes
kustelun valossa? Tuntuu. uskottavalta, 
että ratkaisuja ainakin aluksi 'pyritään 
etsimään olemassaolevan talousmekanis~ 

min säädöllä. Useissa poliittisissa puheen
vuoroissa on korostettu sitä, miten tärkeää 
on käyttää hyväksi muiden sosialistimai
den kokemuksia. Tällä viitattaneen lähin
nä Unkarin, DDR:n ja miksei myös Bul
garian kokemuksiin. Unkariin on viitattu 
lähinnä maatalouden kysymyksissä ja 
ilmeistä on, että muiden sosialistimaiden 
kokemuksista merkitystä on etupäässä 
DDR:n kombinaattiuudistuksella, joka on 
toteutettu saman filosofian mukaan kuin 
Neuvostolii tossakin taloustieteellisen kes
kustelun perustella näyttäisi vallitsevan. 
Tässä yhteydessä on tietysti aina muistet
tava, että Neuvostoliiton talouden monet 
erikoispiirteet suhteessa muihin SEV
maihin ja ehkäpä osin myös arvovaltasyyt 
tekevät ulkomaisten mallien suoran omak
sumisen epätodennäköiseksi. 
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aikakauskirja 1983:3 

Miten työllistetään optimaalisesti? 

MATTI VIREN 

Professori Olavi Keskumäki on julkaissut 
vast'ikäänkirjasen optimaalisesta työllis
tämisestä (Olavi Keskumäki: Kaksiepä
ortodoksista esseetä työllistämisestä ja 
työttömyydestä, Tampereen yliopisto, 
Kansantaloustieteen laitos, Sarja B: 56/. 
1983, 65 s.). Kuten nimestäkin käy selville, 
kirj anen koostuu· kahdesta osasta~ Ensim
mainen käsittelee subventiotyyppisten 
työllisyystoimenpiteiden »teoreettisia» 
perusteluj a. Toinen sen sij aan sisältää 
joukon työttömyysasteen regressioyhtä
löi tä. Ei liene epäilystä siitä, etteikö työt
tömyys olisi tärkeä yhteiskunnallinen 
ongelma. Toisaalta aihepiirin osalta on 
tuskin tehty liikaa tutkimusta. Niinpä 
Keskumäen kirj aan on syytä suhtautua 
suurella mielenkiinnolla. Mielenkiintoa 
kirjaa kohtaan lisää vielä se, että Kesku
mäki mainostaa analyysejaan »epäorto
doksisiksi». Valitettavasti tämä »epäorto
doksisuus» jää kirjan ainoaksi meriitiksi. 
Muutoin kirja sisältää miltei pelkästään 
aineksia, joita 'voidaan pitää vain virhei
nä ja väärinkäsityksinä. Näin ainakin jos 
vaaditaan kansantaloustieteeltä edes jo
tain logiikkaa ja systemaattisuutta. Seu
raavassa esitettävät esimerkit antanevat 
näistä aineksista jonkinlaisen kuvan. 

Lienee syytä aloittaa muutamista pe
ruskäsitteistä. Kirjan alussa esitetään 
eräitä aiemmin tuntemattomia käyttäyty
misrelaatioita. Esimerkiksi sivulla neljä 
tarkastellaan työttömyyskorvauksen ky
syntäkäyrää: N A = N A(A), jossa A on 
työttömyyskorvauksen taso ja NA haluk
kaiden korvauksensaajien määrä. Epäsel-

väksi jää, miten mainittu käyrä liittyy 
yhteen kotitalouksien muiden käyttäyty
misrelaatioiden kanssa. Yritysten osal
ta ··Keskumäki on hieman perusteellisempi. 
Hän ottaa lähtökohdakseen yritysten net
totuoton maksimoinnin (?). Bruttotu
loista (pq) oletetaan tällöin, että pq-.:. 
Yf(L) == Yf(q(L» L:n ollessa työpanos, q 
määrä ja p 'hinta. q:n ja p:n suhteen ei 
tehdä mitään oletuksia, Yf(.) oletetaan sen 
sijaan konkaaviksi vähenevien tuottojen 
lain mukaankäyttäytyväksi. Epäselväksi 
jää kuitenkin, onko Yf(.) tuotantofunktio 
vaiko joku kysyntäkäyrään liittyvä tulo
määrittely., Toisaalta miten Yf(L) voi olla 
sama kuinYf(q(L» ja miten vastaavasti pq 
= Yf(L)? Edelleen miten kustannusfunktio 
voi olla »U-käyrää ainakin osin muistut
tava» (kuten Keskumäki asian määritte
lee), jos tuotantofunktio on aidosti kon
kaavi? 

Keskumäen mukaan voidaan tähän 
yrityksen malliin tukeutuen osoittaa, että 
kustannusten ja hintojen vastaavansuu
ruinen nousu vähentää työllisyyttä ja li
sää työttömyyttä. Tulos oil aivan uusi. 
Yleensä näet oletetaan - ilmeisen perus
tellusti - että tuotannontekijäin· kysyn
täfunktiot ovat nollannen asteen homo
geenisia. 

Kotitalouksien yritysten käyttäytymis
tä koskevien analyysien jälkeen (s. 9) Kes
kumäki siirtyy tarkastelemaan (julkisen 
vallan) optimaalista työllistämispoli tiik
kaa. »Analyysi» tukeutuu seuraavaan yh
teenlaskutoimitukseen: Ys = aYp + BYp -

k, jossa Ys on valtion nettotulo (työllistä-
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misestä), aYp työttömyyskorvaus, (9Yp 
työllistetyn palkastaan maksama tulovero 
ja k työttömän työllistämiseen liittyvät 
kustannukset. Miten tällaiseen kaavaan 
pitäisi suhtautua? 

Onko tilanne se, että maksamalla· kus
tannukset k valtio automaattisesti työllis
tää kaikki työttömät ja lisää siten tulo
jaan määrällä aYp + (9Yp?Mikäli tilanne 
olisi näin yksinkertainen, työttömien työl
listäminen olisi pelkkä rahasampo val
tiolle. Ilmeisesti näin kuitenkaan ei ole. 
Työvoiman kysynnän lisääminen tai 
työttömyyden supistaminen on asia, jota 
ei ratkaista pelkästään vähentämällä ve
roista ja työttömyyskorvauksista vakio k. 
Sillä, mitä hypoteettisia arvoja lauseke 
aY p + (9Y p - k voi saada tai mikä on 
esimerkiksi k:n osittaisderivaatta Yp:n 
suhteen, ei tässä yhteydessä ole mitään 
mielenkiintoa, eikä juuri mieltäkään. 

Asiaa ei tee yhtään sen paremmaksi se, 
että endogenisoidaan hinta- ja tulotaso tai 
tarkastellaan tuloja ja kustannuksia yli 
ajan. Mainitut endogenisoinnit liittyvät 
seuraavaan yhtälöön: k = (9k(k)Yp(U), 
jossa (9 on veroaste, joka siis riippuu 

k:sta, Yp:n ollessa bruttotulo ja U:n työt
tömyysaste. Yhtälö on käsittämätön. 
Mitkä ovat parametrejä ja mitkä muuttu
jia? Miten työttömyysaste voi määrätä tu

lojen tason? Asia tulee vielä kiusallisem
maksi, kun Keskumäki määrittelee hinta
tason työttömyysasteen funktiona (s. 33), 
ts. P = P(U). Tämän ainutlaatuisen »ei

neutraalisuuden» oikeellisuutta tohtii 
epäillä, etenkin kun yrittää laskea, miten 
työttömyysaste en pitäisi käyttäytyä, jotta 
hintataso palautuisi esimerkiksi vain vuo
den 1914 tasolle. Joka tapauksessa Kesku
mäki osoittaa »laajennetulla» mallillaan, 

että 'hintojen noustessa valtion työllistä
misestä saama reaalinen nettotulo supis-

tuu. Näin. tietysti onkin, ainakin niin 
kauan kuin reaalitulot määritellään jaka
malla nimellistulot hinnoilla. 

Kaiken kaikkiaan on vaikea nähdä, että 
, Keskumäen derivoinnit sisältäisivät yh

tään sellaista tulosta, joka auttaisi käy
tännön talous- ja työllisyyspolitiikassa. 
Se, että esimerkiksi seuraava lause »työl
listämisohje kuuluu: työllistetään ensin 
ne, joiden yhteiskunnallinen nettotulo on 
suurin» puetaan kirjainsymbolienmuo
toon, ei varmasti auta· tässä yhteydessä 

. tippaakaan. Valitettavasti samaa voidaan 
sanoa Keskumäen empiirisistä analyy
seistä. Kun ryhdytään tarkastelemaan 
mainittuja analyysejä, törmätään aluksi 
työvoiman kysyntä- ja tarjontafunktioihin 
sekä erilaisiin työttömyysfunktioihin .. En
sin mainittujen osalta muodostaa .. suurim
man ongelman joukko vähintäänkin kiis
tanalaisia argumen ttej a. . Esimerkiksi työ
voiman tarjonnan (jonka empiirisenä vas
tineena tyypillisesti käytetään koko työ'
voimaa) »selittäjinä» ovat muun muassa 
peruselinkeinojen työvoima ja muuttolii
ke ja vastaavasti työvoiman kysynnän osal
ta työaika ja markkinahintaisen BKT:n 
trendipoikkeaman itseisarvo. Mainittuja 
kysyntä- ja tarjontayhtälöitä ei kuiten
kaan sellaisinaan estimoida. Mahdollisesti 
tämä johtuu oletuksesta, jonka mukaan 
»(työvoiman) tarjonta riippuu (työvoiman) 
kysynnästä, minkä työekonomistit ovat 
ajat sitten oivaltaneet» (s. 45). Niinpä Kes
kumäki määritteleekin tarjontafunktion 
uudelleen siten, että S = S(D). Ihmeelli
syydet eivät kuitenkaan pääty vielä tä
hän. Keskumäki määrittelee nimittäin 
seuraavaksi kolme työttömyysyhtälöä (s. 
45-46). Ensinnäkin määritellään työttö
myyden kysyntä- ja tarjontafunktiot ja 
kaiken lisäksi »väestötekijöiden ja yleista
loudellisten tekijöiden funktio». On· koh
tuudella mahdotonta nähdä mitä kysyn-



nällä ja tarjonnalla on tässä yhteydessä 
tekemistä. Yhtä vaikea on mieltää vii
meksi mainittua funktiota, jonka mukaan 
työttömyysaste riippuu maan sisäisestä 
muuttoliikkeestä, työikäisen väestön mää
rästä, maatalouden työssä olevan yäestön 
määrästä ja edellä mainitusta markkina
hintaisen BKT:n trendipoikkeaman itseis
arvosta. Asiaan kuuluu, että tätä sen pa
remmin kuin muitakaan funktioita ei joh
deta mistään; ainoastaan kirjoitetaan 
asianomainen implisii ttifunktiolauseke ja 
lisätään eri argumenttien päälle plus-. tai 
miinusmerkki. Plusmerkkien perusteellå 
voidaan siten esimerkiksi olettaa, että 
väestön määrä nostaa työttömyys astetta. 
Ei voi muuta kuin suositella kansainväli
sen poikkileikkausaineiston käyttöä mal
lia estimoi taessa. 

Kuten sanottu, Keskumäellä on yhteen
sä viisi mallitäsmennystä. Niiden »ratkai
seminen» tapahtuu yksinkertaisesti vain 
sitsällyttämällä kaikki argumentit samojen 
sulkumerkkien sisään (s. 47). Varsinaisesta 
estimoinnista ei tässä yhteydessä kanna
ta paljon puhua: mallit nimittäin esti
moidaan PNS:llä eivätkä muuttujien mah
dollinen endogeenisuus, j äännöstermeihin 
liittyvät ongelmat jne. tule mitenkään 
esiin. Ainoastaan muuttujien välisellä 
multikollineaarisuudella on Keskumäen 
mukaan merkitystä. Mainitun ongelman 
takia eri mallitäsmennyksistä jätetään 
aina joukko selittäviä muuttujia pois. 
Niinpä tulostus koostuu hyvin erilaisista 
muuttujapermutaatioista. Niitä ei Kesku-
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mäen mukaan voidakuifenkaan asettaa 
mihinkään paremmuusjärjestykseen. Si
ten lopputulokseksi jää, että»yhtälöiden 
avulla on mahdollista selittää työttömyys
prosenttia Suomessa v. 1961-79 keski
määrin enemmän kuin 90 olo» (s. 53). Kun 
käytettävissä on 12 muuttujaa ja aikasar
joihin sisältyy 19 havaintoa, ei tätä saa
vutusta oikein osaa arvostaa, etenkin 
kun varsinaiset parametriestimaatit ovat 
mitä ovat. Mainitut estimaatit osoittavat 
nimittäin Keskumäen mukaan, että ensin
näkin kotitalouksien saarnat vastikkeetto
mat tulonsiirrot/kotitalouksien maksamat 
välittömät verot (G/T) lisäävät työttö
myyttä, samoin vaikuttavat Keskumäen 
mukaan sosiaali - ja eläketurvamaksuj en 
kasvu ja työtuntien (per työntekijä) las
ku. Tällaisille tuloksille on tietenkin ole
massa täysin triviaali selitys: työttömyys
asteen aikasarjassa (vuosina 1961-79) on 
selvä nouseva trendi, niipä kaikki nou
van trendin muuttujat ovat syynä työttö
myyden kasvuun ja päinvastoin. 

Kohtuudella on sanottava, että Kesku
mäen kirjan sisältö on sellainen, ettei sitä 
kannata tässä enemmälti ruotia. Sen sijaan 
on syytä vakavasti keskustella siitä, miten 
on mahdollista, että tällaisia kirjoja yli
päätään (tässä tapauksessa Tampereen yli
opiston toimesta) julkaistaan. Tätä var
maan ihmettelee yksi jos toinen luettuaan 
pelkästään kirjan »etusanat», joissa on 
keskitytty Suomen Akatemian stipendipo
litiikan vähintäänkin asiattomaan arvoste
luun. 



Vastaus Matti Virenille 

OLAVI KESKUMÄKI 

Sen johdosta, että Matti Viren on repostel
lut kahta esseetäni työllistämisestä ja työt
tömyydestä, haluan seuraavassa esittää 
joitakin oikaisuja ja huomautuksia. 

Jo Virenin kirjoituksen alusta lukijalle 
jää sellainen käsitys, että koko kirj anen 

Kansantaloudellinen 
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maa logiikan ja systematiikan puutetta, en 
tiedä. Essee sen paremmin kuin tuskin 
mikään muukaan kirjoitus ei ole sitä mitä 
lukij a haluaisi, vaan millaiseksi tekij ä sen 
rakentaa. 

Viren ihmettelee sivulla neljä kysyntä-

on tekstiä optimaalisesta työllistämisestä. . käyrää N A, ja ilmeisesti· odottaa, että sitä 
Näinhän ei ole asianlaita, sillä toinen, to- pohdittaisiin kotitalouksien muitten teki
sin lyhyempi essee, ei puhu optimaalisesta jöitten kanssa. Sinänsä hyvä ajatus, mutta 
työllistämisestä juuri mitään. ei nähdäkseni tarpeellinen asiayhteyden 

»Ruotiessaan» tekstiäni Viren näyttää 
usein tempaavan yksityiskohtia irti sivuil
ta aina niinkään ajattelematta, millä ta
voin, miksi ja miten olennaisesti ne liitty
vät juoksevaan asiaan. Näin menetellen 
hän pyrkii osoittamaan esseeni ainekset 
virheiksi ja väärinkäsityksiksi. 

Kaikkia näitä, pääasiassa yksi tyiskoh tia, 
ei seuraavassa käsitellä, koska niiden 
oikeellisuus, virheeilisyys tai tulkinnalli
suus käy lukijalle varsin hyvin selväksi 
hänen luettuaan tekstin huolella. 

Ensimmäinen essee käsittelee optimaa-
I 

lista työllistämistä siten, että sivut 1-9 
ovat selvästi asiaan johdattelua, jossa työt
tömyyteen lii ttyvistä ilmiöistä käytetään 
y ksinkertaistettuj a esimer kkej äkin. Sivut 
9-31 liittyvät optimaaliseen työllistämi
seen ja työllistämistä koskeviin laskelmiin. 
Loput sivut, eli 31-36 ovat täydennystä 
si vuihin 9-31. 

Näyttää siltä, että Viren ei ole tiedosta
nut ensimmäisen esseen tällaista sisältöja
kautumaa, sillä muutoin Virenin paperissa 
olevat purkaukset tuntuisivat tosi oudoilta. 
Onko tämän sisältöjakautuman osoitta-

ymmärtämiselle. 

Viren vetää sitten esiin yrityksen toi
mintaa kuvaavan relaation sivulta 6, mikä 
puolestaan liittyy löyhästi sivuiia ' 7 ole
vaan kuvioon. Kun bruttotulo sivun 6 
alussa oli pq = Yf(L) = Yr[q(L)], merkitsi 
se tietysti, että p oli tällöin vakiotasolla 
(esim. p = 1) eli mm. tulo riippui vain 
q:sta. Tämähän tilanne muuttui, kun siir
ryttiin tarkastelemaan sivun 6 alaosassa 
kuviota 3, jossa olikin vain kaksi käyrä
tyyppiä, bruttotulon ja kustannusten käy
rät. Hinta muuttuu, jolloin luonnollisesti 
Y1 ja Y2 eivät voi kuviossa olla tuotanto
funktioita, vaan bru ttotulofunktioi ta, 
vaikka tuotannon määrä riippuukin vain 
L:stä. Asiahan on selvästi sanottu kuvion 
yhteydessä. Kuvio ja pari esimerkkiä ovat 
tietysti y ksinkertaistettuj a esimer kkej ä 
työllisyystason syntymisestä, eivätkä vält
tämättä kuvaa todellisuutta. Ne johdatta
vat kuitenkin tärkeämpään asiaan, johon 
tullaan sivulla 9. 

Mikään välttämättömyys ei suinkaan 
ole, että kustannusfunktio on U -käyrää 
muistuttava. Kuvioon ja molempiin esi
merkkeihin liittyvät olettamukset ovatkin 

matta jättäminen Virenin peräänkuulutta- erityisolettamuksia, jollaisia esim. eri 



markkinaolosuhteiden vallitessa luonnolli
sesti on käytettävä. Näin nähtynä asiassa 
tuskin on mitään varsinaisesti uutta. 

Si tten Viren lähtee j älj i ttämään teke
mieni yksinkertaisten työllistämislaskel
mien arvoa. Näistä julkisen va:llan poten
tiaalisista työllistämistoimenpiteistä esitin 
ensimmäiset näkemykseni v. 1977 Helsin
gin Sanomissa julkaistus:sa artikkelissa: 
»Paluun kaita tie. Palkkamenot alkuun 
valtiolle». Sen jälkeen ne suppeassa muo'" 
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heitä, on ne luonnollisesti jatkossa korjat
tava.) 

Sivulta 32 ensimmäisestä esseestä Viren 
nyhtää esiin »käsittämättömän yhtälön» 
k = ek(k)Yp{U). Tässä lausekkeen yhtä
läisyydessä ei ole nähdäkseni varsinaisesti 
outoa. Funktion muoto ja parametrit jou
dutaan tietysti estimoitaessa hakemaan 
jostakin spesifisestä funktiosta, mutta se 
onkin jo toinen juttu. 

Samassa yhteydessä Viren päivittelee, 
dossa tulivat esiin kirjasessa: »Työttömyy-. miten työttömyysaste voi määrätä tulojen 
den tausta ja vaikutukset», (toim. Gösta tason. Näkemykseni on, että jos vain 
Mickwitz). lyhyellä tähtäyksellä työttömyysprosentti 

Nähdäkseni ekonomistin tehtäviin kuu
luu erilaisten vaihtoehtoisten kustannusten 
selvittäminen myös työttömien osalta, jos 
tämä henkilö olettaa, että työttömyyden 
hyväksi pitäisi yhteiskunnassa jotakin 
tehdä. Omat laskelmani olen tehnyt en
simmäisen esseen sivuilla 9-31, jolloin 
perustana on ollut yksilön, valtion ja yh
teiskunnan kustannukset ja tulot. Luon
nollisesti myös ne muuttujat, jotka niissä 
ovat mukana, ovat tärkeitä. En tietysti
kään halua kieltää, ettei olisi muitakin 
laskentatapoja erilaisten vaihtoehtoiskus
tannusten selvittämiseksi ja työllistämi
sestä koituvien nettohyötyjen ja -tappioi
den kirj aamiseksi. En sen paremmin 
Virenille kuin Imuillekaan skeptisille pyri 
esseessä osoittamaan, että vain laskelmieni 
pohjalta tehtyjen johtopäätösten nojalla 
työttömyys on taloudellisesti edullisemmin 
hoidettavissa. 

Komplisoi tuneen yhteiskunnan työttö
myys- ja työllisyysongelman käsittelyssä 
on kuitenkin syytä avata myös traditioista 
poikkeavia rintamia, ja näin ollen en näe 
mitään syytä muuttaa jo v. 1977 omaksu
maani peruslähtökohtaa asian käsittelyssä. 
Siksi pidän Virenin huomautuksia näiltä 
osin korkeintaan vain kysymyksiä herättä
vinä. (Jos taas laskelmiin on jäänyt vir-

huomattavasti nousee, niin kyllä kansan
tulo laskee. Tällä ei ollenkaan haluta kiis
tää sitä, ettei meillä Suomessakin jonakin 
ajanjaksona hyvinkin olisi olemassa jokin 
positiivinen työttömyysaste, jolla kansan
tulon muutos olisi nolla. 

Varsin subjektiivisen käsityksensä 
Viren julistaa todetessaan: »Kaiken kaik
kiaan on vaikea nähdä, että Keskumäen 
derivoinnit sisältäisivät yhtään sellaista 
tulosta, joka auttaisi käytännön talous- ja 
työllisyyspolitiikassa». En tiedä missä 
määrin auttaa ja missä määrin pitäisi 
auttaa. Asianlaita vain on niin, että juuri 
meillä Suomessa ollaan näihin aikoihin 
aloi ttamassa työllistämiskokeiluj a, joiden 
toteuttaminen nojaa perusteiltaan saman
tapaisiin laskelmiin, joita olen tässä es
seessä ja parissa muussa yhteydessä 6 vuo
den aikana esittänyt. 

Toinen essee on nimeltään »Työttömyy
den selittämisestä vastavirtaan». Se on 
varsin tiivis eli yhtälöineenkin vain pari
kymmensivuinen. Niin kuin jaksossa yksi 
kerrotaan, päähuomio on institutionaalis
ten, mutta myös väestötekijöiden ja työt
tömyyden vaikutusyhteyksien etsimisessä. 
Tutkimus oli selvästi partiaalinen ja kar
toittava. 

Työvoiman kysyntä- ja tarjontafunktioi-
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ta ei esitetty täydellisenä, niin kuin Virenin 
kirjoituksesta saattaa päätellä, vaan pää
paino oli ainoastaan sekä kysyntään että 
tarj ontaan vaikuttavien insti tutionaalis
väestöllisten tekij öiden sel vi ttämisessä, 
niin kuin edellä todettiin. Ei myöskään 
sillä mitä Viren tekstissään tuo esiin, eli 
S =S(D), ole juuri muuta kuin alaviite

merkitys. Ei myöskään määritelty koko 
työttömyyden kysyntä- ja tarjontafunk
tioita, vaan muodostettiin ne ainoastaan 
emo kartoituksen pohjalta ensisijassa insti
tutionaalisväestöllisistä kysyntä- ja tar
j ontatekij öistä. Minkä vuoksi näitä eri 
muuttujia käytettiin, käy ilmi tekstistä. Ei 
niitä sinne heitelty mielivaltaisesti. Tie
tysti on järkevää aina esittää kartoitta
vassa sel vi ty ksessä myös kysymys, onko 
jokin muuttuja tarpeellinen. 

Ne harvat tutkimukset, joita on tehty 
esim. ns. työttömyyskorvausten vaikutuk
sista työttömyyteen sekä yleensä institutio
naalisten tekijöiden vaikutuksesta työttö
myyteen, ovat tämän kirjoittajan näke
myksen mukaan pääosaltaan olleet kartoit
tavia. Todella varteenotettavan, estimoita
vissa olevan teorian luominen on vielä 
paljon kesken. Eikä tässä yhteydessä auta 
paljonkaan Virenin maininta kansainväli
sen· poikkileikkausaineiston käytöstä. Ei-

i 
hän tällaisella aineistolla voida esim. se-
littää, mitkä ovat Suomessa institutionaa
listen tekijöiden vaikutukset työttömyy
teen. 

Ei myöskään se, mitä Viren sanoo tren
ditulkinnoista, ole riittävä, sillä kahden 
trendimäisen sarj an sisäl tö ei myöskään 
sulje pois selvää todellista yhteyttä. Vaik
ka työttömyyskorvaus tuskin meillä v. 
1961-79 lisäsi työttömyyttä, niin tulon
siirtosysteemin yhteys työttömyysprosent
tiin jäi siksi vahvaksi, että on hyvin vai
kea uskoa muuta kuin sitä mitä numerot 
kertovat. 

Ei mlssaan tapauksessa voida sanoa 
myöskään, että yhteyttä ei ole. Tilannetta 
ei paljonkaan paranna sanonta »triviaali 
selitys». 

Multikollineaarisuus oli niin kuin ekono
metrisessä aikasarjatutkimuksessa varsin 
usein, ikävä seuralainen, ja sen vuoksi ei 
yhden yhtälön malleissa ollut syytä käyt
tää monta muuttujaa kerrallaan. Jäännös
termien korreloituneisuus puolestaan tus
kin oli mikään vakava pulma. Systeemin 
endogeenistaminen taas odottaa aikaansa, 
ja se, että kaikkia haluttavia muuttujia ei 
ollut saatavissa,ei ole tutkijan vika. 

Päinvastoin kuin Virenin kirjoittelusta 
saattaa päätellä, toinen essee antoi kartoit
tavassa mielessäv.arsin paljon informaa
tiota jatkotutkimusta varten, ja tämäkin 
on usein yksi tutkimuksenteon tärkeitä 
tarkoituksia. Se antoikuitenkin>omyös hy
viä viitteitä siitä, millaisia yhteyksiä 

maamme työttömyydellä on vuosina 
1961-. 79 ollut joihinkin tärkeinä pidettyi
hin insHtutionaalis-väestöllisiin tekijöihin. 
Se myös osoitti, että on ilmeisen selviä 
eroja nuorten ja vanhempien ikäluokkien 
työttömyysselitysten välillä. Näin asioita 
voidaan tulkita, jos positiivista tahtoa 

riittää. 
Edellä maini ttuj en esseiden laa timisen 

yhteydessä on entisestään v.ahvistunut 
usko siihen, että tiedettä ei läheskään aina 
kyetä aitaamaan tiet ylle alueelle ja että 
ulkoa käsin ei voida määrätä tutkimuk
sen toteuttamistapaa, muotoa ja sisältöä. 
Uskon lisäksi, että varsin monet ekono
mistitutkijat ovat tässä kohdin aivan sa

maa mieltä. 
Virenillä ei juurikaan ollut tarjottavana 

rakentavia uusia ajatuksia ja ideoita. Näin 
voidaankin todeta, että Virenin kirjoitel
massa ei tullut esiin sellaista olennaista, 
jonka vuoksi esseitteni muotoa tai sisältöä 
olisi ollut syytä mainittavasti muuttaa. 

I 

I 
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Kilpaileva luonnonvarakauppa 
ristikkäiskaupan selittäjänä 

YRJÄNÄ TOLONEN 

Pekka Parkkisen äskettäin julkaistussa 
tutkimuksessa käsitellään Suomen ristik
käiskauppaa ja sen syitä 1. Sen mukaan 
ristikkäiskaupan osuus koko ulkomaan,:", 
kaupastamme on noin kolmann~~. Toi
saalta maittainen osuus vaihtelee suuresti, 
esim. Ruotsin kanssa käytäväss.ä kaupassa 
se on 51 %, Saksan LT:n kaupastamme 
24 % mutta useiden vähemmän kehitty
neiden maiden kaupastamme alle pro
sentti. Parkkisen tutkimuksen keskeisen 
osan muodostaa yritys selittää näitä mait
taisia eroja. Tämä tapahtuu testaamalla 
erilaisia ristikkäiska upan seli tyshypotee
seja Suomen v. 1981 35 tärkeimmän kaup
pakumppanin käymän kaupan antaman 
aineiston avulla. Ristikkäiskauppaa ku
vaamaan on käytetty Aquino-indeksiä, 
jossa ristikkäiskaupan osuutta ulkomaan
kaupasta kuvaava Grubel-Lloyd -indeksi 
on sopeutettu kaupan epätasapainon huo-

j 

mioon ottamiseksi. Indeksi on laskettu 
maittain sekä kolmi- että nelinumeroisella 
SITC-tasolla. Selittäjinä Parkkisella ovat 
maittain en tulotason korkeus, tulotaso
erot, maan koko, sen kaupan luonnonvara
valtaisuus ja luonnonvarakaupan saman
kaltaisuus Suomen vastaavan kaupan suh
teen. Tätä samankaltaisuutta Parkkinen 

kutsuu kilpailevaksi luonnonvarakaupaksi 
ja mittaa sitä metsätuotteiden nettovien-

1. Parkkinen, P.: Ristikkäiskauppa Suomen 
ulkomaankaupassa 1981. Taloudellinen suun
nittelukeskus, Helsinki 1982. 

nin osuuden BKT:sta suuruudella. Huo
mattakoon, että Parkkisen varsinaiseen 
malliin ei sisälly kaupan esteitä (laajasti 
tai suppeasti määriteltynä) kuvaavaa teki
jää, vaikkakin hän mallin ulkopuolisessa 
tarkastelussa tuo esiin tällaisten tekijöiden 
merkityksen ristikkäiskaupan syinä. 

Mer ki tseviksi ristikkäiskaupan osuuden 
seli ttäjiksi Par kkisen mallin pui tteissa 
osoittautuvat kauppakumppan!~ tulotason 
korkeus ja luonnonvarakaupan samankal
taisuus, mikäli aineistoa sovelletaan kaik
kiin 35 maahan. Toisaalta, jos tarkastel
laan Suomen kauppaa teollistuneiden 
markkinatalousmaiden tai tulli ttoman 
alueen maiden kanssa ainoaksi merkittä
väksi selittäjäksi jää luonnonvarakaupan 
samankaltaisuus. 

Parkkisen tilastollisten päättelyjen suh
teen herää kui tenkin tiettyj ä epäilyj ä. 
Kuviossa 1. on esitetty eri maiden kilpai
levan luonnonvarakaupan ja Aquino
indeksin arvot niiden kaupassa Suomen 
kanssa. 

Tarkasteltaessa kuviota saa vaikutel
man, että yksi havainto, 2 (Ruotsi), vaikut
taa ratkaisevasti kilpailevan luonnonvara
kaupan selitysarvoon. Vaikutelma vahvis
tuu laskettaess.a Parkkisen mallin arvot 
ilman Ruotsia. Laskennallisen helppou
den vuoksi olen valinnut yksinkertaisem
man, painottamattoman tapauksen (kts. 
Parkkinen (1982) s. 26). Tulokset on esi
tetty seuraavassa taulukossa. 
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Kuvio 1. Ristikkäiskaupan osuus maittaJin 
Suomen tavarakaupassa 1981 Aquinon indeksin 
ja kilpailevan luonnonvara kaupan mukaan. 
(Lähde: Parkkinen (1982) s. 24) 

Kuten havaitaan kilpaileva luonnonva
rakauppa~ /menettää selitysmerkittävyy
tensä. Lisäksi kokonaisseli tysaste laskee. 

Entä sitten teoreettinen perustelu 
kilpailevan luonnonvarakaupan käyttämi
selle ristikkäiskaupan selittäjänä. Parkki
sen mukaan selityksenä ristikkäiskaupan 
osuuden korkeudelle on se, että esim. 
Suomen kauppa muiden metsätuotteita 
vievien maiden kanssa koostuu muista 
kuin puuperäisistä tuotteista, jolloin jää 
enemmän tilaa ristikkäiskaupalle. Samal
la puunjalosteita nettomääräisesti Suomes
ta ostaville maille jää vähemmän tilaa 
ristikkäiskaupalle. Yleisessä muodossa tätä 
argumenttia voi havainnollistaa seuraa
valla yksinkertaisella esimerkillä, missä 
tuotanto on jaettu kahteen pääsektoriin, 
homogeenisen ja diversifioidun tuotteen 
tuotantoon. Jälkimmäisten keskinäinen 
vaihto on ristikkäiskauppaa (vrt. Helpman 

(1981)). Tarkastellaan kolmea maata A, B 
ja C, joista kaksi ensimmäistä on luonnon
varatuotteita (»puuta») tuottavia maita: 

Taulukko 1. Suomen maJittaisesta painottamat
tomasta tavarakaupasta SITC kolminumeroi
sella toimialatasolla laskettujen Aquinon in- A 

Tuotanto 

B 

2 
1 

C 

o 
6 

deksien riippuvuus selittäjämuuttujista mallin 
A= a + tT + eE + bB + nN + pP mukaan. 

Kaikki Ilman 
Parametrit maat Ruotsia 

Vakio 1.6569 3.5548 
Tulotaso (T) 0.1520 *** 0.1301 *** 
Tulotasoero (E) 0.0681 0.2950 
Markkinakoko (B) -0.0009 10.0000 
Luonnonvaraval-

taisuus (N) - 0.2745 * - 0.2333 * 
Kilpaileva 

luonnonvara-
kauppa (P) 0.3497 *** 0.1960 

R2 0.7248 0.6424 

* = merkitsevä 0.05 merkitsevyystasolla 
** = merkitsevä 0.01 merkitsevyystasolla 

*** = merkitsevä 0.001 merkitsevyystasolla 

2 
1 

»puu» 
diversifioitu tuote 

Jos A ja B vaihtavat diversifioituj,a 
mutta eivät puutuotteita keskenään, nii
den välinen kauppa on kokonaan ristik
käiskauppaa. Toisaalta mikäli puuta vie
dään A:sta ja B:stä C:hen, niiden ja C:n 
välinen kauppa ei ole sataprosenttisesti 
ristikkäiskau ppaa. 

Tällainen »tilaa ristikkäiskaupall~» -pe
rustelu ei kuitenkaan ole yleisesti pätevä. 
Jos edellisen esimerkin tapaukses.sa toinen 
maa A on kokonaan erikoistunut puun 
tuotantoon, ei A:n ja B:n välillä voi esiin
tyä ristikkäiskauppaa. Toisaalta jos luon
nonvaratuote on ainakin osittain jalostettu 



diversifioiduksi, voidaan ajatella seuraa
van tapaista tilannetta. B jalostaa oman 
raaka-aineensa. Tämä tuote on aikaisem
man esimerkin jaottelua käytettäessä nyt 
syytä lukea diversifioiduksi tuotteeksi eri 
maiden tuotannon ollessa 

A 

2 

1 

B 

o 
3 

C 

o 
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raaka-aine 
diversifioitu tuote 

B vaihtaa osan jalostettua luonnonvara

tuotetta C:n diversifioituun tuotteeseen, 

kun taas A vie raaka-ainetta C:hen. Sekä 

Aettä B ovat luonnonvaratuotteiden net

toviejiä. Silti B:n ja C:n välinen kauppa 

on kokonaan ristikkäiskauppaa. Tätä ta

pausta voisi kehitellä vielä pidemmälle. 

A tuottaa raaka-ainetta ja vie sitä B:hen, 

kun taaS' B vie tästä tuodusta raaka

aineesta jalostettua tuotetta C:hen. Kum

pikin maa on luonnonvaratuotteen netto

viejä. Silti on mahdollista, että B:n ja C:n 

välinen kauppa on kokonaan ristikkäis

kauppaa, kun taas A:n ja B:n välillä ei 

tapahdu lainkaan diversifioitujen tuottei

den vaihtoa. 

Mitä sitten kilpailevan luonnonvarakau
pan hypoteesista voidaan sanoa? Edellä 

olen esittänyt varauksia Parkkisen empii
risiä tuloksia kohtaan. Mielestäni ne eivät 
sinänsä sen enempää vahvista kuin kumoa
kaan kOe hypoteesia. Toisaalta Parkkisen 
teoreettinen perustelu kilpailevan luon
nonvarakaupan käyttämiselle ristikkäis
kaupan selittäjänä ei ole riittävä. Tämä ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että siitä olisi 
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rakenteeltaan toisiaan, sitä suurempaa nii
den välinen ristikkäiskauppa on. Tosin 
tämä tulos on toistaiseksi pystytty osoitta
maan vain varsin rajoittavien oletusten 
vallitessa. Nyt voidaan ajatella, että mi
käli kahden maan vientisektoreista suuri 
osa on saman tyyppistä ja mikäli nämä 
sektorit muodostavat suuren osan koko 
teollisuudesta, tämä jo sinänsä ja sen hei
jastusvaikutukset aiheuttavat tuotantora
kenteen samankaltaisuutta. Tässä mieles
sä luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden 
nettoviennin suhdetta BKT :hen voidaan 
jossain määrin pitää teoreettisesti perus
teltavissa olevana ristikkäiskaupan selitys
hypoteesina. Parempiakin samankaltai
suuden vastinkäsitteitä kyllä varmaankin 
voisi kehitellä. 

Yhteenvetona voi s.anoa, että Parkkisen 
tutkimuksen eräs mielenkii:o.toisimmista 
väitteistä, kilpailevan luonnonvarakaupan 
hypoteesi, on kehittämisen arvoinen, lä
hinnä yllä mainittuun tuotannonrakenne
suuntaan. Parkkisen käyttämä aineisto 
puolestaan on varsin pieni, ainakin toivoisi 
aikaperspektiivin laaj en tamista. 

Useampien maiden ristikkäiskaupan tar
kastelu saattaisi olla hyödyllistä. Esimerk
kinä kaikkien Pohj oismaiden ristikkäis
kaupan tarkastelu, johon on valmistumas
sa perusaineisto vuosilta 1960-80. Hypo
teesej a, joi ta tähän aineistoon voitaisiin 
ajatella testattavan, voisivat olla: mm. 1) 
tulotaso, 2) tulotasoero, 3) kaupan esteet, 
4) tuotantorakenteen samankaltaisuus ja 
5) maakoko. 

välttämättä luovuttava. Sille voidaan ni- KIRJALLISUUS 
mittäin ajatella löydettävän ainakin osit
tainen teoreettinen pohj a muualta. Eräs 
ristikkäiskaupan teorian tulos (Krugman 
(1981), Helpman (1981» on, että mitä 
enemmän eri maat muistuttavat tuotanto-

6 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1983:3 

Keskustelua sosiaaliturvamenoista 

Nopeasti kasvaneet sosiaaliturvamenot 
ovat herättäneet vilkasta. keskustelua 
kautta teollistuneen maailman. Erityisesti 
taloudellisen kasvun hidastuminen on 
nostanut esille kysymyksen mahdollisuuk
sista ja keinoista rahoittaa lisääntyvät so
siaaliturvamenot. Myös taloudellinen tut,;. 
kimus koskien sosiaalimenojen vaikutuksia 
mm. kasvuun, työllisyyteen, kilpailuky
kyyn ja säästämiseen on lisääntynyt. 

Osana elvytyspolitiikkaa Suomessa on 
käytetty eräiden työnantajan pakollisten 
sosiaaliturvamaksujen tilapäisiä alennuk
sia sekä 1970-luvun jälkipuoliskolla että 
viime syksyn devalvaatioratkaisun yhtey
dessä. Näistä toimenpiteistä on käyty kes
kustelua lehdistössä. Julkisessa sanassa on 
myös keskustel tu vilkkaasti lisääntyvistä 
eläkemenoista ja niiden rahoitusmJlhdolli-[, 
suuksista. Varsinainen tutkimustyö so
siaalimenojen taloudellisista vaikutuksista 
on Suomessa ollut kuitenkin erittäin vä
häistä. 

MARKKU LEHTO 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 
28. 4. 1982 toimikunnan selvittämään vaih
toehtoisia tapoja korvata työnantajan 
palkka perusteisia sosiaali turvamaksuj a 
muulla perusteella kannettavilla rahoitus
tavoilla. Toimikunnan mietintö valmistui 
kuluvan vuoden alussa. Koska toimikun
nan tehtävä on jo sinänsä tärkeä ja mie
lenkiin toinen ja koska toimikun ta työs
sään on käsi tellyt sosiaali turvamaksuihin 
liittyviä taloudellisia kysymyksiä laajem
maltakin kannalta käyttäen apuna mm. 
kahta kokonaistaloudellista mallia (Kessu 
ja BOF3) on Kansantaloudellisen aika
kauskirjan toimitus pyrkinyt virittämään 
keskustelua tästä aihepiiristä .. :rätä varten 
aikakauskirjan käsillä olevaan numeroon 
on koottu joidenkin asiantuntijoiden esit
tämiä käsityksiä sekä kOe toimikunnan 
mietinnöstä että yleisemminkin sQsiaali
turvamenoihin lii ttyvistä kysymyksistä. 

Toimitus 

Onko sosiaaliturvamaksuille vaihtoehtoa? 

Kehityspiirteitä 

Etsi ttäessä sosiaali turvamaksuj en juuria 
on palattava vuoteen 1937. Tällöin säädet
tiin vuonna 1939 voimaan astunut kansan-

eläkelaki. Lain mukaan vakuutusmaksu
velvollisia olivat kaikki työikäiset lukuun
ottamatta köyhäinhoidon varassa eläviä. 
Vakuutetun ja työnantajan vakuutusmak
sut oli kytketty toisiinsa siten, että makJsu 
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määrättiin vakuutetulle, mutta työnantaja 
maksoi siitä toisen puolen. Aluksi vakuu
tusmaksu oli 1 % vuositulosta. 

Sodan jälkeinen nopea inflaatio osoitti 
rahastoivan vakuutusperiaatteen sisäl
tämän heikkouden. Valtio ja kunnat, jou
tuivat osallistumaan yhä enemmän' eläk
keiden rahoitukseen. Tälläkin hetkellä ra
hoittajatahoja on neljä: työnantajat, va
kuutetut, valtio ja kunnat. Kuntien ja 
valtion maksamat osuudet on sidottu tiet
tyihin .etuuksiin. Sen lisäksi valtioOn vel
vollisuut,ena on huol'ehtia niin sanottujen 
takuusuoritusten avulla siitä, että maksu
valmius säilyy riittävänä. 

Vuonna 1964 voimaantulleen sairaus
vakuutuksen rahoitus järjestettiin siten, 
että vakuutettu ja työnantaja osallistui
vat molemmat yhtä suurella osuudella 
rahoitukseen. Samassa yhteydessä työn
a.ntajan lapsilisä-, kansaneläke- ja sai
rausvakuutusmaksut yhdistettiin työnan
taj an sosiaaliturvamaksuksi. Vuodesta 
1981 lähtien työnantajilta ei ole peritty 
la psilisämaksua. 

Osana elvytyspolitiikkaa alennettiin yk
sityisen työnantajan kansaneläke- ja sai
rausvakuutusmaksuja 1. 5. 1982 lähtien 
lain muutoksella, joka on voimassa vuo
den 1983 loppuun asti. Työnantajan sai
rausvakuutusmaF!sua alennettiin niin sa
notun devalvaatioratkaisun yhteydessä 
toistamiseen siten, että uusia maksuja on 
noudatettu vuoden 1983 alusta lähtien. 

. Näiden päätösten jälkeen työnantaja suo
rittaa kansaneläkemaksuna 4,10 % ennak
koperinnän alaisen palkan määrästä. Mak
su 'On porrastettu poistojen mukaan siten, 
että poistojen osuuden kasvaes,sa suhtees
sa palkkoihin sosiaaliturvamaksu nousee. 
Porrastusluokissa työnantajan kansan
eläkemaksut ovat 5,05 ja 5,60 % ennakon
perinnän alaisen palkan määrästä. Jul
kisen sektorin vastaava osuus on 4,60 %. 

Yksityisen sektorin työnantajan sairaus
vakuU:tusmaksu 'On 1,35 % ja julkisen sek
torm 2,35 % ennakkoperinnän alaisen pal
kan määrästä. 

Tuleva kehitys 

Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 
ovat vain osa työnantajan maksamista pa
kollisista sosiaalivakuutusmaksuista. Mer
kittävin muista vakuutusmaksuista on 
työeläkevakuutusmaksu. Sosiaalimenojen 

·kehitystä arvioineen työryhmän mietin
nössä .on laadittu ennuste yksityisen sek
torin työnantajien lakisääteisten sosiaali
vakuutusmaksujen kehityksestä vuoteen 
2020 saakka. Oheinen kuvio osoittaa, että 
varsinainen kasvu tulee tapahtumaan työ
eläkemaksuissa. Tämä johtuu en~~n kaik
kea työeläkejärjestelmän asteittaisesta voi
maantulosta sekä ikärakenteen muutok
sesta. Työeläkkeiden voimaantulo vähen
tää vastaavasti kansaneläkkeen osuutta. 
(Kuvi'o 1.) 

Muutosperusteita 

Keskustelu työnan taj an sosiaali turvamak
sujen uudelleenjärjestelyistä on ollut vi
reillä usean vuoden aj an. Keskeisimpiä 
näkökohtia ovat olleet seuraavat. Sosiaa
liturvamaksujen on katsottu vaikuttavan 
kielteisesti työn ja pääoman suhteelliseen 
hintaan ja näin kohottavan työvoimakus
tannuksia ja heikentävän työllistämis
mahdollisuuksia. Erityisesti on korostettu 
sitä, että nykyiset sosiaaliturvamaksut ra
sittavat työvaltaisia aloja, vientituotantoa 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä sa
moin kuin nuorten työllistämismahdolli
suuksia. Vientituotantoon rasituksen on 
katsottu kohdistuvan erityisesti. siksi, että 
kotimaassa tehdystä työstä on maksetta-
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Kuvio 1. Yksityisen sektorin työnantajien lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut prosentteina 
palkoista vuosina 1950-2020 (TEL- ja LEL-alat) 

va sosiaaliturvamaksu, mutta tuontihyö
dykkeet jäävät tämän ulkopuolelle. Näi
den haasteiden perusteella sosiaali- ja ter
veysministeriö asetti 28.4.1982 toimikun
nan, jonka tehtävänä on selvittää vaihto
ehtoisia tapoja korvata työnantajan palk-

I 
kaperusteisia sosiaali turvamaksuj a muul-
la perusteella kannettavilla rahoitusta
voilla. 

Vaihtoehtoisia tapoja järjestää rahoitus 

Toimikunnan selvitystyön kohteeksi otet
tiin viisi erilaista rahoitusvaihtoehtoa. Läh
tökohtana oli nykyinen palkkaperusteinen 
sosiaaliturvamaksu. Tämä oli myös las
kelmien perusvaihtoehto. Toisena vaihto
ehtona tarkastelussa oli jalostusarvoon 
perustuva työnantaj an maksu. Tässä ta
pauksessa työnantajilta perittavä sosiaali-

turvamaksu ei kokonaisuutena alenisi, 
mutta jakaantuisi uudella. tavalla työn ja 
pääoman kesken .. :::Kolmantena vaihtoeh
tona' tar kasteltiin sosiaaliturvamaksun 
korvaamista vakuutetun maksulla tai vai
kutukseltaan samankaI taisella tuloveroj en 
korottamalla. Neljäntenä vaihtoehtona 
oli sosiaaliturvan rahoittaminen liikevaih
toveroa korottamalla. Viidentenä vaihto
ehtona oli sosiaaliturvan rahoituksen jär
j estäminen korottamalla valmisteveroj aja 
alentamalla vastaavasti työnantajan so
siaaliturvamaksuja. Tällöin rasitus koh
distuisi alkoholin, tupakan ja polttoainei
den hintoihin. 

Vaihtoehtoja vertailtaessa käytettiin 
hyväksi kahta kokonaistaloudellista mal
lia. Toisaalta pyrittiin vaihtoehtoja arvioi
maan valtiovarainministeriön kansanta
lousosaston keskipitkän ajan suunnittelu-
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Taulukko 1. Vaihtoehtoisten rahoitustapo;en kokonaistaloudelliset vaikutukset KESSU-maHin 
mukaan"') 

Vanha perusvaihtoehto 
Uusi perus
vaihtoehto 

Tulo
vero 

, Valmis
tevero 

Jalos
tusarvo Lvv Lvv Lvv 

Ei palkkakompensaatiota 
Palkka
kompen

saatio 

Bruttokansantuote 1 

Tuonti 1 

Tarjonta 1 

Vienti 
Yksityinen kulutus 1 

Investoinnit 1 

Kuluttajahinnat 
Työllisyys 2 

Vaihtotase 3 

Julkisen sektorin 
rahoitustasapaino 3 

- Valtio 
- Sosiaaliturva-

rahastot 
- Kunnat 

0,2 
-0,1 

0,1 
0,6 

-0,6 
0,6 

-0,6 
1000 

+ 0,9 

+ 0,3 
+ 0,4 

-0,55 
+ 0,45 

0,1 
0,0 
0,1 
0,6 

-0,6 
0,7 
0,9 

2500··· 
3000 

+ 0,7 

+ 0,25 
-0,05 

-0,05 
+ 0,35 

*) - kaikkien työnantajien sosiaaliturva
maksua alennetaan pysyvästi 2 pro
senttiyksikköä vuoden 1983 alusta lu ... 
kien, lukuunottamatta jalostusarvo
vaihtoehtoa, jossa peruste muuttuu 
kokonaan 

- vaikutus I perusvaihtoehdon tasoon 
keskimäärin vuosina 1983-1986, pro
senttia 

mallin KESSU II:n avulla sekä toisaalta 
Suomen· Pankin BOF 3-mallin avulla. 

KESSU-mallin antamat tulokset selviä
vät taulukosta 1. Malli sisältää peruslas
kelmana arvion kansantalouden keskipit
kän ajan kehityksestä, johon toimenpide
vaihtoehtojen vaikutuksia verrataan. Tuo
tannon kasvuksi on perusvaihtoehdossa 
oletettu keskimäärin 2,5 % vuosina 1983-
1986. Syksyn 1982 devalvaatioratkaisun 

-0,2 
-0,3 
-0,2 

0,0 

---- 0,5 
-0,1 

0,7 
-1500 

+ 0,3 

+ 0,19 
+ 0,01 

+ 0,05 
+ 0,13 

0,3 
0,2 
0,3 
0,7 

-0,1 
0,7 
0,3 

4500··· 
5000 

+ 0,6 

+ 0,45 
+ 0,1 

-0 
+ 0,35 

1 Volyymi 
2 Henkeä 
3 Mrdmk 

0,35 
0,2 
0,3 
0,7 

-0,0 
0,75 
0,3 

5000 

+ 0,6 

+ 0,52 
+ 0,27 

-0,08 
+ 0,33 

0,3 
0,1 
0,2 
0,5 
0,0 
0,6 
0,5 

4000 

+ 0,4 

+ 0,52 
+ 0,17 

+ 0,04 
+ 0,31 

johdosta on malliin sisältyvä perusvaihto
ehto uusittu. Uusi perusvaihtoehto on las
kettu liikevaihtoverovaihtoehdon osalta. 
Tässä tapauksessa keskimääräisen tuo
tannon kasvun on oletettu olevan keski
määrin 23/4 % vastaavana aikana. Las
kelmat on pyritty tekemään siten, että 
valtion talouden ja sosiaaliturvarahasto
jen talous kokonaisuutenaan säilyy neut
raalina. Laskelmissa ei palkkakompensaa-



tiovaihtoehtoa lukuunottamatta ole otet
tu huomioon niitä mahdollisia vaikutuk
sia, jotka johtuvat ratkaisun perusteella 
tehtävistä tulopoliittisista tai muista vas
taavista päätöksistä. Laskelmissa on py
ritty selvittämään toimenpidevaihtoehto
jen vaikutuksia kokonaiskysyntään, tuo
tantoon, vientiin ja tuontiin, yksityiseen 
kulutukseen, investointeihin, vaihtotasee
seen, työllisyyteen, hintakehitykseen sekä 
valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahasto
jen rahoitustasapainoon. Vaikutukset on 
esitetty nelj än vuoden keskiarvona. 

Laskelma laadittiin siten, että työnan
tajan sosiaaliturvamaksua oletettiin alen
nettavaksi kahdella prosenttiyksiköllä ja 
vastaavasti oletettiin Kansaneläkelaitok
sen maksutulon menetys korvattavaksi 
tuloveroja, valmisteveroja tai liikevaihto
veroa korottamalla. J alostusarvovaihto
ehto ei sisällä työnantajan kokonaisrasi
tuksen alentamista vaan maksuperustei
den uudistamisen täysin jakamalla rasi
tus toisella tavalla työn ja pääoman kes
ken. 

Kielteisimmät tuotanto- ja työllisyysvai
kutukset antaa jalostusarvovaihtoehto. 
Osaltaan tämä johtuu siitä, että tämä 
maksuperustemuutos ei vähennä työnan
tajan välitöntä. kokonaisrasitusta eikä si-

I 

ten paranna kilpailukykyä. Tuloveron tai 
vakuutetun maksun korottamisella on 
ainoana vaihtoehtona hintatasoa alentava 
vaikutus. Tässäkin tapauksessa on tärkeä 
havaita se olettamus, ettei veronkorotuk
sia pyritä kompensoimaan palkankorotuk
silla. Tuloverovaihtoehdon työllisyysvai
kutukset ovat pienemmät kuin valmiste
vero- ja liikevaihtoverovaihtoehdon. 

Valmisteverovaihtoehto an taa KESSU
mallissa lievästi myönteisiä tuloksia, 
lnutta vähemmän kuin liikevaihto
verovaihtoehto. Liikevaih toverovaihtoeh
don kilpailukyvyn parantamisen kautta 
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syntyvät myönteiset vaikutukset lisään
tynevät vielä, jos työnantajien maksujen 
alennukset kohdistetaan vain yksityiseen 
sektoriin. Jos oletetaan, että nimellis
ansiotaso kohoaa liikevaihtoveron hintoja 
nostavan vaikutuksen seurauksena niin 
että kotitalouksien käytettävissä oleva 
reaalitulo ei alene, pienenevät liikevaihto
verovaihtoehdon suotuisat vaikutukset jon
kin verran. Edelleen kuitenkin sen vaiku
tus bruttokansantuotteeseen ja työllisyy
teen on tämän mallin mukaan edullisempi 
kuin muiden vaihtoehtojen. 

Suomen Pankin BOF-mallin antamat 

tulokset poikkeavat KESSU-mallin tulok
sista. Ne on esitetty taulukossa 2. 

Olennaista on havaita, että BOF-mallin 
mukaan vaihtoehtoisten rahoitustapojen 
vaikutus kokonaistuotantoon ja työllisyy
teen on kaikissa vaihtoehtoisissa rahoitus
j ärj estelyissä verraten vähäinen. Mallien 
antamat erilaiset tulokset palautuvat 
muutamaan tämän tarkastelun kannalta 
tärkeään eroon mallien rakenteessa. 

BOF-mallinkin mukaan sosiaaliturva
maksujen alentaminen parantaa teollisuu
den kansainvälistä kilpailukykyä, mistä 
seuraa viennin, tuotannon ja investointien 
kohoaminen. Työllisyys paranee tuotannon 
kasvun antaman impulssin lisäksi myös 
siksi, että työvoimakustannusten alentu
minen suhteessa pääoman hintaan lisää 
tuotannon työvoimavaltaisuutta. Mallin 
mukaan kuitenkin välillisten työvoimakus
tannusten alentaminen johtaa ainakin pit
källäaikavälillä palkkatason vastaavaan 
nousuun. Liikevaihtoveron korotus rasit
taa myös in vestoin tej aja tästä syystä lii
kevaihtoverovaih toehdon myönteiset vai
kutukset jäävät vähäisiksi. Jos liikevaih
toveron pohja olisi nykyistä laajempi in
vestointien supistusvaikutus ei olisi yhtä 
voimakas. 

Tuloverojen kohottaminen vähentää koti-
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Ta'ulukko 2. Vaihtoehtoisten rahoitustapojen kokonaistaloudelliset vaikutukset BOF3-mallin 
mukaan*) 

Tulo- Valmiste- Jalostus- Lvv Lvv 
vero vero arvo (suppea) (laaja) 

Bruttokansantuote 1 0,1 -0,1 0,1 -0,0 0,0 
Tuonti 1 -0,1 -0,2 -0,0 -0,4 -0,2 
Vienti 1 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 
Yksityinen 
kulutus 1 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 
Investoinnit 1 0,1 -0,4 -0,2 -0,5 -0,3 
Ansiotaso 0,7 0,4 0,3 0,7 0,7 
Kuluttaja-
hinnat -0,2 0·,8 ~0,0 0,9 0,9 
Työllisyys 2 1500··· 500.·. 1500 1000··· 500··. 

2000 1000 
Kauppatase 3 + 0,0 + 0,3 
Valtion 
rahoitus-
tasapaino 3 -0,1 -0,2 

'" - työnantajan sosiaaliturvamaksua alen-
netaan pysyvästi 2 prosenttiyksikköä 
vuoden 1983 alusta lukien 

- vaikutus perusvaihtoehdon tasoon kes-
kimäärin vuosina 1983-1986 prosentttia 

talouksien käytettä vissä olevia tuloj aja 
näin myös yksityistä kulutusta. Toisaalta 
sosiaaliturvamaksujen alentaminen pa
rantaa kilpailukykyä ja johtaa investoin
tien ja työllisyypen kohoamiseen ja tätä 
kautta myös kulutuskysynnän elpymiseen. 
Seurauksena on myös ansiotason nousu, 
joka puolestaan johtaa kilpailukyvyn 
heikkenemiseen ja taloudellisen kasvun 
palaamiseen aikaisemmalle kasvu-uralle. 
Jalostusarvovaihtoehto vaikuttaa lievästi 
myönteisesti työllisyyteen mutta pitkällä 
aikavälillä seurausvaikutukset ovat in
vestointien supistumisen vuoksi kielteisiä. 
Pitkällä aikavälillä myönteisemmän tu
loksen BOF-mallin mukaan antaa se, että 
hintojen nousu -rajoitetaan ainoastaan ku
lutushyödykkeisiin ja investointien hinta 
säilytetään muuttumattomana. 

1500 1000 
+ 0,1 + 0,5 + 0,2 

+ 0,2 -0,1 -0,1 

i Volyymi 
2 Henkeä 
3 Mrdmk 

Tärkeimpiä selityksiä erilaisiin tulok
siin ovat mallien erilaiset olettamukset 
hinta-palkkadynamiikasta ja investointi
reaktioista. KESSU-mallissa ori lähdetty 
»onnistuneen» tulopolitiikan olettamuk
sesta, jolloin palkkareaktiot on jätetty ul
kopuolella tai palkkakompensaatio on vain 
osittainen. Tällöin liikevaihtoveron korot
taminen näyttää suotuisimmalta vaihto
ehdolta. BOF-mallissa on oletettu, että 
palkkakompensaatiot pitkällä aikavälillä 
ovat väistämättömiä. Niin ikään- BOF
mallissa korostuu liikevaihtoveron koro
tuksen negatiivinen vaikutus investointi
alttiuteen. KESSU-mallissa työnantajan 
sosiaaliturvamaksun alentaminen laskee 
täysimääräisesti hyödykkeiden hin toj a, 
mutta ei vaikuta ansiotaso on. BOF-mallis
sa sosiaaliturvamaksun alentamisesta joh-



tuvä hinnan alennus avoimella sektorilla 
on ainoastaan osittainen ja väliaikainen, 
koska ulkomainen hintataso mallin mu
kaan määrää kotimaisen hintatason. 

Toimikunnan arvio taloudellisista 
vaikutuksista ' 

,', 

Kokortaisarviossaan toimikunta päätyy 
siihen, että liikevaihtoon perustuva ra
hoitusvaihtoehtoon eri rahoitustavoista 
kokonaistaloudellisesti edullisin. Samalla 
toimikunta kuitenkin korostaa, että mak-. 
superusteiden muutokseen liittyy epävar
muustekijöitä ja sellaisia sivuvaikutuksia, 
joita ei voida pitää toivottuina. Myönteis
ten kansantaloudellisten vaikutusten syn
tymiseen ja säilymiseen vaikuttaa oleelli
sesti se, voidaanko liikevaihtoveron koro
tuksesta mahdollisesti aiheutuva hintojen 
ja palkkojen nousukierre estää. Näin ollen 
asteittainen siirtyminen palkkaperustei
sista maksuista liikevaihtoveron perus
teella suoritettaviin maksuihin tulee näh
dä osana tulopolitiikkaa ja sopeuttaa mui
hin tulopoliittisiin ratkaisuihin. 

Rahoituksen käytännön järjestäminen 

Toimikunnan tehtäviin kuului myös laa-
I 

tia toimenpide-ehdotukset uuteen lakisää-
teiseen rahoitusmuotoon siirtymisestä. 
Tältä osin toimikunta esitti kaksi vaihto
ehtoa. Toisessa ns. suoran rahoituksen 
mallissa on lähdetty, siitä, että liikevaih
toveron tuotosta tilitetään suoraan kan
saneläke- ja sairausvakuutusrahastoon 
maksuperusteiden muuttumisen edellyt
tämää rahoitustarvetta vastaava osuus. 
Tästä on käytetty nimitystä kansanvakuu
tusmaksu. Budjettirahoituksen mallina on 
esitetty vaihtoehto, jonka mukaan valtion
osuus suoritetaan kansaneläkkeiden lisä
osaosuuteen ja sairausvakuutuksen menoi-
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hin valtion budjetin kautta. Kumpaakin 
rahoitusratkaisua on perusteltu periaat
teellisilla näkökohdilla. Suoraa rahoitus
ratkaisua on perusteltu lähinnä sillä sei
kalla, että palkkoihin perustuvan itsenäi
sen maksujärjestelmän muuttamisen edel
lyty ksenä on sen korvaaminen toisella 
vastaavalla itsenäisellä maksuj ärj estel
mällä. Hallinnollisesti tämä on, todettu yk
sinkertaiseksi järjestää. Budjettirahoituk
sen perusteena on esitetty muun muassa 
se, että se paremmin mahdollistaa sosiaali
turvaetuuksien kehittämisen säätelyn ja 
sopii noudatettuihin budj ettiperiaa tteisiin. 

Toimikunta ei pyrkinyt laatimaan aika
taulua sosiaaliturvan rahoitusmuodon 
muuttamiselle. Tämä perustui ennen kaik
kea siihen jo edellä todettuun näkökoh
taan, että ratkaisut tulisi tehdä yhdisty
neenä muihin talous- ja tul()poliittisiin 
päätöksiin. 

Tällä hetkellä työnantajan ja vakuute
tun maksut on asetettu tasolle, joka edel
lyttää tulevaisuudessa maksuvalmiuden 
turvaamiseksi valtion takuusuoritusten li
sääntyvää käyttöä. Koska takuusuorituk
set on tarkoitettu vain poikkeustapauk
siin, toimikunta laati ns. vakautuslaskel
man. Laskelmassa lähdettiin sii tä, että 
vuoden 1984 alusta siirrytään maksupe
rusteisiin, joilla rahoitus voidaan vakaut
taa tasolle, joka ei edellytä takuusuoritus
ten käyttöä. 

Rahoitusaukon kattaminen 

Jos 1. 5.1982 voimaantulleista ja tämän jäl
keen sov,elletuista vakuutusmaksujen al'en
nuksista luovutaan vuoden 1984 alusta lu
kien, tulisi kansaneläkevakuutuksen osalta 
varata vuosittain hieman yli 600 miljoonaa 
ja sairausvakuutuksen osalta vajaa 900 
miljoonaa markkaa menojen kattamiseen 
vuoden 1984 alusta lukien. Liikevaihto-
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veroprosentt'eina nämä merkitsIevät vas
taavasti vajaan puolen prosenttiyksd.kön 
ja runsaan puolen prosenttiyksikön osuut
ta liikevaihtoverokannasta. Mikäli työn
antajan ja vakuutetun maksut säilytetään 
nykyisellä alennetulla tasollaan, tulisi 
vastaava rahoitustarve kansaneläkevakuu
tuksen osalta olemaan 1,3 miljardia ja sai
rausvakuutuksen osalta 1,8 miljardia 
markkaa. Liikevaihtoveroprosentteina nä
mä merkitsevät vajaan 1 prosenttiyksikön 
ja '1114 prosenttiyksikön osuutta liikevaih
toverokannasta. Kansaneläkkeen osalta 
tämän rahoitusmuodon osuus kääntyy 
laskuun vuosikymmenen lopulla, mikäli 
muut rahoitusmuodot säilytetään muuttu~ 
mattomina. Vastaavasti voidaan, jos niin 
halutaan, alentaa muiden rahoitusmuoto
jen osuutta ja säilyttää uuden rahoitus
muodon osuus entisellään. Sairausvakuu
tuksessa kehityssuunta on lievästi kohoa
va, mikä merkitsee sitä, että myöhem
mässä vaiheessa tulisi uuden rahoitus
muodon suhteellinen osuus jossain määrin 
keohoamaan. 

Lopuksi 

Kaikkiaan voidaan siis todeta, että eräin 
edellytyksin työnantajan sosiaaHturva
maksun osittaineb korvaaminen liikevaih-

ALTTI AURELA 

Kiitettävää politiikkaa 

Kansan taloudellinen Aikakauskirj a on 
järj-estänyt artikkelipaneelin sosiaaliva
kuutuksen rahoitusongelmista todella 

toverolla synnyttää myönteisiä taloudelli
sia seuraamuksia. Edellytyksenä on tie
tenkin se, että muut tulo- ja talouspoliit
tiset ratkaisut tukevat muuttamispäätöstä. 
Epäsuotuisassa yhteydessä hinta-palkka
kehitys voi muodostua inflaatiota edistä
väksi ja näin kilpailukykyä heikentäväksi. 
Toiseksi on ilmeistä, että uuden vaihtoeh
toisen rahoitustavan käytännön järj'este
lyihin liittyy myös erilaisia periaatteelli
sia näkemyksiä. Mikäli uutta rahoitusjär
jestelyä ei toteuteta tavalla, joka koetaan 
sosiaaliturvan kannalta luotettavaksi, 
saattavat muutosratkaisut jäädä tekemät
tä myönteisistä talouspoliittisis,ta vaiku
tuksista huolimatta. 

Kolmanneksi on huomattava, että elvy
tyspäätöksillä on maksut alennettu tasolle, 
joka ei riitä turvaamaan etuuksien rahoi
tusta. Rahoitusaukon kattamiseen:· ei riitä 
edes maksujen palauttaminen ennalleen. 
Näin on tosiasiassa tultll. tilanteeseen, jossa 
on ratkaistava siirrytäänkö selkeästi 
uuteen rahoitustapaan. Mikäli näin ei teh
dä, on valtion katettava puuttuva osa lä
hinnä poikkeustilanteisiin tarkoitettuj en 
»takuupykälien» noj alla. Samalla tämä 
olisi valitettava esimerkki niistä ongel
mista, jotka voidaan kohdata, kun sosiaa
liturvan rahoitusta käytetään lyhyellä 
aikavälillä talouspolitiikan välineenä. 

oikeaan aikaan. Tosin oikean suuntainen 
rahoituspolitiikan linja lienee jo vakiin
tumassa, mutta samaan aikaan on usko so-



siaalivakuutuksen maksukykyyn yleisesti 
horjumassa. Tämä paradoksaalinen kehi
tys voisi vielä uhata' muutoin johdonmu
kaista ja turvallista kehityskulkua. Niinpä 
oikean tiedon leviäminen on juuri nyt 
suorastaan ratkaisevan merkityksellistä. 

Sosiaalivakuutuksen rahoitusratkaisu
jen oikea aika on juuri nyt. Syksyn bud
jettiriihessä ja työeläkevakuutusmaksun 
osalta jo ensi vuoden vakuutusmaksun kä
sittelyssä on vakiinnutettava p1tkän aika
välin turvaavuusvaatimuksen toteuttava 
rahoituspolitiikka. Tätä edellyttää epäus~ 
kon leviäminen. Tätä edellyttää käytän~ 
nön tasolla nykyinen suhdannevaihe. Työ
eläkevakuutusmaksun osalta tätä edellyt
tää työeläkelaki. 

Myöhä,syntyinen epäusko 

Sosiaalivakuutuksen rahoituskehitystä kos
kevan tutkimustyön tuloksia ja jo tehty-
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Joillakin tahoilla esiintynee tietoista pyr
kimystä reaganismin ja ruotsintaudin tar
j oamien mallien mukaisesti tehdä uskot
taviksi sosiaal,ietuuksien leikkausvaati
mukset myös Suomessa. 

Ärsyttävän valheelliseksi käy keskuste
lu, kun sosiaalimenojen kehityksestä teh
tyjen selvitysten osasina esitetyt kriittiset 
kehityskulut, myönteisestä kokonaistu
loksesta irrotettuina, käytetään kielteisen 
propagandan lähtökohtina. Suurten ikä
luokkien vanhuuseläkeajan väestöra
kenne-ennusteiden kohdalla tämä oli odo
tettavissakin. Oudompaa on, että selvitys
työssä mukanaolleiltakin tahoilta saate
taan esittää väitteitä, että sosiaaliturvan 
rahoituslaskelmat muka perustuvat jo
honkin määrättyyn taloudellisen kasvun 
olettamukseen, jonka väittäjä samalla va
litsee riittävän korkeaksi void~kseen tei
lata rahoituslaskelman. 

jä ratkaisuja tuntevan on vaikea ymmär- Sosiaaliturvan tulevaisuus on tutkittu 
tää vallitsevaa pessimismiä.Vastöin sel
viä tutkimustuloksia ja ennen kaikkea 
sitä tosiasiaa, että sosiaaliturvan rahoitus
ta koskevat poliittiset ratkaisut ovat olleet 
kiitettävän johdonmukaisia ja tutkimus
tulosten osoittaman oikean linjan mukai
sia, maalataan yleisön eteen jatkuvia kau
hukuvia sosiaalivakuutuksen tulevaisuu
desta. Aineksiksi kelpaavat yhtä hyvin 
Kansaneläkelaitoksen lyhyen aikavälin 
rahoituskriisi, joka on synnytetty ja edel
leen syvennettävissä rahahanoja sulke
malla, kuin työeläkejärjestelmän tulevai
suudenkuvakin, joka voidaan maalata ha
lutun mustaksi valitsemalla kehitysoletta
mukset pessimistisesti ja unohtamalla 
kielteistä kehitystä korjaavat tekijät. 

Keskustelun yleisilmeelle löytyy kyllä 
helppojakin selityksiä. Onhan kaikenlai
nen maailmanlopun odotus muotia talou
dellisen ja teknisen kehityksen alueella. 

Sosiaaliturvan rahoituksesta vastuuta 
kantavat eläkevakuutuslaitokset ja so
siaali - ja terveysministeriö ti'edosti vat 
suurten ikäluokkien vanhuuseläkeiästä 
syntyvänong:elman jo 70-luvun alussa 
työeläkkeiden tasokorotuksen ja työelä
keindeksin lievennyksen valmistelun yh
teydessä. Täydellinen selvitys sosiaalitur
van menokehityksestä aina suurten ikä
luokkien vanhuuseläkeikään saakka aloi
tettiin vuonna 1978, kun valtiovarainmi
nisteriö oli sitä jo kahdesti kiirehtinyt. -
Selvitystyön vaatimien henkilöresurssien 
ja kustannusten suuruus oli kuitenkin 
vielä tuolloinkin valtiovarainministeriölle 
liikaa, joten työn käynnistyttyä se jou
duttiin toteuttamaan eläkelaitosten las
ken takapasiteettia käyttäen. 

STAT-selvitys alkoi vakuutusmatemaa
tikoista ja valtiovarainministeriön ekono-
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misteista muodostetun asiantuntijaryh
män työnä ja saatettiin päätökseen laaja
pohjaisena työryhmänä, jossa olivat edus
tettuina kaikki sosiaalivakuutuksen sidos
tahot ja kaikki suuret puolueet. 

STAT-raportti oli ulottuvuuksiltaan 
ainutlaatuinen selvitystyö kansainväli
sestikin. Suomessa lienee tuskin mitään 
yhteiskunnan osa-aluetta selvitetty yhtä 
perusteellisesti ja yhtä laajaa tulostenhy
väksyttävyyttä tavoitellen. Ennalta mah
dottomaksi oli uskottavissa pyrkimys saa
da aikaan ainakaan yhteisiä johtopäätök~ 
siä näin moniselitteisestä ja moni-intressi
sestä aiheesta. Kuitenkin STAT-raportti 
tarjoaa yksimielisesti hyväksytyn lasken
takehikon ja siitä yksimielisesti johdetut, 
kokonaisuutena myönteiset johtopäätök
set sosiaaliturvamme tulevasta kehityk
sestä aina suurten ikäluokkien vanhuus
eläkeikään saakka. 

Tämän suuremmalla asiantuntija- ja 
arvosteluauktoriteetilla ei tämä asia liene 
selvitettävissä, joten pessimistien olisi 
voidakseen odottaa tulevansa kuunnel
luiksi myös asiantuntijatahoilla, voitava 
perustellusti kumota raportin tutk,imustu
lokset kokonaisuutena. Tällaista tarkaste
lua en ole havainnut kenenkään edes yrit
täneen. 

Työeläkelakien eläketaso on 
varmistettavissa 

Kuten muutkaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriön kehityslaskelmat STAT-rapoI'ltti 
ei rajoittunut mihinkään määrättyyn ta
louden kehitysolettamuksee~. Johtopää
tökset on tehty niin varovaisesti, että ne 
pysyvät tosina hyvin laajoilla vaihteluvä
leillä mitä tulee esimerkiksi kansantalou
den kasvun, palkkasumman, työllisyyden 
tms. tekijöiden kehitykseen. Myös sO'siaa
livakuutuslakien kehittämisen suhteen 

laskelmat ovat yllättävän yleispäteviä 
riippuen siitä, millä tavoin uudistukset 
kytketään yleiseen tulokehitykseen. 

STAT-raportti siis päätyi yksimielisesti 
myönteiseen tulevaisuuden kuvaan so
siaaliturvan rahoituksesta kokonaisuudes
saan. Ongelmaksi työryhmä näki vain 
palkkaperusteisille sosiaaliturvamaksuille 
kohdentuvan liiallis.en rasituksen. Koko
naisrahoituksen onnistumisen se osoitti 
mahdolliseksi ilman verorasituksen nou
sua lähes kaikilla ajateltavissa olevilla ta
louden kehitysolettamuksilla. 

Itse asiassa eläketurvan rahoituksen ke
hittämiseen liittyy niin monia jatkuvasti 
käytettävissä olevia, osin automaattisia 
säätelymahdollisuuksia, että 60 prosentin 
eläketurva on toteutettavissa minkälaisen 
taloudellisen kehityksen puitteissa tahan
sa. Tärkein säätelijä on tieteri"kin reaaH
ansiotaso, jota eläkkeet seuraavat lama
vuosina alentuen, hyvänä aikana nousten. 

STAT-työryhmä esitti yksimielisesti 
palkkaperusteisten sosiaali turvamaksuj en 
korvaamista muilla rahoituslähteillä. Kun 
joO pelkkä työeläkemaksu muodostuisi 
suurten ikäluokkien eläk,eiässä ongel
maksi, esitti työryhmä lisäksi työeläke
rahastoinnin alentamista tuossa kriisivai
heessa. 

Kun työperusteiset sosiaalivakuutus
maksut alennettuinakin tulevat muodos
tumaan kaksinkertaisiksi nykyisiin ver
rattuina, eivät STAT-työryhmän suositte
lemat toimet yksinään voi riittävän var
masti taata eläketurvan toteutumista. Tä
män vuoksi työeläkemaksuille on luotava 
sellais,et laskentaperusteet, että eläkkeet 
on ehdottomasti varmistettu myös nyt 
tiedossa olevan kustannuskehityksen huo
mioonottaen. STAT-raportin toimenpide
suositukset oli muotoiltu varovasti, jotta 
kaikki osapuolet saattoivat ne hyväksyä. 
Työeläkevakuutusmaksujen pitkän aika-



välin perustemalli ei· tullut yksimi'elisesti 
hyväksytyksi ja jätettiin pois rapor;.. 
tista. 

Kiitettävää politiikkaa 
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tusj ärj estelmä, joka turvaa lakien toteu
tumisen' pysyvästi. Miksikähän tämä tun
tuu nyt jotenkin erityiskiitoksen ansaitse
valta, vaikka lain toteutumisen varmista
misen pitäisi olla itsestään selvä hallituk
sen velvollisuus ja vakuutuslakien osalta 
sosiaali- ja terveysministeriön vakuutus
osaston alkeellisin tavoite? Monipuolue
hallitusten politiikaksi kokonaislinja on 
kuitenkin ollut ainutlaatuisen johdonmu-

Nyt kolme vuotta STAT-raportin valmis
tumisen jälkeen voidaan todeta, että val
tiovarainministeriön ja sidos ryhmien 
edu~.tajat eivät työryhmässä olleet tur
haan mukana. Harva tutkimus on yhtä kaista ja viime vuosien poliittisten 010-

nopeasti ja täydellisesti tullut hyödynne- suhteiden käänteet huomioonottaen suo
tyks~ käytännön politiikassa kuin STAT.- rastaan us:K:omaton suoritus. KHtos kuu
rapo!tti suosituksineen. Palkkaperustei-' luu luonnollisesti ensisijassa pääministe
sista . sosiaaliturvamaksuista on lapsilisä- reille ja valtiQvarainministerille. 

maksu joO kokonaan lopet;ettu ja muita 
olennaisesti alennettu. 

Vaikein kynnys, kulutukseen perustu
van verotuksen korottaminen palkkape
rusteisten maksujen alentumisen kompen
soimiseksi, ylitettiin päätöksentekotasolla 
viime syksynä. - Uskomattoman rohkea 
päätös vaalien alla ja uskomattoman me
nestyksekäs, sillä ajatus kulutusverotuksen 
paremmuudesta työn verotuksen sijasta 
näyttää tulleen yleisesti ymmärrietyksi 
monen muun asian saatua vaaleissa tuo
mionsa. 

Palkkaperusteisten sosiaali turvamaksu
jen alentaminen oli tärl~)ein ja vaikeim
malta näyttänyt edellytys sosiaaliturvan 
kehityksen varmistamis,essa. Työeläkera
hastoinnin alentaminen on tarpeen ja 
mahdollista vasta 2020-luvulla eikä sen 
toteuttamiselle tuolloin varmaankaan löy
dy vastustajia. Sen tarjoama lisävarmistus 
helpottaa myös kolmannen varmistus
konstin, työeläkevakuutusmaksujen pit
kän täh täimen perustemallin käytännön 
toteutusta. 

Puolen vuosikymmenen johdonmukai
sen työn, tutkimuksen ja kiitettävän joh
donmukaisen politiikan tuloksena on mei
lä syntymässä sosiaalivakuutuksen rahoi-

Pukinsorkka 

Johdonmukaisen ja sosiaalietujen varmis
tamisesta huolta pitävän politiikan sivu
juonteena on kuitenkin vuosi vuodelta nä
kyvämmäksi muodostunut hallituksen -
paremminkin valtiovarainministeriön -
pyrkimys puuttua vakuutusmaksun luon
teisen työeläkemaksun vahvistamiseen. 

Valtionhallintoon liitetty vakuutustar
kastus on alkuj aan perustettu turvaamaan 
vakuutuksenottajat vakuutusten alihin
noittelulta. Pitkäaikaisvakuutuksia alihin
taan myyvä yhtiö ehtisi huijata koko jou
kon rahaa ennen kuin maksun ja tilinteon 
hetki tulee. Tällainen meillä nykyään tun
tematon huijaus oli yleistä viime vuosisa
dalla, mutta tuoreitakin tapauksia on sat
tunut Yhdysvalloissa ja Englannissa. 

Ajatus vakuutusmaksun vahvistamis
asian käsittelystä talouspoliittisena kysy
myksenä hallituksessa ei sovi siihen takuu
miehen rooliin, joka sosiaali-, ja terveys
ministeriön vakuutusosastolle on henki
vakuutuksen ja eläkevakuutuksen vakuu
tusmaksujen vahvistajana uskottu. Minis
teriön asiana on vain tarkistaa, onko va
kuutusyhtiöiden esittämät laskentaperus-
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teet matemaattisesti oikein perusteltu, ja 
sitten joko vahvistaa perusteet tai jättää 
ne vahvistamatta. Niinpä asian ratkaise
minen on ministeriössä asetuksella mää
rätty virkamiehelle, jolta edellytetään va
kUutusmatemaatikon erityispätevyys., -
Vahinkovakuutukseen kuuluvina vuosiva
kuutuksina toteutuvien sosiaalivakuutus
ten vakuutusmaksujen vahvistamisasian 
ratkaisee ministeri. 

Todellinen petollisen takuumiehen pu
kinsorkka tulee näkyviin, kun käy ilmi, 
että hallitus pyrkisi ottamaan käsiteltä-. 
väkseen .työeläkevakuutusmaksut sen pe
rusteella, että vakuutusmaksujen taso vai
kuttaa myös valtion omiin menoihin. Aja--
tusta sopii sov.eltaa julkisen vallan iki
vanhaan vakaaj an toimeen sellaisena, 
että hallitus harkitsisi valtionyhtiöille lei
mattavaksi kevyemmät punnukset ja va
j-ennetut mitat. 

Paine työeläkevakuutusmaksuj-en poliit
tiseen käsi ttelyyn on vuosi vuodelta kas
vanut. Työeläkelakiin ja vakuutusyhtiö
lakiin nojaten on sosiaali- ja terveysminis
teriö edellyttänyt, että hallitus, mikäli se 
haluaa saattaa voimaan alennetut vakuu
tusmaksut, joutuu viemään alennuksesta 
poi~keuslakiesityksen eduskuntaan ja si
säIlyttämään tähän lakiin myös määräyk
set eläkekatteeseen aiheutetun vajauksen 
takaisinmaksamisesta. Näin on tähän 
saakka tehty ja työelä~elain mukainen 
eläketurva on Vloitu kattaa sekä muodol
lisesti että käytännössä täysimääräis.esti. 
Takaisinmaksu näet on todella myös käy
tännössä tot'eutettu. 

Vakuutusmatematiikka vie realismiin 

Oikein lasketuilla eläkevakuutusmaksuilla 
on etuuksien varmistamisen ohella ja sitä 
tukevana myös toinen vaikutustapa. Kun 
etuuksien kustannukset lasketaan ja pe-

ritään jo lain säätämisvaiheessa tai eläke..;. 
etuuden ansaintavaiheessa, tulee luvatun 
etuuden hinta heti konkreettiseksi. Tämä 
lienee paras tapa välttää sosiaaliturvan 
muuta yhteiskunta- tai talouspolitiikkaa 
vaaran ta vaa kehi tyspainetta. 

Työeläkej ärj,estelmässä oikea vakuutus
maksutaso on itsesäätelevä automaatti, 
joka estää aktiiviajan ansiotason nousun 
sellaiseksi, että eläketurva vaarantui,si. 
Palkansaajan 'elinikäisen tulokehityksen 
turvallisena Itakaajana tämä automaatti 
on välttämätön ja sen vaikutukset talou
delItsenkehityksen kannalta ovat pelkäs
tään myön teiset. Estäähän se ansiok,ehi
tyksen ylilyöntejä, jotka välittömästi joh
taisivat inflaatioon ja jatkossa seuraavalle 
sukupolvelle kaatuvaan eläkevelkaan. 
Eläkkeiden maksua kun ei demokratiassa 
kuitenkaan aikanaan voida välttää. 

Tulevat sosiaalivakuutusmaksut 

Viitattuani edellä oikein säädettyihin so
siaaliturvama~suihin ja oikein laskettui
hin sosiaalivakuutusmaksuihin lienen vel
vollinen kertomaan, mitä näillä tarkoitan. 
Samalla pääsen myö,S' keskustelumme 
pohj a-aiheeseen, sosiaali turvamaksutyö
ryhmän 'ehdotuksiin, jotka johdonmukai
sesti jatkavat edellä kiiteltyä linjaa. 

Pääperiaatteena sosiaalivakuutuksen 
rahoituksessa on luonnollisesti o11ava, että 
työhön perustuvat ansioon suhteutetut 
etuudet kustannetaan palkkaperusteisilla 
vakuutusmaksuilla, kun taas perusturva
na säädetyt etuudet rahoitetaan veroluon
teisilla maksuilla tai valtion varoista. Tä
män mukaisesti kansaneläkkeet ja sai
rausvakuutuksen minimipäivärahat ja sai
raanhoitovakuutus on rahoitettava pää
asiassa liikevaihtovIeron tai muun kulutus
veron tähän varatulla osuudella ja val
tion osuudella. Tuloperusteiset vakuutet-



tujen vakuutusmaksut rasittavat nekin 
työn teettämistä ja siis työllisyyttä. Myös 
niitä ol1si vähitellen alennettava. 

Työttömyysturvan rahoitus tarjoaa esi
merkin tarkoituksenmukaisimmasia s.o
siaalivakuutuksen rahoitustavasta, joka 
voisi toimia mallina sairausvakuutuksel
lekin. Perusturvan kaikille kustantaa 
valtio ja ansio turva nähdään työnantaj an 
työntekijöilleen kustantamana lisävakuu
tuksena, johon vakuutetut kohtuullisesti 
osallistuvat. 

Työeläkevakuutusmaksujen määräyty
misperiaatteet ovat j.ohdettavissa vakuu-' 
tusmaksuj.en yleisestä ja erityisesti sosiaa
livakuutusmaksuissa sovelletusta käytän
nö.stä. Tärkein tavoite on luonnollisesti 
turvaavuus, joka vakuutusyhtiölain mu
kaan määräytyvältä . .osaltaan edellyttää 
perinteiset vakuutusmatemaattiset 'lasken
taperusteet ja työeläkelain ennakkorahas
tointisäännöksen osalta yksinkertaisen 
vaatimuksen etuuksien toteutumisen las
kennallisesta varmistamisesta. Näiden 
kahden turvaavuustason erona on, että 
vakuutusyhrtiölain mukainen vastuu on 
varmistettava kaikissa olosuhteissa eli 
vakuutusteknistä varovaisuutta noudat
tavin perustein, kun taas ennakkorahas
toirl!tisäännökS'en harkinnanvaraLsuus ja 
tulevaisuudessa käytettävissä olevat va
kuutusmaksujen tai muiden parametrien 
muuntamismahdollisuudet sallivat etuuk
sien pitkän tähtäimen toteutumisvaati
muksen toteamisen pelkästään järkevän 
laskelman avulla - ei siis minkäänlai
silla superpessimistisillä kasvuolettamuk
silla tai muilla vastaavilla perusteilla. 
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Toisena tavoitteena vakuutusmaksuja 
määrättäessä on luonnollinen vaatimus 
maksun minimoimiseen, mikä seuraa koh
tuusperiaatteesta. Yleisemmin kohtuus
periaate edellyttää myös maksun oikeaa 
määritystä eri vakuutuksenottajaryhmien 
riskiä vastaavaksi, minkä toteutumista 
kuitenkin rajoittavat eläkevakuutuksessa 
välttämättömät solidaarisen tasoituksen 
vaatimukset ja yleisemmin tilastomate
maattiset ja tekniset 'käytännön rajat. 

Työeläkevakuutusmaksun viim1e vuosien 
kehityksessä on näytellyt tärkeää roolia 
myös kolmas perustavoite, vakuutusmak
sun tasaisen kehityksen vaatimus. Sen so
veltaminen vuoden 1982 maksua vahvis
tettaessa johti lähes dramaattisesti tavoit
teen vastaiseen tulokseen sekä talouskehi
tyksen että eläkejärjestelmän muiden las
kentatekijöiden kehityksen 'muututtua 
olennaisestL 

STAT-rapoITtin osoitettua, että työ elä
kelain toteutumisen kriittinen piste on 
suurten ikäluokkien vanhuuseläkeiässä, 
on vakuutusmaksut vast'edes vahvistet
tava tuohon ajankohtaan saakka ulottu
van laskelman perusteella. Itse asias-sa tä
mä lause riittää paljon puhutuksi työelä
kevakuutusmaksujen pitkän aikavälin pe
rustemalliksi. Näin vahvistettava' maksu 
vaatii työ.eläkelain ennakkorahastointi
säännöksen soveltamista, mutta tuskin 
aikaisemmasta poikkeavin menettely ta
voin tai seurauksin. Ainoa olennainen 
seuraus on,että työeläkkeiden saamatta 
jäämistä ei nuor,empienkaan ikäluokkien 
enää tarvitse epäillä. 



346 

ESKO KALIMO 

Sosiaaliturva - sosiaalipolitiikkaa vai 
talouspolitiikkaa? 

Rahoituskysymys sosiaalipolitiikassa 

Bismarckin ajoista asti lakisääteistä so
siaalivakuutusta on rahoitettu teknisen 
vakuutusmenettelyn mukaan muiden jul
kisten pahlielusten ja hyödykkeiden ra'
hoituksesta poikkeavalla tavalla. Sosiaali
vakuutuksen etuudet on pyritty kokonaan 
tali ainakin suurimm·aksi osaksi rahoirtta
maan erikseen kerättävillä pakollisilla va
kuutusmaksuilla. Vakuutusmaksujen 
maksaminen ei kuitenkaan ole ollut 
etuuksien saannin välttämättömänä edel
lytyksenä. Sana 'vakuutus' onkin siirtynyt 
tarkoittamaan »iturvaa» teknisen »vakuu
tusmenettelyn» sijasta. 

Bi!smarckilaisen rahoituksen suosio ei 
perustu yksinomaan siihen, että sosiaali
vakuutusjärjestelmät hoidetaan hallinnol
lisesti erillään valtion budj etista tai siihen, 
että sosiaalivakuu tukseen sisältyviä 
etuuksia, erityisesti toimeentuloturvaa, ei 
ole haluttu sitoa vuosittain teh tä viin val
tion budjettipäätöksiin - mitä jo 1930-
luvun lopulla korostet11in kansaneläke
järjestelmää luotaessa. Kysymys on myös 
siitä, 'että sosiaalivakuutuksen rahoitus, 
hallinto ja etuudet muodostavat kokonai
suuden, joka noudattaa tai j'onka voidaan 
ajatella noudattavan tiettyä sosiaalipoliit
tista aj a tusmallia. Mikäli j ärj est'elmän 
olennaisia osia halutaan muuttaa, se 
merkitse1e samalla taustalla olevien 50-

siaalipolii ttisten näkemysten heij astamien 
arvojen ja niihin liittyvän sosiaalipoliitti
sen maUin muuttamista. 

Samalla kun sosiaali- ja talouspolitiikan 
väliset yhteydet on voitu osoittaa aikai
sempaa selvemmin, sosiaaIivakuutuksen 
rahoituskysymyksestä on tehty yksin
omaan talouspoliittinen ong,elma. Näin 

. myös Suomessa, jossa sosiaali vakuutuksen 
rahoitusta on eräin osin ryhdytty käyttä
mään talouspolitiikan keinona välittämät
tä taustalla olevista sosiaalipoliittisis,ta 
näkemyksistä. 

Kiistämätöntä on kuitenkin se, että 
bismarckilainen sosiaalivakuutu,saj a ttelu, 
}onka mukaan työntekijä ja työnantaja 
kantavat pääosan järjestelmän rahoitus;.. 
vastuusta, on Suomessa osoittautumassa 
vanhentuneeksi sosiaalivakuutuksen ra
hoitustavaksi. Tähän vaikuttavat mm. 
väestön ikääntyminen, työttömyys, työn 
merkityksen muuttuminen ja inflaatio, 
jotka aiheuttavat olennaisia vaikeuksia 
bismarckilaisella tavalla rahoitetulle 80-

siaalivakuutusjärjestelmälle. Ei ol,ekaan 
yllättävää, että sosiaalivakuutuksen ra
hoituskysymykset ovat nousseet esille 
järjestelmien tärkeimpinä ongelmina, 
vaikka niiden tulisi strategisina kysymyk
sinä olla alisteisia järj'estelmien perusta
voitt·eita ja sisältöä koskeville näkökoh
dille. 

Sosiaaliturvasta on .tehty talouspo1itiik
kaa, mih1n liittyvät näkökohdat saattavat 
peittää eläkepoli tiikan keskeiset sosiaali
poliittiset kysymykset. Tätä ei voida koko
naisuudessaan pitää tarkoituksenmukai
sena kehityssuuntana. Suunnittelussa ja 
s.en valmistelussa tulisi tasapainoisesti 



kiinnittää huomiota sekä järjestelmän so
siaalipoliittisiin tavoitteisiin että sen ta
loudellisiin edellytyksiin ja seuraamuk
siin. 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982:n 
työn lähtökohdat 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982:n 

mietintö kuvastaa edellä tarkasteltua ta
louspoliittista näkökulmaa. T,oimikunta on 
käsitellyt saamaansa tehtävää lähes yk
sinomaan talouspoliittis,ena ongelmana, 
mikä olikin odotettua kun tarkastellaan 
toimikunnan kokoonpanoa. Toimikunta on 
perustellut ehdotuksensa talouspoliittisilla 
näkö kohdilla ja myös valinnut työnsä kei
not taloustieteellisten menetelmien piiris
tä. Sosiaalipoliittiset mallit ovat jääneet 
sivuun. 

Toimikunnalta ei ilmeisesti haluttukaan 
perusteellista kokonaisvaltaista sel vi tystä 
sosiaaliturvan rahoituskysymyksestä, kos
ka samanaikaåsesti Itoimikunnan kanssa 
selvitettiin eri yhteyksissä sekä TEL-jär
jestelmän rahoitusta että työttömyysva
kuutusta. Näiden on toki katsottava kuu
luvan sosiaaliturvan piiriin huolimatta 
sii tä, että työe~äkej ärj,estelmä on pyritty 

I 

näkemään enemmän palkkapolitiikan 
osana. Kun 'sosiaaliturvan rahoituskysy
myksen suunnittelu näin haluttiin pirstoa 
useille työryhmille, ei voitu olettaakaan 
syntyvän syvemmälle järjestelmien ra
hoitusrakenteeseen kohdistuvia uusia 
ideoita puhumattakaan perusteeHisesta 
selvityksestä tai tutkimuksesta. Esd:tettä
vät muutokset pohjautuvat väistämättä 
olemassa 'oleville rahoitusrak,enteille jo 
pelkästään vero hallinnollisten seikk.ojen 
vuoksi. Ei voida ajatellakaan rahoitusjär
j'estelmiä, joiden tuotto hukkaantuu hal
lintokustannuksiin. 

7 
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Toimikunnan esittämät suositukset 

Toimikunta on talouspoliittiselta kannalta 
tarkastellut varsin huolellises:ti er.ilaisia 
vaihtoehtoja sosiaaliturvan, erityisesti 
Kansaneläkelaitoksen hoitamien sosiaali
vakuutusj ärj.estelmien rahoi ttamiseksi. 
Ovathan talouspoliittiset elvytysratkaisut 
sosiaaliturvan rahoituksen osalta koske
neet nimenomaan Kansaneläkelaitoksen 
hoitamien sosiaalivaku utusj ärj esteimien 
rahoitusta, jot'en tästä aiheutU!neen rahoi
tuskriisin ratkaiseminen on ymmärrettä
västi ollut toimikunnan tärkein tehtävä. 
Kun sosiaaliturvan rahoitusta käs,ttellään 
kokonaisuutena, on·· kuitenkin todettava, 
että Kansaneläkelaitoksen hoi,tamat 80-

siaalivakuutusjärjestelmät eivät aiheuta 
tulevaisuudessa suurimpia kustannuspai
neita vaan syyt ovat muualla. Esimerkiksi 
vakuutusmaksujen kasvu johtuu ensisi
j aisesti työeläkevakuu tusmaksuj en nou

susta' minkä on arvioitu olevan 0,4 pro
senttiyksikköä vuodessa (Kauppalehti 

3.5.1983). 

Suomessa .on yksinomaan palkkaperus
teisen sosiaaliturvamaksun epä,tar koi tuk
senmukaisuutta korostettu tuotannon kan
sainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen 
tähtäävillä näkökohdilla. Tällöin on kui
tenkin huomattava, että liikevaihtovero 
on Suomessa veropohj altaan verraten 
suppea ja veroaste on varsin korkea. On 
ilmeistä, että ainakaan koko työn ant aj an 
sosiaaliturvamaksua ei missään tapauk
sessa voida siirtää liikevaihtoveron avulla 
rahoitettavaksi. Liikevaihtoverorahoitus 
voikin olla vain väliaikainen ratkaisu. Sa
malla on syytä korostaa, että mikäli so
siaali turvarahoi tusta siirretään välillisen 
verotuksen suuntaan, tulisi myös välil
listä verotusta yleisesti ottaen kehittää. 
Työnantajan suorittamilsta sosiaaliturva-
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maksuista on epätarkoituksenmukaista 
kokonaan luopua. 

Liikevaihtoveron korotuksen lisäksi toi ... 
mikunta tarjosi Kansaneläkelaitoksen hoi
tamien sosiaaliturvajärjestelmi~n rahoi
tusvaj'eiden ratkaisemiseksi myös: suoraa 
budj'ettirahoitusta. Tätä mallia voidaan tus
kin pitää toimikunnan toimeksianno'Ssa tar
koitettuna vaihtoehtoisena tapana työn
antajan itsenäisten palkkaperusteisten SIQ

siaali turvamaksuj en korvaamiseksi. Kos
ka Kansaneläkelaitos hoitaa nimenomaan 
perustoimeentuloturvaa antavia järjes,.. 
telmiä, aiheuttaisi niiden rahoituksen siir
täminen entistä enemmän budjettirahoi
tuksen piiriin muutoksia painotuksessa 
tulosidonnaisten toimeentuloj ärj1estelmi'en 
hyväksi, koska on varsin todennäköistä , ..., 
että perustoimeentuloturvan takaavien 
järj-estelmien kehittäminen tyrehtyy me
nojen tullessa tiukan budjettikontrollin 
alaiseksi. Viime kädessä on kysymys po
liittisesta halusta säilyttää eduskunnan 
valvoma sosiaalivakuutuslaitos riittävän 
itsenäisenä julkisena vakuutuslaitoksena 
maanlaaj uisine pal Viel uorganisaaiioineen. 
Mikäli Kansaneläkelaitos pyritään ohjaa
maan budJettirahoituksen avulla valtio
varainministeriön tiukkaan valv'Ontaan , 
muutetaan ,tosiasiallisesti myös eduskun-

I 
nan ja hallituksen välisiä valtasuhteita. 
Kansaneläkela'ito~sen asemaa on tullut 
tavaksi verrata Suomen Pankin asemaan 
valtioneuvostosta riippumattomana, mutta 
sen kanssa yhteistyössä toimivana elime
nä. 

Kansaneläkelai tos on viime aikoina ko
rostan ut palkkaperusteisen työnantaj an 
vakuutusmaksun korvaamista yrityskoh
taisella vakuutusmaksulla, jonka kannon 
Kansaneläkelaitos vakuutuslaitoksena 
voisi ottaa itse suorittaakseen (Sosiaali
vakuutus n:o 2, 1983). Tätä ja muita uusia 
ajatuksia on sYYitä edelleen selvittää lähi-

tulevaisuudessa sosiaalivakuutuksen ra
hoitusta pohdittaessa. On ilmeistä, että 
ulkomailta ei 'Ole ideoita saatav]ssa. Suo
mi on pohjoismaisena hyvinv'Ointivaltiona 
sosiaaliturvan monilla aloilla edelläkävi
jämaa, jonka on mahdollisuuksien mu
kaan pyrittävä osoittamaan Uetä muille 
maille sosiaali turvan ongelmien ennakko
luulottomilla ja tehokkailla ratkaisuilla. 
Suomelle ja yleensä pohjoismaiHe om1nai
nen sosiaalivakuutusperinne, jonka mu
kaan kaikki kansalaiset kuuluvat järjes-

. telmän piir.iin, on vielä monissa maissa 
saavuttamatta. Tämä sosiaalipolitiikan 
kannalta keskeinen periaate on Suomessa 
kuitenkin jo monissa sosiaalivakuutusjär
j estelmissä pitkään hyväksytty olennai -
seksi lähtökohdaksi. 

Pohdittaessa vaihtoehtoisia rahoitus
malleja on samalla kysymys sosiaalipoliit
tisen toiminnan itsenäisyydestä. Alista
malla sosiaaliturvan rahoitus talouspoli
tiikan välineeksi on päädytty ristiriitaan, 
jossa yhteiskunta yhtäältä perusarv'Oihin 
nojaten on kats'Onut oikeaksi harjoittaa 
tietynlaista sosiaalista toimintaa ja toi
saal ta talouspoliittisiin tarkoitusperiin 
viitaten pyrkii tätä toimi:ntaa rajoitta
maan. Tämä ei sopisi yhteen niiden pysy
viksi muodostuneiden ja yleisesti hyväk
syttyjen periaatteiden kanssa, joiden mu
kaan sosiaalipolitiikkaa on sanottu toteu
tettavan. Äärimmäisenä on nähtävä ke
hityssuunta, j,ossa sosiaalipolitiikkaa kai
kissa maissa rajoitetaan sam'Oihin talou
dellisiin suhdanteisHn vedoten. Lopputu
loksena voi olla kierre ja niiden arvojen 
vähittäinen mureneminen, joille nykyinen 
hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut. 

Tutkimuspolitiikan kehittämistä 

Sosiaaliturvan rahoitus on monitahoinen 
ongelma. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan 



kokonaisvalta~sta vero- ja maksupolitiik
kaan kohdistuvaa pitkäjänteistä tutki
musta. Komiteajärjestelmän mahdollisuu
det uusien rahoitustapojen tuottamiseksi 
ja niiden taloudellisten vaik1.~tusten tut
kimiseksi ovat heikot. Sen avulla voidaan 
vain arvioida eräiden rahottusmuotojen 
saavuttamaa konsensusta toimenpiteiden 
karkeasti arv~oitujen seuraamusten perus
teella. 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982:n 
työstä kävi myös ilmi, että käytettävissä 
olevat taloudelliset mallit eivät ole riittä-" 
västi kohdennettavissa sosiaaliturvan ra
hoituskysymyksiin. On välttämätöntä pyr
kiä kehi ttämään sellaisia taloudellisia 
malleja, joiden lähtökohdat ovat suurem
massa määrin sosiaali- ja veropoliittiset. 

TEIVO PENTIKÄINEN 
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Osin tutkimuksen keinoin voidaan myös 
selvittää talouspoliittisia näkemy,seroja 
erilaisista sosiaaliturvan rahoitusvaihto
ehdoista. Mm. kysymys liikevaihtoveron 
korottamisesta liittyy näkemyseroihin sii
tä, onko tarkoituksenmukaisempaa verot
taa kulutusta kuin työtä ja yrittäjävoit
toa. Tällä kysymyksellä on tietysti myös 
olennaista sosiaalipoliittista merkitystä. 
Lähes sama koskee rahoituksen painopis
teen siirtoa pääomavaltaiseen tuotantoon 
jatuontitoimintaan, jotka toki ovat myös 
talouspoliittisia kysymyksiä. Kotimaisen 
työn tukemiseen tähtäävillä toimenpiteil
läkin on sosiaalipoliittista merkity.stä, 
etenkin kun on odotettavissa, että tuo
tannon rationalisointi ja automatisointi 
jatkuvat ja työttömyydestä muodostuu 
yhä laaj-eneva yhteiskunnallinen ongelma. 

Sosiaaliturvan rahoituksesta 

Viime aikoina on virinnyt keskustelua 
sosiaaliturvan rahoitus kysymyksistä. Väes
tön ikärakenteen muuttumisen, eliniän pi
tenemisen ja mm. työeläkkeiden vielä usei
ta vuosikymmeniä jatkuvan asteittaisen 
voimaantulon takia eläkemenot sekä abso
luuttisesti että suhteessa esim. palkka
tuloihin ja BKT:hen kasvavat huomatta
vasti. Kun toisaalta taloudellinen kasvu 
on ainakin ti~apäisesti hidastunut ja kun 
lukuisia muitakin yhteiskunnan kehitys
tarpeita on resursseista kilpailemassa, on 
esitetty huolestumista erityisesti eläkkei-

den rahoituksen järjestämisestä, jopa viit
tailtu siihen, että eläkelait on suunniteltu 
voimakkaan taloudellisen kasvun kautena 
edellyttäen korkeatasoisen kasvun jatku
mista. Jos näin ei tapahtuisikaan, joudut
taisiin jo tehtyjen päätösten, sopimusten ja 
annettuj en eläkelupausten »uudelleenhar
kintaan», eli selvemmin sanottuna etujen 
alen tamiseen. 

Eläkejärjestelmien suunnittelussa ja ke
hittämisessä vuosikymmeniä mukana ol
leena voin todistaa, että systeemej ä suun
niteltaessa edellytyksenä eivät ole olleet 



350 

mitkään olettamukset taloudellisen kasvun 
määristä, esim. tietyllä tasolla pysymisestä. 
Väitteet sellaisesta ovat perästäpäin kek
sittyjä, ja koko ongelman asettelu virheel
linen. 

Voinen keskittyä puhumaan lähinnä 
vain yksityisen sektorin työeläkkeistä, 
koska juuri niiden kohdalla kasvu emo 
syistä on voimakkain ja koska kai lähinnä 
juuri niitä tarkoittanevat he, jotka näke..;. 
vät parin. viimeksi kuluneen vuosikymme
nen aikana tapahtuneet, primäärisesti työ
markkinaosapuolten väliset sopimuspoh
jaiset päätökset kestämättömälle pohjalle 
rakennetuiksi. 

Työeläkkeiden ja niiden rahoituksen 
perusfilosofiana on ollut ns. ansainta
periaate. Eläkejärjestelmä nähdään. sen 
mukaisesti osana itse kunkin henkilön 
elinaikanaan ansaitsemien tulojen jako
ongelmaa. Silloin kun ollaan työssä, raha
palkkana ja muina välittöminä etuina nos
tetaan vain osa kokonaisansiosta, loppuosa 
säästetään eläkej ärj esteImien tekniikan 
välityksellä nostettavaksi vasta myöhem
min, eläkkeenä. Eläke on siis myöhennet
tyä palkkaa. Työ'eläkkeet suunnitellut ko
mitea, kuten mietinnössä lausutaan, ra
kensi ehdotuksensa sille periaatteelle, että 
työeläkeoikeus on vastiketta suori tetusta 
työstä. Sekä yh!teiskunnan että yksilön 
kannalta on järkevää jakaa eri ikäkausina 
kulutettava ansio siten, ettei eläkeikä mer
kitse taloudellista romahdusta, vaan elämä 
voi jatkua kohtuullisella toimeentulon ta
solla. Kokeilujen, yritysten ja erehtymis
ten kautta noin 60 %:n tasoinen eläke ak
tiiviajan palkkatuloihin verrattuna on 
omaksuttu käytännöksi ja mm. kirjattu 
lakeihin työeläkkeidenkin lopullisena, j os
kin vielä melko kaukaisena tavoitteena. 
Va paaeh toisten lisäetuj en piirissä oleville 
henkilöille tavoite jo nyt on saavutettu. 
Nämä henkilöt kuuluvat kuitenkin yle en-

sä lähinnä toimihenkilöihin ja johtavassa 
asemassa oleviin. 

Läh tien ansain taperiaa tteesta kysymys 
siitä, riittääkö rahoja eläkkeisiin, käy epä
mielekkääksi. Kysymyshän on siitä, miten 
ansio jaetaan eri ikäkausille. Jos jaettavaa 
on odotettua vähemmän, silloin tietenkin 
samassa suhteess.a alenee aktiiviajan raha
palkka ja myöhemmin luvassa oleva eläke. 

Usein näytään työikäiset ja· eläkeläiset 
käsitettävän eräänlaisina eturyhminä, joi
den intressit ovat vastakkaiset. Esim. 
STK:n toimitusjohtaja Pentti Somerto hil
jan antamassaan lausunnossa ennusti, että 
tämän vuosikymmenen taistelu tuloka
kusta käydään vielä aktiivisen ja passiivi
sen väestönosan kesken. Ansaintafilosofian 
taustaa vasten tällainen vastakohtaisaset
telu on perusteeton. Jokainen on aikanaan 
työiässä ja odottaa eläkeläiseksi tuloa. 
Mitä aktiivi aikana uhrataan kulutustason 
alenemana, sille s.aadaan kompensaatio 
luvassa olevien eläke-etujen muodossa. 
Ristiriita on vain näennäinen. 

Edellä sanottua vastaap. on väitetty, 
etteivät työntekijät ole 01äytännössä luo
puneet suurista palkkavaatimuksistaan sii
tä huolimatta, että mittavat eläkejärjestel
mät on sovittu ja pantu täytäntöön. Väi
tettä on tietenkin vaikeaa näyttää toteen 
varsinkaan kvantitatiivisesti, mutta totuus 
kuitenkin on, että j ärj estelmä t ovat synty
neet suurten työmarkkinasopimusten osina 
tilanteissa, joissa työntekijäpuolen suurten 
vaatimusten ja työnantajapuolen niukko
jen tarjousten väliin on siltaa rakennettu 
sopimalla eläke-eduista. Ilman sitä palkan
korotukset olisivat olleet suurempia. 

Asiat hiukan laajemmissa r,aameissa 
nähden on väärin panna eläkejärjestel
mien syyksi sitä, että koko yhteiskun
taamme vaivaa osittain kontrollista karan
nut taistelu mitä erilaisimmista eduista, 
palveluista, uudistuksista ja kehitystar-



peista: vaaditaan palkankorotuksia, tuotta

jahintoja, kantohintoja, ympäristönsuoje
lua, vapaa-aikoja, terveyspalveluja, lapsi

perheiden aseman kohentamista, kulttuu
ria, hajasijoitusta, kehitysapua ym. ym. 

Ne ovat tietysti hyviä asioita, mutta kaik

ki yhteen laskien vaaditaan ja luvataan
kin yli sen, minkä valtakunnan resurssi t 
kestävät. Liikalupaukset joudutaan mak-
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vajavaisuuden takia) marinaa voi syntyä 
varsinkin nuorten keskuudessa. 

Jos eläkkei tä ka tsotaan yri tystalouden 

kannalta, ne ovat tietenkin kustannus teki
jä. Relevanttia kuitenkin on, mikä on työ

voimakustannusten, siis palkkojen, eläk
keiden ym. yhteismäärä, ei se, mikä osa 

niistä kirj'ataan palkkojen j'a mikä esim. 
eläkemaksuj en tilille. Tilanne olisi Suo-

samaan inflaatiolla. Onni onnettomuu- men kansainvälisen kilpailukyvyn kan-
dessa on, että niin näyttää olevan muual
lakin. Kun liikaa luvataan, helposti käy 

niin, että mm. palkankorotukset kuitataan 
lähinnä inflaatiolla. Olisi kuitenkin vää

rin syyttää eläkesuunnittelijoita tämän 

aiheuttajiksi. Syyt ovat monet ja syvem
mät, öljysheikkien lähettämistä laskuista 

lähtien. Päinvastoin, viime vuosikymme

nien eläkesuunnittelussa on oltu varsin 
pidättyväisiä. TEL- ja LEL-eläkkeiden 

taso ei ole tänä' vuonna vanhuuseläkkeelle 
lähtijöillä enempää kuin 38 Olo palkasta. 

Kun yksityisen sektorin eläkejärjestelmät 
joutuivat lähtemään likimain olematto

malta tasolta, eihän toki kuitenkaan nii
den prosentuaalinen kasvuvauhti voi olla 
sama kuin esim. palkkojen. Kun eläkkeet 
on sidottu indeksiin, eivät eläkeläiset saa 
aktiiveihin (p:jihden y likompensaa tiota; 

\""'.j'" 

päinvastoin, kun indeksiehtoja muutama 
vuosi sitten huononnettiin, he jäävät reaa
likasvussa jatkuvasti jälkeen eli tarkem
min sanottuna saavat vain puolet aktiivi
väestön reaalikasvusta hyväkseen. Rahas
toimisen ja järjestelmän asteittaisen voi
maantulon avulla on estetty sitä efektiä, 
että nykypolvi maksattaisi oman eläketur
vansa tulevilla sukupolvilla tekemättä itse 
vastaavia uhrauksia omasta kulutustasos
taan. Tulevat polvet vastaavasti saavat 
uhraustensa vastineena aikanaan niitä 
vastaavat eläkkeet. Sitä ei muuksi muuta 
se, että mahdollisesti (esim. valistuksen 

nalta arveluttava vain, jos tämä kokonais
työvoimakustannus olisi suurempi kuin 

tärkeimmissä kilpailijamaissa. Näin ei kui
tenkaan ole, viittaan esim. Sosiaalisessa 

Aikakauskirjassa 4/1979 esitettyyn laajaan 

analyysiin ja ns. STAT-selvitykseen So

siaalisen Aikakauskirjan numerossa 3/1980. 

Lisäksi väestön vanhenemisaste Suomessa 

ei ole vielä kehittynyt niin p~~källe kuin 
monissa tärkeissä kilpailijamaissa, esim. 
Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa. So
siaalimenot prosentteina BKT:sta ovat 
Suomessa 22 Olo, mutta esim. Ruotsissa 
30 Olo ja Saksassa 26 Olo. 

Ehkä asioiden keskinäistä suuruusluok
kaa kuvaavat muutamat yksinkertaistetut 
luvut: Jos yksityisen sektorin palkkasum
maa merkitään 100:11a, lähitulevaisuuden 
työeläkemenojen lukuarvoksi tulee noin 
10. Eläkeläisten lukumäärän ja uusien (ei 
vanhojen!) eläkkeiden asteittaisen voi
maantulon takia viimeksi maini ttu luku 
vuosittain kohoaa noin 0.5 yksiköllä. Se 
siis on poissa palkkoihin ja entisiin eläk
keisiin tulevasta potista. Toisaalta, jos 
reaalista ansiotason nousua jatkuu, juokse
vat eläkkeet jäävät koko ajan jälkeen, 
koska eläkkeet on sidottu »puolivälin in
deksiin», ts. vain puolet reaalikasvusta 
kompensoidaan. Jos palkkoihin ja eläk
keisiin yhteensä käytettävissä oleva mää
rä kohoaisi reaalisesti esim. 2 °/o:lla vuotta 
kohden, helpolla algebralla nähdään, että 
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palkkoja voidaan korottaa 1.6 % :lla ja 
juoksevia eläkkeitä 0.8 %:lla. Eläkepotin 
levenemisen vaikutus, kun se koskee vain 
uusia eläkkeitä ja kun kustannus jaetaan 
palkkojen ja entisten 'eläkkeiden kesken, 
ei siis ole ratkaisevan suuri. 

Em. Sosiaalisen Aikakauskirjan nume
roissa esitettyjen analyysien mukaan vielä 
kohtuullisen alhainenkin BKT:n kasvu 
tekee mahdolliseksi nykylakien mukaisten 
eläkkeiden ylläpitämisen ilman, että tar
vitsisi luopua palkkojen kohtuullisia odo
tuksia vastaavasta reaalinoususta. Laskel
mia uusittiin hiljan vieläkin varovaisem
min olettamuksin (Työeläketyöryhmän ra
portti 27. 5. 1983). 

Kun taloudellinen kasvu on tietyissä 
suhdanteiden vaiheissa Suomessa ja 
muuallakin likimain pysähtynyt, tilapäi
sesti jopa ollut negatiivinenkin, jotkut 
ova t kiiruh taneet tekemään tästä pitkälle 
meneVIa johtopäätöksiä leimaten mm. 
edellä maini tu t laskelma tkin, niiden varo
vaisuudesta huolimattakin, epärealisti
siksi. Tähän riittää vain huomauttaa, 
että eläkej ärj estelmissä on olennaista vain 
pitkiltä aikaväleiltä saatava keskituotto, 
eivät suhdanneheilahtelut, joiden aiheut
tamilta häiriöiltä voidaan suojautua järke
vin rahastoimis- Iym. varmuustoimenpitein. 
Vaikkakin viime vuosien suhdannetasattu 
keskimääräinen kasvu onkin aikaisempaa 
alhaisempi, ei se vielä alita varovaisesti 
asetettuja laskelmien kriittisiä rajoja. 

Kukaan ei toisaalta kiellä, etteikö yh
teiskunnassa syntyisi vaikeuksia, jos kas
vu pitkiksi ajoiksi jäisi aivan nollan tun
tumaan. Em. ansaintafilosofiaa se ei kui
tenkaan kaataisi. Jos niin huonosti' kävisi, 
ettei palkkojen ja eläkkeiden yhteismää
rän reaalikasvuun enää varoja jäisi, jopa 
jouduttaisiin miinuksen puolelle, tietenkin 
molempia olisi vastaavasti alennettava. 

Em. eläkeläisten lukumäärän ja työeläk
keiden voimaantulon aiheuttama lisärasi
tus jaettuna kaikille palkansaajille ja enti
sille eläkeläisille ei ole koh talokkaan 
suuri, niin kuin edellä esitetty numeroesi
mer kkikin osoitti. Sen sij aan varmasti 
jouduttaisiin »uudelleenajattelu» suuntaa
maan hyvin monelle muulle yhteiskunta
sektorin alalle, esim. niille, joita edellä 
lueteltiin. On hyvin kohtuutonta, mieles
täni suorastaan hämmästyttävää, että nyt 

näytään vaadittavan toimenpiteitä mah-
. dollisen nollakasvun varalta, mutta siten, 
että sen kokonaan saisivat maksaa eläke
läiset, ei mikään muu sektori! Sitähän kai 
merkitsisi se, että eläke-etuja olisi jo nyt 
ennakoivasti päätettävä huonontaa ilman, 
että mihinkään muihin etuihin tuon hypo

teettisen nollakasvun aiheuttamie.v. mullis
tusten varalta kajottaisiin. On vähintään 
kohtuullista vaatia, että samalla tarkistet
taisiin menokehitystä kaikilla muillakin 
yhteiskunnan sektoreiden aloilla. On sitä
paitsi huomattava, etteivät eläkejärjestel
mät ole vailla keinoja, jos todella kriisi
tilanteeseen jouduttaisiin. Eläkkeitten ja 
palkkojen indeksisidonta jo takaa sen, että 
ansaintaperiaatteen mukainen kohtalonyh
teys aktiivin ja passiivin väestön osan vä
lillä varsin hyvin tulisi kaikissa olosuhteis
sa säilymään. Lisäksi esim. eläkeiän ko
rottaminen ja eräät muutkin säästötoimen
piteet voisivat olla käytettävissä, jos to
della pakottavaan tilanteeseen jouduttai
siin, vaikkeivät ne vielä olekaan ajankoh
taisia. Kun mm. gerontologit lupaavat 
tuleville sukupolville parempaa terveyttä 
vielä ikään tyneinäkin ja kun mahdollisesti 
aktiivien ja passiivien väestönosien suhteet 
kehittyvät epäedulliseen suuntaan aiheut
taenehkä epätasapainoa paitsi eläkejärjes
telmissä myös esim. työvoiman tarj onnas
sa ja kysynnässä, eläkeikä tarjoaa varsin 



hyvän säätelymahdollisuuden. Se ei olisi 
eläketurvan kannalta mitenkään koh talo
kasta eikä ansaintaperiaatteen kanssa ris
tiriidassa. Jos mm. halli tusohj elmassa 
oleva ja komiteassa juuri valmistunut 
suunnitelma siirtymisestä joustavaan eläk
keelle siirtymisj ärj estelmään toteutuisi, se 
olisi ilmeisesti tarpeellinen, jollei välttä
mätön valmistava askel tämäntapaisia tu
levaisuuden toimenpiteitä varten, jos nii
hin pakosta jouduttaisiin. Nykyisenä työt-

353 

lyille siten, että joitakin etuja vaihdetaan 
paremmin perusteltuihin muihin etuihin 
minkään ryhmän kokonaisetuja loukkaa
matta. 

Luonnollisesti myös eläkej ärj estelmiä 
tulee kriittisesti tutkia ja kehittää koko 
ajan, ei vain kriisejä, todellisia tai luulo
teltuja, peläten. Mahdollisestiesim. perhe
eläkesysteemeissä voi löytyä aivan järke
viä säästämismahdollisuuksia. Lähes itses
täänselvyys pitäisi olla, että sosiaaliturvan 

tömyyskautena eläkeiän korottamisesta rahoituks,essa on löydettävä sellaisia me-
puhuminen sen sijaan ei ole ajankoh
taista. 

Toisaalta ei sovi sivuuttaa sitä, että jul
kisella sektorilla vanhan kehityksen tulok
sena, ei suinkaan viime vuosikymmenien 
suunnitteluvirheitten seurauksena, on 
ilmeistä epätasapainoa eläke aikana ja ak
tiiviaikana saatavien ansioiden välillä. Kun 
mm. valtiovarainministeriön taholta on 
oltu vaatimassa yksityisen sektorin vaati
mattomien eläke-etujen leikkaamiseen 
ilmeisesti tähtääviä toimenpiteitä, tuntuu 
ihmeelliseltä, ettei ensin »omaa porstuaa» 
siivota. Varmuuden vuoksi huomautan, 
että näen ja hyväksyn valtion .palvelijoi
den eläke-edut, vieläpä »yliedutkin» an
saittuina etuina enkä pidä enempää koh
tuullisena kuin realistisenakaan niiden 
vastikkeetonta pois pyyhJdmistä. Toisaalta 
ei pitäisi olla esteitä järkeville järjeste-

netelmiä, jotka vähiten haittaavat tuotan
toa ja kilpailukykyämme. Palkkaveroa 
varsinkin työttömyyskausina, mutta yleen
säkin, on pidetty huonona rahoituskeinona 
ja sen korvaamisesta lähinnä kulutusveron 
luonteisilla maksuilla on viime vuosina 
tehty toistuvasti ehdotuksia. Sosiaaliturva
maksutoimikunta on nyt tutkin.:ut asiaa ja 
käsittääkseni vahvistanut ennakko-odo
tuksia, joskaan ei niin varauksettomasti 
kuin ehkä aikaisemmin uskottiin. Erityi
sesti huomioonottaen pitemmän tulevai
suuden omasta puolestani yhä pysyn siinä 
käsityksessä, että asia tulisi kiireesti to
teuttaa. Työeläkkeiden osalta niiden tek
niikan ja myös emo ansaintafilosofian pe
rustella muu kuin palkka ei kuitenkaan 
ole mahdollinen maksuperuste, mutta 
muun sosiaaliturvan osalta esteitä uudel
leenj ärj estelyille ei ole. 
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PEKKA TIAINEN 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta väärillä jäljillä 

Liikevaihtovero ja sen korotus rahoitus
vaihtoehtona 

Vastikään jätti mietintönsä sosiaaliturva
maksutoimikunta. Toimikunta esittää, että 
työnantajan maksaman sosiaaliturvamak
sun alennusta vastaavasti on siirrettävä 
liikevaihtoveron tuotosta osa sosiaalitur
van rahoitukseen. Edelleen toimikunta 
esittää, että sosiaaliturvan rahoitusraken

ne on pyrittävä säilyttämään mahdollisim
man selväpiirteisenä niin, että se antaa 
vakaan pohj an palkka perusteisen sosiaali
turvamaksun astei ttaiselle alen tamiselle. 
Toimikunnan mukaan uuden rahoitus
muodon - eli liikevaihtoverotukseen pe
rustuvan - avulla on katettava valtiolle 
jo siirtynyt ja asteittain siirtyvä alennuk
sia vastaava rahoitusvastuu. 

Toimikunnan yksittäiset jäsenet ovat eri 
yhteyksissä korostaneet sitä, että toimikun
ta ei suoranaisesti ole esittänyt uutta liike
vaihtoveron korotusta kesäkuun alusta to
teutuvasta 16 %:sta. Toimikunta kuitenkin 
tekee vertailevat l laskelmansa siltä poh
jalta, että työnantajan sosiaaliturvamak
suja alennetaan ja liikevaihtoveroa koro
tetaan. Muitakin vertailuja tehdään, mutta 
tällä tavoin sanotaan saatavan paras ko-

'konaistaloudellinen vaikutus. Mitä mieltä 
on koko vertailussa ja johtopäätösten te
kemisessä sen pohj alta, että toteutetaan 
työnantajamaksujen alennuksia ja koro
tetaan liikevaihtoveroa, ellei toimikun
nalla viime kädessä ole mielessään liike
vaihtoveron uusi korotus? Se, että esityk
sessä liikevaih toverotuottoj en ohj aamises
sa Kansaneläkelaitokselle on rivien välissä 

ajatus liikevaihtoveron korottamisesta, 
vaikkei sitä esityksen muodossa sanottai
sikaan, näkyy myös seuraavasta. 

Koko kysymyksen asettelu on lähtenyt 
liikkeelle siitä, että työnantajamaksualen
nusten seurauksena Kansaneläkelaitoksel
le on syntynyt rahoitusvajaus, joka enti
sestään kasvaa, mikäli jatkossa noudate
taan samaa työnantajamaksujen alenta
misen linjaa ja vielä toteutetaan ja vie..;. 
dään loppuun suunnitellut kansaneläke
uudistukset. Nykyisille ja 16 %:n liike
vaihtoverokannan mukaisille liikevaihto~ 

verotuotoille on valtion budjetissa tietyt 
menokohteet.J os nyt näistä tuotoista osa 
ohjataan toimikunnan esitysten mukai
sesti Kansaneläkelaitokselle, jää vastaa
vasti muita valtion menoja ilman rahoi
tusta. Toisin sanoen rahoitusvajaus eli on
gelma siirtyy Kansaneläkelaitoksesta val
tion budjettiin. Toimikunta ei sano mitään 
siitä, kuinka tämä lisävajaus tulee hoide
tuksi, mutta se tulee hoidetuksi, samalla 
tavalla ohjattiinpa budjetista KELAlle 
mitä rahoja hyvänsä. Toimikunta aivan 
ilmeisesti lähteekin siitä, että kerätään li
sää veroja ja verot ovat nimenomaan lii
kevaihtoveroa, koska tätä verotusmuotoa 
väitetään edullisimmaksi. 

Vertailu OECD-maihin vailla 
johtopäätöksiä 

Toimikunta esi ttää varsin hyvää vertai
levaa tilastoaineistoa. Vähän sitä on kui
tenkin hyödynnetty itse mietinnössä. Ehkä 
syynä on se, että kansainväliset vertailut 
verotuksen rakenteesta merkitsisivät ko-
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HENKI LÖlULOVEROT 
JA SOSIAALI1URVA

M4KSUT 

HYÖDYKEVEROT lYÖNANTAJAN SOS 1-
MLI 1URVAfvlAKSUT 

YRITYSTEN TULO
VEROT 

Cl'1AISUUSVEROT 

Kuvio 1. Laskelma Suomen (1. 6. 1983 alkaen voimassa olevat perusteet) ja OECD:n verotuk
sen rakenteesta. 

konaan toisenlaisia johtopäätöksiä mihin 
toimikunta on päätynyt. Tilanteesta ker
too kuvio 1. 

Kuvio 1 perustuu toimikunnan esittä
mään tilastoaineistoon, jonka pohjalta toi

t 
mikunta itsekin toteaa mm: 
- »J oka tapauksessa vaikuttaa ilmeisel

tä, että tärkeimmissä kilpailijamais
samme ovat työnantajan sosiaaliva
kuutusmaksut lisääntyneet nopeam
min suhteessa bruttokansantuotteeseen 
kuin Suomessa». 

- »Myöskään sosiaaliturvan rahoitukseen 
sidottujen työnantajan ja vakuutetun 
maksuj en suhteellinen kokonaistaso ei 
ole maassamme kansainvälisesti tar
kasteltuna poikkeuksellisen korkea. 
Laajimman vero- ja maksukäsitteen 
mukaisesti se olisi ollut 70-luvulla kil-

pailijamaiden keskitasoa. Siten sosiaa
liturvan rahoitukseen sidottuihin mak
suihin tehdyt elvytyskustannukset oli
sivat alentaneet niiden osuuden alle 
kil pailij amaiden keskitason» 
»Luonnollisten henkilöiden suhteelli
nen tuloverorasitus olisi maassamme 
OECD:n virallisten käsitteiden mukai
sesti korkea». 
»Määri ttelytavasta 
hyödykeverojen, 

riippumatta on 
lähinnä liikevaihto-

ja valmisteverojen, osuus kaikista ve
roista ja pakollisista maksuista maas
samme kilpailij amaihimme poikkeuk
sellisen korkea. Sen sijaan yritysten tu"
lovero- ja yleinen omaisuusverorasitus 
on verraten alhainen. Kokonaisverora
situksen painottuminen välilliseen ve
rotukseen, mikä ainoastaan piilevänä 
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kohdistuu vientituotteisiin, osoittaa 
kokonaisverorasi tuksen raken teen 
maassamme suosivan vientituotantoa 
keskimäärin enemmän kuin kilpailija
maissamme» 

Seuraava laskelma on eräänlainen las
kuharjoitus siitä, miten verorakennetta 
tulisi Suomessa muuttaa, että verorakenne 
olisi sama kuin OECD-maissa keskimää
rin. Laskelmassa asetetaan vertailukoh
daksi OECD-maiden keskimääräinen ve
rorakenne vuonna 1981. 

Jos tavoitteeksi asetetaan, että Suomen 
verorakenne vastaa OECD:n veroraken
netta, laskelman mukaan verotuksessa tu
lisi toteuttaa sellainen painopisteen muu
tos, että välillisistä ja kotitalouksiin koh
distuvista välittömistä muista kuin omai
suusveroista 13 mrd mk siirrettäisiin työn":' 
antajien, yritysten ja omaisuuden haltijoi
den muina kuin välillisinä veroina mak
setta viksi. 

Johtopäätös kerrotusta on, että vero
tuksen painopisteen siirtämistä hyödyke-

Laskelmaan vaikuttaa paljon se, lue- . verotukseen ei voida perustella ainakaan 
taanko yksityisille laitoksille maksetut so- OECD:n keskimääräisellä verorakenteella. 
siaaliturvamaksut veroiksi vai ei. OECD:n 
omissa alkuperäisissä tilastoissa niitä ei 
lasketa veroiksi, koska saajana ei ole jul
kinen sektori. 

Laskelmassa noudatetaan kuitenkin Suo
men osalta laajempaa verokäsitettä, jossa 
myös yksityiselle sektorille maksetut so
siaaliturvamaksut luetaan veroiksi.1 Tä
män takia verorakenteen muutostarpeen 
suuruus tulee tältä osin arvioiduksi liian 
pieneksi, koska OECD-maiden luvuista 
puuttuvat yksityisille laitoksille maksetut 
sosiaaliturvamaksut. Markkamäärät ovat 
tietenkin hyvin kar kei ta. 

Laskuharjoitus 2 I 

Jotta Suomen verotuksen rakenne olisi 
vuonna 1984 sama kuin OECD-maissa 
vuonna 1981, pitäisi 

On lisäksi muistettava, että bruttoveroaste 
on Suomessa alle OECD-maiden keskiar
von, vaikka mukaan luettaisiin työnanta
jamaksut yksityisille laitoksille. Välillis
ten verojen kohdistumisessa toisaalta tuo
tantoon ja toisaalta kotitalouksiin ei ole 
kyse eri tekijät huomioonottaen keskimää
rin suurista eroista. 

Tilannetta voidaan valaista vielä 
OECD:n omaan luokituk.seen perustuvalla 
taulukolla, johon on lisätty Suomen osalta 
arvio vuodelle 1984. 

1 Menettelyyn on syynä se, että Suomessa 
yksityisten laitosten osuus maksetuista sosiaali
turvamaksuista on tavanomaista korkeampi. 
Näin ollen OECD:n alkuperäisissä tilastoissa 
sosiaaliturvamaksut tulevat suhteessa muihin 
OECD-maihin aliarvioiduksi ja erot tulisivat 
liian suuriksi. 

2 Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982, s. 69. 

%-ykssikköä mrd. mk 
1. työnantajan sosiaaliturvamaksujen osuutta kokonais-

veroista lisätä ................................... . 
2. yritysten tuloverojen osuutta kokonaisveroista lisätä 
3. omaisuusverojen osuutta kokonaisveroista lisätä .... 
4. hyödykeverojen osuutta kokonaisveroista pienentää 
5. luonnollisten henkilöiden tuloverojen ja vakuutetun 

sosiaaliturvamaksujen osuutta ko~onaisveroista laskea 

+ 5,4 
+ 2,7 
+ 3,0 
-11 

- 0,1 

+ 6,2 
+ 3,2 
+ 3,5 
-12,7 

- 0,2 
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Taulukko 1~ Verotuksen rakenne Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin OECD:n virallisen 
luokituksen mukaan, 1, osuus kokonaisveroista, %. 

Verolaji 

1. Työnantajan sosiaaliturvamaksut 
2. Palkka- tai työvoimaverot, muut ....... . 
3. Yritysten tuloverot ..................... . 
4. Omaisuusverot 
5. Hyödykeverot 
6. Vakuutetun sosiaaliturvamaksut ja luon-

nollisten henkilöiden tuloverot ........... . 

Em. verot yhteensä ......................... . 

1 Muualla on käytetty korjattua luokitusta. 
2 1.6. alkaen voimassa olevin perustein. 

Suomi 

1965 1976 

8,2 11,1 

° ° 8,3 4,4 
4,1 3,3 

43,5 32,1 

35,9 49,1 

100,0 100,0 

1981 

8,3 

° 5,3 
2,1 

39,6 

44,7 

100,0 

OECD-maat 
keskimäärin 

1982 2 1981 

7,3 19,3 

° 1,1 
5,2 6,5 
2,1 5,0 

41,2 27,5 

44:,2 40,9 

100,0 100,0 

Lähde: Sosiaaliturvamaksutoimikunta 1982:n mietintö, liiteosan perusteella. 

1) Laskelman lähtökohdat: 

- Bruttoveroaste, tässä kokonaisvero
j en ja kaikkien pakollisten sosiaali
turvamaksujen osuus bruttokansan
tuotteesta v. 1984 vuoden 1981 ta
solla. Verorakenteen korjauksessa 
bruttoveroaste ei muutu, ts. verojen 
kokonaismäärä pysyy samana. 

- Bruttokansantuote on vuonna 1984 
290 mrd mk (määrän muutos v. 
1983 1.5 ,% ja v. 1984 4 %, hinnan 
muutos v. 1983 8.5 % ja v. 1984 
8 %.) 

- Arvioitaessa Suomen verorakennet
ta vuonna 1984 on otettu huomioon 
vuoden 1981 jälkeen toteutetut 
työnantajan sosiaaliturvamaksu
helpotukset, liikevaihtoveron koro
tus sekä vakuutetun sosiaaliturva
maksun ja luonnollisten henkilöiden 
tuloverotuksen muutokset siten, 
että lähtökohtana ovat 1. 6. 1983 al
kaen voimassaolevat perusteet. 

- Yrittäjien vakuutusmaksut ja 
»muut verot ja maksut» (kuten mui
ta välillisiä veroja kuin hyödyke
verot) eivät ole laskelmassa muka
na. Ne ovat pieniä eriä ja niiden 
mukaanotto hienokseltaan kasvat
taisi eroa Suomen ja OECD:n vä
lillä. 

- Laskelman lähtötiedot Sosiaalitur
vamaksutoimikunta 1982:n mietin
tö 25. 1. 1983. 

Tulonjakovaikutukset »unohtuneet» 

Tulonjakovaikutukset toimikunta kuittaa 
lyhyellä toteamuksella »neutraalisuudes
ta». Tilastollinen tarkastelu sivuutetaan, 
ehkä siksi, että yleinen liikevaihtoveron 
korotus on epäedullinen pienituloisille. 
Syynä on se, 

- että liikevaihtoveroa maksavat nekin, 
jotka eivät tuloveroa maksa, 
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- että liikevaihtoveroa maksavat suhtees
sa käytettävissä oleviin tuloihinsa 
enemmän ne, jotka kuluttavat tulois
taan suuremman osan, eli pienituloiset, 
ja 

- että kulutusveron korottaminen esi
merkiksi erillisenä toimena vähentää 
progressiivisten verojen osuutta koko
naisverotuksen ja näin keventää koko
naisverotuksessa progressiivisuutta 
riippumatta siitä, onko kulutusvero 
erillään tarkasteltuna regressiivinen 
vai ei 3. 

Työllisyysperustelu ei vakuuta 

Jos tavoitteellisina ei pidetä verotuksen 
rakenteen muuttamista pienituloisille epä
edulliseen suuntaan, jäljelle jäävät työl
lisyysperustelut. Kaksi rnallia, VM:n ja 
SP:n antavat työllisyysvaikutuksista eri
laisen tuloksen, jotenka toimikunta va
litsi perusteluikseen esitystään paremmin 
tukevan eli VM:n mallilla lasketun tu
loksen. Siinä taas tulos liittyy hintakilpai
lukykyvaikutuksiin, kun taas työnantajien 
sosiaali turvamaksuj en alen tamisesi ty kset 
perustuvat yleensä pääoman ja työn suh
teellisella hinnalla argumentointiin, kuten 
tunnettua. Tässä tulee yhtymäkohta vero
rakenteen vertailJ.lun eri maiden välillä. 
Jos Suomen verorakennetta muutettaisiin 
lähemmäksi OECD:n keskimääräistä, yri
tysten vo.1si ajatella kpmpensoivan niihin 
kohdistuvan verotuksen lisäämisen alen
tamalla palkkatasoa, jolloin täysimääräi
sen kompensaation tapahtuessa esimer
kiksi palkansaaj an reaalinen käytettävissä 

,/ oleva tulo ei verorakenteen muutoksen 
yhteydessä nousisikaan vaan palkansaaja 
paIkassa menettäisi, minkä verotuksessa 

3. Ks. Tiainen, Pekka: Lokakuun talous
ratkaisut. Kansantaloudellinen aikakauskirja 
1983 :1, s. 121. 

hyötyisi. Siltä osin kuin verotuksen lisäys 
toteutuisi tällöin työnantajamaksujen li
säyksenä, ei työn ja pääoman suhteellinen 
hinta eikä nykyisillä mittareilla mitattu 
hintakilpailukyky tästä muuttuisi. Siltä 
osin kuin verotuksen nousu kohdistuisi ei
palkkaperusteisiin yritysveroihin, pää
oman ja työn suhteellinen. hinta muuttuisi 
osin työn eduksi riippuen tietenkin myös 
siitä, mihin yritysveroihin nousu tällöin 
kohdistuisi, ja ennen kaikkea viennin hin
takilpailukyky nykyisin mittarein para
nisi. Eli viennin »hintakilpailukykyä» voi-
"taisiin kohottaa muuttamalla tuotoksen 
painopistettä enemmän ei -palkka perus
teisten yritysverojen suuntaan, vaikka ve
rojen hintoihin siirtäminen olisi automaat
tista. 

Kuinka relevantti sitten yleensä on tä
mä pääoman ja työn suh teellistä hin taa 
koskeva argumentti työllisyyden kannal
ta? Suomen tuotannon pääomavaltaisuut
ta on eräissä tutkimuksissa pidetty seu

rauksena kalliista työvoimasta, mikä olisi 
samalla rakenteellisen työttömyyden syy. 
Suomen tuotannon pääomavaltaisuutta 
luonnehtii pysyväisluonteinen tuotantoka
pasiteetin alhainen käyttö aste ja ns. 
ekstensiivinen laajentaminen eli useissa 
tapauksissa kapasiteetin lisäyksen määräl
lisen puolen korostaminen teknologia
intensiivisyyden sijaan. Osatekijöinä ovat 
tietenkin keskittyminen pääomavaltaisilIe 
toimialoille ja pääomavaltaisen teknolo
gian valinta, vaikka muunlainen teknolo
gia täyttäisi nykyaikaiselle teknologialle 
asetettavat kriteerit. Kuitenkaan ainakaan 
siltä osin, kuin pääomavaltaisuuden syy 
on reaalipääoman tehoton käyttö (alhai
nen käyttö aste) tai tehottomat investoin
nit, (joista on seurauksena alhainen kapa
siteetin käyttöaste) »kaIHs» työvoima ei 
ole työttömyyden syy olipa työn ja pää
oman hintasuhteen kehitys ollut mikä hy-



vänsä. Ratkaisun hakeminen näihin ongel
miin työn suhteellisen hinnan alentami
sesta tai verohelpotuksista yritystoimin
nalle, jotka eivät suoraan vaikuta työn ja 
pääoman suhteelliseen hintaan, on pää
oman tehottoman käytön suosim'ista jaon 
omiaan tekemään hyväksyttäviksi inves
tointeja, jotka eivät täytä talouden voi
mavarojen tehokkaalle suuntaamiselle 
asetettavia kri teerej ä. 

Yleisesti tiedossa on, että työn hinta 
Suomessa on suhteellisen alhainen verrat
tuna niihin läntisiin teollisuusmaihin, joil .... 
la on keskeinen sija Suomen ulkomaankau
passa. Työ on siten halpaa. Kalleudella 
tar koi tettaneenkin sitä, että työn hinta ei 
aina jousta alaspäin, kun yritysten kan
nattavuus on muista syistä kuin työn hin
nan takia joutunut osittaiseen kannatta
vuuskriisiin. Kulut virheistä peitetään 
leikkaamalla työn hintaa tai valtion va
roista eI vytystukena. Sosiaali turvamaksu
toimikunta mukautuu tähän edes asetta
matta kysymystä sellaisista syistä kuin 
pääoman käytön ja investointien tehok
kuus. Mietintö on päinvastoin kannanotto 

sen puolesta, että työ on Suomessa liian 
kallista eikä jousta riittävästi alaspäin ja 

nämä ovat työttömyyden syitä. Tässä on 

yhtymäkohta hintakilpailukykyaj atteluun, 
I 

joka on KESSU-mallissa sisällä, pääoman 

ja työn suh teellista hintaa ei. 

Eli johtopäätöksinä: työn ja paaoman 

suh teellisella hinnalla ei ole työllisyyden 

kannalta niin suurta eikä ainakaan sen 

s!sältöistä merkItystä, kuin toimikunta 
C'~näyttää olettavan.1 

Vaikka työn ja pääoman suhteellisen 

hinnan kehitys työlle epäedulliseen suun

taan osin lisäisi työttömyyttä, hintasuhde 

1 Tämä on kommentti myös koron korotta
misen perustelemiseen työn ja pääoman suh
teellisella hinnalla. 
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ei ole yksiselitteisesti kehittynyt työlle 
epäedulliseen suuntaan, ja kun sekä työ 
että pääoma oVflt Suomessa halpoja ja ve
rotus kohdistuu muita vähemmän pää
omaan, tulee kuin luonnostaan johtopää
töktseksi, että myös pääoman verotusta 
voidaan lisätä, mutta toimikunta karttaa 
tämän johtopäätöksen tekemisen. 

Toimikunta lisäksi tutkii eri ilmiötä (hin
takilpailukykyä) kuin kuvittelee tutki
vansa (pääoman ja työn· suhteellisen hin
nan vaikutusta). 

Entä vaikutukset kotimaisen kysynnän 
kautta työvaltaiseen kotimarkkinateolli
suuteen ? Entä lisääkö hintakilpailukyvyn 
lisääminen vientiä niin paljon, että se 
kompensoi supistavat vaikutukset koti
markkina teollisuuteen ? Entä vaikuttaako 
työnan taj amaksuj en alen taminen hinta
tasoa alentavasti, niin kuin KESSU -mal
lissa oletetaan? Entä onko muutos viiden 
vuoden keskiarvoissa sama kuin muutos 
aikaurassa, jolle viiden vuoden kuluttua 
asetutaan? Kysymys on relevantti, koska 
mallin tulosten mukaan O.5 0/0:n lisäys 

kuluttajahinnoissa alentaa yksityistä kulu

tusta 0.0 °lo. 0.5 °/o:n muutos jälkimmäi
sessä vastaa karkeasti 6000 henkeä työlli

syydessä ja toimikunta tekee johtopää

töksensä 4000 henkeä koskevan vaikutuk
sen perusteella. Sanotun jälkeen on vähin

täänkin rohkeaa tehdä liikevaihtovero
vaihtoehdosta toimikunnan esittämiä joh

topäätöksiä, joista osin kuultaa läpi keino

tekoisuus esitetyn aineiston valossa. 

Miksi sitten liikevaihtovero ja mitä 

tilalle? 

Lopuksi vielä pari kommenttia ilman lä
hempää erittelyä. 

Kansaneläkelaitoksen vajaus on julki
sen sektorin näkökulmasta bruttovajaus. 
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Sosiaaliturvan verotuksen laajentaminen 
merkitsee, että aiempaa suurempi osa 
bruttomenoista palaa julkiseen sektoriin 
veroina takaisin. Toimikunnalta si ten 
unohtuu, että joskin KELA:n rahoitusva
jauksen kattamistarve on suurempi, I.I1yös 
esimerkiksi valtion verotulot ovat kasva
neet. 

Toimikunta myös jättää pohtimatta sen, 
onko liikevaihtoverotus sosiaaliturvan 
turvaamisen vai leikkaamisen muoto. 
Eivätkö myös sosiaaliturvan saajat maksa 
liikevaihtoverolla rahoitetusta sosiaali-· 
turvastaan liikevaihtoverona osan takai
sin? Toisin sanoen, sosiaaliturvan saajan 
reaalinen käytettävissä oleva nettotulo 
sosiaaliedun osalta onbruttoetuus - vä
littömät verot - kulutusverot. 

MATTI TUOMALA 

Toimikun ta unohtaa lisäksi sen, että 
Kansaneläkelaitoksen säästöjen kulumi
seen johtavat työnantajamaksujen alen
nukset" eivät ole samassa määrin johtaneet 
yritysten rahoitusaseman parantamiseen, 
koska KELA on joutunut myös vetämään 
lainansa pois yrityksiltä. 

Kaiken kaikkiaan: miksi sitten toimi
kunta esittää KELA:n rahoituksen hoita
mista juuri liikevaihtoverolla? Toimi
kunta ei sitä vakuuttavasti kerro. Ensi 
vuoden hoitamiseen työnantajamaksuilla 
~a budjettirahoituksella ei pitäisi olla ylit
sekäymättömiä esteitä. Jatkohoitoon käyt
täisin näitä keinoja ja kehittäisin yritysten 
työnantajamaksujen täydennykseksi mui
hinkin »tuotantotekijöihin», kuin työhön 
kohdistuvan yritysten sosiaaliturvamaksun. 

Kommentti sosiaaliturvamaksutoimikunnan 
mietintöön 

Eräs verotuksen kohtaannon tärkeimpiä 
periaatteita on, että veron muodollisella 
kohtaannolla ei ole merkitystä veron to
dellisen (lopullisen) kohtaannon kannalta. 
Kenelle vero on laissa määrätty, ei vielä 
!'#tkaise sitä, kuka veron lopullisesti mak
saa. Itse asiassa tämä periaate on kulkeu
tunut myös Sosiaaliturvamaksutoimikun
nan (1982) mietintöön seuraavasti s. 46. 

»8illä seikalla, miten työvoimaverot ja
kautuvat työnantajan ja vakuutetun mak
suksi tai tuloveroksi, ei ole toisaalta työn-

tekijän ja toisaalta työnantajan kannalta 
välttämättä suurtakaan merkitystä. Oleel
lisia ovat työnantajalle työvoimankäytön 
kokonaiskustannukset ja työntekijälle kä
teen jäävät tulot.» 

Valitettavasti nuo virkkeet eivät ole 
juurikaan kirkastuneet toimikunnalle. 
Kaikki muu teksti mietinnössä on enem
män tai vähemmän ristiriidassa tuon pe
riaatteen kanssa. Periaatehan kertoo sen, 
ettei ole käytännön kannalta merkitystä 
sillä kannetaanko vero (tai maksu) työn-



tekijän vai työnantajan nimikkeellä. To
sin ei ole suinkaan helppo sanoa, mikä 
sotumaksun lopullinen kohtaanto on. Se 
on visainen tutkimustehtävä, eikä Suo
mea koskevia tutkimuksia asiasta taida 
olla. Oli kohtaanto mikä tahansa, on se 
kui tenkin sama, nimitetäänkö maksua 
työntekijän vai työnantajan mukaan. 

Aivan yhtä vankoin perustein olisi voitu 
asettaa toimikunta, jonka tehtävänä olisi 
pohtia, millä toisella veromuodolla kor
vattaisiin työntekijöiden (vakuutetun) so
tumaksu tai luonnollisten henkilöiden tu-: 
lovero. Muutoinkin tuntuu, ettei toimi
kunta ole pystynyt kirkastamaan tehtä
vänsä asettelua tai sitten se on katsonut 
tehtäväänsä äärimmäisen ahtaasta näkö
kulmasta. Mietinnön perusteella olisi re
hellisempää kutsua sitä toimikunnaksi, 
jonka tehtävänä oli viennin hintakilpailu
kyvyn parantamiseen tähtäävien vero
järjestelyjen etsiminen. Itse asiassa mit
kään muut seikat eivät näytä sitä perim
mältään kiinnostavan. Oivan näytteen toi
mikunnan suhtautumisesta talouspoliitti
seen tavoitteenasetteluun saa siitä, miten 
se luokittelee talouspoliittiset tavoitteet. 
Näet sen mukaan varsinaisia talouspoliit
tisia tavoitealueita ovat kokonaistuotanto , 
työllisyys, inflaatio, kilpailukyky, vaihto-

I 
tase sekä julkinen talous ja veroaste. Tä-
mä on varsin outo käsitys. Ja kuten yllä 
todettiin, toimikunta kaventaa näitäkin ta-

'JJ voitteitaan. Sille näyttää olevan tärkeintä, 
ettei sosiaaliturvan rahoittaminen tärvelisi 
viennin hintakilpailukykyä. 

Sosiaaliturvan rahoituksen siirtämistä 
rahoitettavaksi yleisellä verorahoituksella 
kyllä sopii miettiä. Siihen löytyy paljon 
vakuuttavampia perusteita kuin mitä toi
mikunta saa mieleensä. Tarjollahan on 
yksinkertaisesti se tosiseikka, että perim
mäisestä sosiaalivakuutusaj atuksesta ei 
voida enää puhua nykyjärjestelmän yh-

361 

teydessä. Nyky järjestelmässä maksut ja 
edut eivät ole 'sen kiinteämmin toisiinsa 
sidotut kuin mitä ne ovat esimerkiksi tu
loverotuksen ja veronmaksajan nautti
miep. julkisten palvelujen välillä. Sotu
maksuja voi aivan aiheellisesti pitää ny
kyisellään ansiotuloihin kohdistuneina 
veroina. Esimerkiksi tällaisiin kysymyk
siin olisi toimikunnan suonut tarttuvan. 
Siltä olisi toivonut periaatteelUsta keskus
tel ua siitä, miksi sotumaksuj en nimissä 
ansiotuloja verotetaan regressiivisemmin 
kuin valtion tuloveron yhteydessä. Edel
leen toimikunnalta olisi voinut odottaa 
selkeämpää periaatteellista kantaa siihen, 
että sotumaksut asettavat nykyi'sin ansio
tulot huonompaan asemaan kuin muut tu
lot. Rivien välistä toimikunnan kannan 
voi tosin lukea tästä kysymyksestä. Sehän 
näet pitää hyvänä vaihtoehtona korvata 
työnantajan sotumaksuosuutta liikevaih
toverolla, joka nykyisin on käytännössä 
kulutuspohjainen. Tämä ei ainakaan aseta 
työtä ja pääomaa samaan asemaan. Edes 
neutraalisuuteen pyrkiminen olisi edellyt
tänyt joko siirtymistä tuloverotukseen tai 
nettotulopohj aiseen liikevaihtovero on. 
Toimikunnan käsittelemät jalostusarvo
ja tuloverovaihtoehdot olisivat neutraaleja 
tässä suhteessa. Toimikunta - ehkä yksi
oikoisessa viennin hintakilpailukykyso
keudessaan - ei kuitenkaan näytä hy
väksyvän neutraalisuuspyrkimystä. Tämä 
on sikäli kummallista, että toimikunnan 
asettamisen takana on selvästi nähtävissä 
yleisen mielipiteen huoli työnkäytön ran

kaisemisesta nykyisessä sosiaaliturvan ra
hoitusjärjestelmässä. Ei edes SAK:n edus
taja näytä olevan tästä huolissaan. Ansio
tulojen eli työnkäytön tietoinen suosinta 
taas vaatisi sotumaksujen korvaamista 
esimerkiksi varallisuusverolla tai lahja- ja 
perintöverolla. 

Näyttää siltä, että välttääkseen avain-
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kysymysten pohdintaa toimikunta tuudit
tautuu kokonaistal.oudellisten mallisimu
lointien varaan. Valitettavasti simuloin
nit KESSU - ja BOF malleilla ovat tur
hanaikaista puuhaa. Turhanaikaista ne 
.ovat siksi,että verotuksen kohtaan~on 
kannalta ne ovat mustia laatikoita. Sen 
sij aan kokonaistaloudellisella keskipitkän 
aikavälin mallillakin V.oisi yrittää testata 
verojen (tai maksujen) kohtaantoa. Tä
hän kysymykseen olisi pikemminkin voi
mavarat tullut suunnata. Muutenkin toi
mikunnan omaksuma tutkimusstrategia 
vaikuttaa oudolta. Sehän kiirehtii vaihto
ehtojensa makrotaloudellisten vaikutusten 
sel vi ttämiseen.Pinnallinenkin tuntemus 
aihepiirin kirjallisuU!desta osoittaa, että 
pitemmän aikavälin (mikro) kysymykset, 
esimerkiksi verotuksenkohtaanto, halli
taan paremmin kuin lyhyen aikavälin 
(makro) kysymykset. Nyt toimikunta lai
minlyö tämän täydellisesti. Sen sij aan se 
simuloi makrotaloudellisia vaikutuksia 
malleilla, jotka eivät nykyisessä muodossa 

ANTERO TUOMINEN 

riitä verotuksen painopistemuutosten ana
lysointiin. 

Tässä esitettyä arvostel ua ei suinkaan 
pidä ymmärtää niin, että toimikunnan 
olisi pitänyt suorittaa korkeinta mahdol
lista tasoa oleva tutkimustyö. Siihen ei 
sille annettu aikakaan olisi riittänyt. Sen 
sijaan tuon ajan puitteissa, kuten yllä .on 
pyritty osoittamaan, se olisi voinut sel
ventää tehtävänsä asettelua, ts. mitä asiaa 
se on itse asiassa asetettu pohtimaan. Tä
mäkin toimikunta antaa aiheen kummas
tella toimikuntien ja komiteoiden työs
ken telyta poj a. Taustaselvityksiä tehdään 
pikavauhtia, jolloin ei varsinaisesta 
ongelmasta saada kovinkaan palj on irti. 
Hyödyllistä tietoa jää käteen vähän. Edes 
jotkut asiat toivoisi selvitettävän perus
teellisemmin. Nykyinen pintaliito johtaa 
siihen, että saman asian ympärille'perus
tetaan toimikuntia tai komiteoita lyhyin 
aikavälein. Sosiaaliturvamaksut ovat täs
tä erinomainen esimerkki. Olihan edelli
nen toimikunta vuodelta 1978. 

Sosiaaliturvan rahoituksesta 

Sosiaaliturvamenojen nopea kasvu, ta
loudellisen kasvun samanaikaisesti sel
västi hidastuessa, .on herättänyt keskuste
lua mahdollisuuksistamme rahoittaa li
sääntyvä t sosiaali turvamenot. Erityisesti 
on keskusteltu lisään tyvistä eläkemenois
ta ja niiden rahoitusmahdollisuuksista. 

Sosiaalim'enojen osuus bruttokansan
tuotteesta oli Suomessa vuonna 1981 
21,9 0/0. Muissa Pohjoismaissa tämä .osuus 
oli selvästi suurempi, esimerkiksi Ruot
sissa 30,9 % ja Tanskassa 28,5 0/0. Myös 
mm. Alankomaissa, Belgiassa ja Rans
kassa osuus on selvästi korkeampi. 



Suomessa sosiaalimenojen kasvuvauhti 
on kuitenkin varsin nopea. Kasvupaineet 
tulevina vuosikymmeninä ovat voimak
kaat. Sosiaali- ja terv,eysministeriön aset
tama STAT -työryhmä arvioi, että jo ny
kyisten päätösten perusteella osuus kas:
vaisi vuosituhannen vaihteeseen mennessä 
pari prosenttiyksikköä ja sen jälke,en var
sin nopeasti, vaikka taloudellinen . kasvu 
olisi keskimäärin 3 0/0 vuodessa. Mikäli 
keskimääräinen kasvuvauhti olisi hitaam
pi, osuus nousisi vieläkin enemmän. Li
säys -johtuisi ennen kaikkea _eläkemenojen 
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ovat samankaltaisia; merkittävä poikkeus 
on vain Tanska, jossa pääosa -yleistä so;.. 
siaaliturvaa rahoitetaan verovaroin. Sel
väpiirteinen Suomen rahoitusj är}estelmä 
on vain yksityisen sektorin ansioeläkkeis
sä ja lakisääteisessä tapaturmavakuutuk
sessa, jotka rakentuvat pääosin -vakuutus;.. 
periaatteelle. Ansioeläkejärjestelmän ra
hoitukseen ei sisälly vakuutettujen väli
tön tä omaa panosta, ilmeisesti siksi, että 
järjestelmää säädettäessä oli jo olemassa 
yksityisiä eläkesäätiöitä, jotka työnantaja 
rahoitti. Toisaalta työnantajina katsottiin 

kasvusta. Muut sosiaaliturvamenot lisään- . olevan huoltov!elvollisuuksia vanhoja 
tyisivät kansantuotteen kasvua hitaam- työntekijöitään kohtaan. 
min. 

Sosiaaliturvamenot rahoitetaan pää
asiassa työnantajilta kerättävillä, palk
kasumman perusteella määräytyvillä 
maksuilla, kunnallisvero on rinnastetta
valla vakuutetun kansaneläke- ja sairaus
vakuutusmaksulla sekä yleisin verovaroin, 
joilla katetaan valtion ja kuntien osuu
det sosiaaliturvamenoista. Työnantaja
maksuilla rahoitetaan Suomessa menoista 
noin puolet, mikä kansainvälisessä v,ertai
lussa on varsin korkea osuus, kun vakuu
tettujen osuus on vain 7 prosenttia, mikä 
taas on kansainvälisesti varsin .alhainen 
osuus. 

Yksityisen sektorin ansioeläkkeet ja la
kisääteisen tapaturmavakuutuksen menot 
rahoitetaan ~okonaan palkkaperusteisin 
työnantajamaksuin, julkissektorin ansio
eläkkeet maksetaan juoksevina menoina, 
kansaneläkkeet sekä työnan taj amaksuilla, 
vakuutetun maksuilla että valtion ja kun
tien verovaroista, kun taas sairausvakuu
tuksen ja työttömyysajan toimeentulotur
van rahoitukseen osallistuvat työnantajat, 
vakuutetut ja valtio. 

Nykyinen rahoitusjärjestelmä on histo
riallisen kehityksen tulos. _ Tosin useim
missa maissa j ärj,estelmät pääpiirteissään 
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Myös kansaneläkelaitoksen rahoitus ra
kentui alunperin pääosin vakuutusperiaat
teelle. Maksujakautuma on säily:tetty sen
kin jälkeen, kun kansaneläkkeestä on tul

lut puhdas tulonsiirtojärJestelmä. Sai
rausvakuutuksessakin on tavoiteltu va
kuutus- ja- tulonsiirtoperiaatteiden yhdis
tämistä. Kuntien maksama osuus kan
saneläk;elai toksen m·enoista on puhdas his
toriallinen anakronismi ja liittyy kuntien 
huoltovelvoitteisiin ja köyhäinhoitoon. 

Maksujärj estelmä on siis historialUsen 
kehityksen tulos eikä sille yks:i!tyisen sek
torin ansioeläkejärjestelmää ja lakisää
teistä tapaturmavakuutusta lukuunotta
matta ole löydettävissä luonnollisia perus
teita. Toisenkinlainen järjestelmä on siis 

hyvin ajateltavissa. 

Muutosvaatimukset ovat kohdis,tuneet 
ennen kaikkea työnantaj an kansaneläke ... 
ja sairausvakuutusmaksuun. Niiden on 
väitetty rasittavan enemmän pientä ja 
keskisu urta kuin suurta yritystoimintaa -j a 
kohdistuvan enemmän työvaltaiseen kuin 
pääomavaltaiseen y:vitystoimintaan. Kas
vava j oukkotyöttömyyiS -on myös tämän 
keskustelun taustalla. Nopeasti nousevien 
työvoimakustannusten on katsottu hei-
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kentävän teollisuuden kansainvälistä kil
pailukykyä. Muita !työnantajamaksuja on 
vaikea korottaa mm. siitä syystä, että työ
eläkemaksut tulevat nousemaan suhteel
lisen nopeasti ja vastarinta välillisten työ
voimakustannusten lisäämistä kohtaan tu
lee lisääntymään. Kokonaistyövoimakus
tannuksiahan käsitellään täsmällisesti työ
markkinaneuvotteluissa. Muutokset koe
taan helpommiksi, jos ne jakautuvat epä
määräisemmin. Tästä on syntynyt ajatus 
korva'ta .työnantajan kansaneläke- ja sai
rausvakuutusmaksu joko kokonaan ta,i 
osittain· liikevaihtoverolla tai arvonlisäve
rolla. 

Sosiaaliturvamenot maksetaan viime 
kädessä jakamalla kunkin vuoden tuotan.;. 
nossa syntyneitä tuloja eli kysymys on tu
lonsiirroista. Yhteiskunnassa on tehtävä 
poliittinen päätös siitä, kuinka paljon re
sursseja sijoitetaan sosiaaliturvaan ja 
kuinka palj,on jää muuhun kulutukseen. 
Rahoitustapa eli missä muodossa verot 
kerätään on ilmeisesti toissijainen siihen 
nähden kuinka palJon niitä kerätään. Jos 
eläkkeisiin halutaan sijoittaa enemmän 
rahaa, niin muille jää vähemmän. Sama 
koskee sairaus- ja työttömyysvakuutusta. 
Ellei tätä tosiasiaa hyväksytä, vaan po
liittisella päätöksellä ollaan valmitta Ii
säämään sosiaalimenoja, mutta yksityi
sellä päätöksellä (eli työmar kkinakäyt
täytymisellä) ei tätä hyväksytä, tuloksena 
on inflaatio - rahoitustavasta riippu
matta. 

Eri rahoituSJtavoilla voi kuitenkin olla 
vaikutusta taloudelliseen kehitykseen. Ra
hastoivaa- eläkejärJestelmää voidaan pe
rustella sillä, että se lisää säästämistä (tai 
ei ainakaan vähennä sitä). Eläkkeet on 
sitten aikanaan helpompi maksaa suurem
masta kansantulosta, kun investointi- ja 
säästämisaste on ollut alkuvaiheessa kor
keampi. Jakojärjestelmän taas voidaan 

katsoa vähentävän säästämistä ja lisäävän 
ainakin alkuvaiheessa kulutusta. 

Työnantajamaksuj.en järkevyyttä poh
dittaessa on aivan keskeinen kysymys, 
mikä on niiden kohtaan to eli kuka viime 
kädessä maksaa työnantajamaksut. Ne, 
jotka väittävät niiden rasittavan työval
taista tai pientä yritystoimintaa, tuntuvat 
ajattelevan, että työnantaja· tai kulutta
jat kantavat rasituksen, jolloin kustannus 
siirretään tuotteen hintaan tai jää rasitta
maan yrityksen kannattavuutta. Mikäli 
näin kävisi - eli maksut siirrettäisiin 
eteenpäin - työn suhteellinen hinta pää
omaan nähden nousisi, hintakilpailukyky 
heikkenisi ja {työvoiman kysyntä vähenisi. 

Toinen äärimmäinen tapa on ajatella, 
että palkansaajat maksavat myös työn
antajarnaksun kokonaan. Ellei maksua 
olisi, palkat olisivat vastaavastf~ maksun 
verran korkeampia. Työvoimakustannus
näkökulmasta m~tään eroa ei olisåkaan 
eivätkä työn ja pääoman hintasuhte·et 
muuttuisi. Tilanne olisi toisin sanoen sa
ma kuin jos palkkoja korotettaisiin työn
antajamaksun verran ja työnantajamak
su siirrettäisiin vakuutetun maksuksi eli 
tuloveroktsi. Mikäli palkansaaj a koke,e, 
että maksu vastaa etuuksia (eläkettä, sai
rausvakuutuspäivärahaa, työttömyystur
vaa tms) hän tyytynee tilanteeseen, ellei, 
niin seurauksena voi olla veropaine
inflaatio eli kasvavat palkkavaatimukset, 
kuten minkä hyvänsä veron ollessa kysy
myksessä. 

Kessu-mallin laskelma, jossa oletetaan, 
että työnantajamaksun alennus ei vaikut
taisi mitään palkkoihin, on tuskin realis
·tinen. Työmarkkinaneuvotteluissa tarkas
tellaan kokonaistyövoimakustannurosia, ja 
niin työnantajat kuin työntekijäjärjes
tötkin ottavat ne huomioon omi'ssa lask,el
missaan. Missä määrin siirtymää tapah
tuu, voi vaihdella tilanteesta toiseen, 



mutta parempien tietojen puutteessa 
approksimaationa voitaneen käyttää 
Holmlundinarviota. 

-Kolmas ·-empiiristen tutkimusten (sekä 
teorian) mukaan todennäköisin vaihtoehto 
on,' että työnantaj amakrSun . -korot~aminen 
siir,tyy osittain hintoihin tai rasittaa kan
nattavuutta ja osittain hidastaa palkanko
rotuksia. Bertil Holmlundin Ruotsia kos
kevan tutkimuksen 1 mukaan ·työnantaja
maksun korottaminen 1 %-yksiköUä nos
taa kokonaistyövoimakustannuksia 1/4 0/0-

siköllä. Samantapainen tulos on saatu Hol-
lannista. 

Tästä näkökulmasta näyttäisi olevan 
aihetta pyrkiä k20rvaamaan työnantaja
maksut ainakin osittain jollain muulla ra
hoitustavalla. Vaihtoehtoja ovat lähinnä 
liikevaihtovero ja arvonlisävero tai sitten 
normaali budj ettirahoi tus sekä tulov'ero 
eli vakuutetun maksun korottaminen. 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta -82 suo
ritti laskelmia kahdella eri kokonaista
loudellisella mallilla. Laskelman tulos lii
kevaihtoverovaihtoehdon osalta ilmenee 
taulukosta l. 

Suomen Pankin BOF3 -mallilla suorite
tut laskelmat kuvaavat työmarkkinakäyt
täytymistä realistisemmå.n. Myönteiset vai
kutukset muutoksesta jäävätkin selvästi 
vähäisemmiksi .Kuitenkin on näiden las
kelmien valossa ilmeistä, että työnantajan 
sosiaaliturvamaksun osittainen korvaami
nen liikevaihtov,eroa korottamalla lisäisi 
vientiä ja kokonaistuotantoa ja parantaisi 
työllisyyttä, mutta kiihdyttäisi inflaatiota 
ja vähentäisi yksityistä kulutusta. Vaiku
tukset eivät kuitenkaan ole suuria. 

Yksiseli ttelsesti ei siis voida sanoa, et.tä 
työnantaj an sosiaalHurvamaksun korvaa-

1. Holralund, Bertil: PayroU Taxes and 
Wage Injlation: The Swedish Experiences. 
Working Paper No. 68, 1982. Industriens utred
ningsinstitut, Stockholm. 
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Taulukko 1. Työnantajan sosiaalituTvamaksun 
2 prosenttiyksikön alentamisen ja liikevaihto
VeTDn vastaavan kOTotuksen vaikutukset keski
määrin prosenttia vuodessa vuosina 1983-86, 
kun muutos toteutetaan vuoden 1983 alussa. 

KESSU BOF 

BKT 0,35 -0,0 
Tuonti 0,2 -0,4 
Vienti 0,7 0,4 
Yksityinen kulutus -0,1 -0,2 
Yksityiset 

investoinnit 0,75 
Kuluttajahinnat 0,3 0,9 

Työllisyys (henkeä) 5000 1000-1500 

minen osittain liikevaihtov'eroa korotta
malla olisi taloudellisilta vaikutuksiltaan 
myönteinen. Se ei ratkaise talous- ja 
työllisyysongelmiamme eikä.ratkaise so
siaalimenojen rahoitukseen liittyviä 
ongelmia. Toisaalta, kun ,tiedetään, että 
työeläkemaksut joka tapauksessa tulevat 
nousemaan, ja kun kansanelä~e- ja sai
rausvakuutusetuudet ovat vain osittain 
ansiosidonnaisia, on näiden etuuksien 
osalta syytä as.teittain pyrkiä vähentä
mään työnantajamaksuj'en osuutta. Täl
löin voidaan ajatella liikevaihtoveron vas
taavaa korottami'sta. Kuitenkin on syytä 
havaita, että liikevaihtoverokanta Suo
messa on kansainvälisesti jo varsin kor
kea. 

Sosiaaliturvan rahoituk,se.ssa tarvitaan 
selkeitä ja samalla kestäviä, pitkäjäntei
Sla rahoitusmuotoja. Rahoitusmahdolli
suudet eivät saa vaihdella suhdanteiden 
tai valHon kassatilanteen mukaan. Etuuk
sien ja niiden rahoittam·iJsen välillä tulee 
olla selvä yhteys, jotta päättäjät voivat 
nähdä,että etuuksien muutokset ja niiden 
rahoitus liittyvät yhteen. 

Työeläke-, ,tapaturmavakuutus- ja pää
osin työttömyysvakuutus tulisi säilyttää 
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rahoituksen osalta nykyisenkaltaisena. 
Sairausvakuutuksessa· voidaan nykyistä 

rahoitustapaa myös . pitää perusteltunä; 
ansiosidonnaise-t päivärahat ja työ,terveys
huollon kustannukset on perusteltua ra
hoittaa työnantajamaksuin, vakuutetun 
maksua voitaisiin myös jonkin verran 
nostaa ja valtion budjetista on alkuperäi
sen tarkoituksen mukaan rahoitettava osa 
menoista. 

Kansaneläkemenot ovat pul~allisempi 
kysymys. Työnantajan ja ·vakuutetun 
maksuja olisikin voitava alentaa sitä mu
kaa, kun valtion budjietista voidaan kan
saneläkelaitokselle osoittaa rahoi tusta 

joko liikevaihtoveron tuotosta tai muu
ten: Erityisesti lisäosakustannukset ovat 
tulonsiirtoa, joka tulisi rahoittaa 
yleisin verovaroin. Sosiaaliturvan kehit
tämistä ei kuitenkaan tule alistaa vuotui
sille budj,ettipää töksille, vaan menokel;1i
tystä on tar kastel ta va pi tkäj än teisesti. 

Sosiaaliturvamaksutoimikunta -82:n eh
dotuksia voidaan varovaisesti lähteä to
teuttamaan. Valitettavasti tässäkin tilan
teessa käy helposti niin, että ;rakenteel
liset ja periaatteelliset uudistukset sekoit
tuvat aj ankohdan v'\ikeaan budjettialij ää
'mään, jolloin päätöksiä tehdään tämän 
päivän eikä huomisen näkökulmasta. 
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Caj o. Faleke: Water Quality and teishyödykkeiden kysynnässä kysymys 
Property Priees: An Eeonometrie Analysis 
of Environmental Benefits. Commenta
tiones Scientiarum Socialium 18 1982, 
Helsinki 1982. 

'Yhteishyödykkeiden (publie goods) teoriaa 
on tutkittu pitkään. Tuoreempaa perua 
ovat pyrkimykset empiirisesti mitata näi
den kysyntää (arvoa, arvostusta, arvotus
ta). Koska näillä hyödykkeillä ei ole suo
ranaisia markkinoita, ei yksityishyödyk
keiden kysyntä analyysin koetetuilla me
netelmillä ole paljoakaan käyttöä. Ihmi
siltä voidaan toki kysyä suoraan heidän 
halukkuuttaan maksaa yhteishyödykkeis
tä. Mahdollisuus »strategiseen» käyttäyty
miseen, oikeiden preferenssien piilotte
luun kyselijältä, nähtiin aiemmin survey
menetelmien tuloksia systemaattisesti har
hauttavana ongelmana. Kokemus kuiten
kin näyttää osoittavan, ettei tämä todelli
suudessa ole fovin suuri haitta (ks. esim. 
Brookshire - Theyer - Sehultze -
d' Arge: Valuing Pub lie Goods: A 
Comparison of Survey and Hedonic Ap
proaches», AER, voI 72, 1982, s. 165-177). 
On käytetty myös epäsuoraa arviointia: 
yleisin tapa lienee ns. hedonisten hinta .. 
funktioiden estimointi ja yhteishyödyk
keiden implisiittisten marginaalihintojen 
arvioiminen näiden avulla. Implisiittiset 
hintafunktiot eivät kuitenkaan suoranai
sesti identifioi yhteishyödykkeiden kysyn
täfunktioita. 

Näin niitä ei voi sellaisenaan käyttää ei
marginaalisten muutosten yhteydessä. Yh-

useimmiten on juuri tällaisista »suurista» 
muutoksista; jokin palvelu tai mahdolli
suus järjestetään tai ei, ympäristöarvo tu
hotaan tai säilytetään, veden tai ilman 
laatua ratkaisevasti huononnetaan tai pa
rannetaan, jne. Niinpä hedoniseen tek
niikkaan on yritetty toisena vaiheena liit
tää tietoja ensimmäisessä vaiheessa esti
moiduista implisiittisistä hinnoista ja yh
teishyödykkeiden kvantiteeteista sekä näin 
pyrkiä identifioimaan yhteishyödykkeen 
käänteinen kysyntäfunktio, marginaalinen 
maksuhalukkuus. 

Faleken työ on käsittääkseni ensimmäi
nen, jossa veden laadun kysyntää tarkas
tellaan nama hedoniseen tekniikkaan 
liittyvät molemmat vaiheet myös empii
risesti ja ilmeisen korrektisti suorittaen. 
Jos tämä käsitykseni on paikkansapitävä, 
Falcken työ on huomattava kontribuutio, 
semminkin kun sen empiirinen toteutus 
sisältää merkittäviä oivalluksia ja opera
tionaalistuksia. »J os»-varauksen esitän 
vain siksi, että en ole yksityiskohtaisesti 
tutustunut niihin hedonisen tekniikan em
piirisiin sovellutuksiin, joissa myös toinen 
vaihe on empiirisesti toteutettu (näitä lie
nee tehty erityisesti ilman laadun kysyn-, 
nän suhteen, ks. A. Myrick Freeman 111: 
»Hedonic Prices, Property Values and 
Measuring Environmental Benefits: A 
Survey of the Issues», Scandinavian 
J ournal of Economics, voI. 81, 1979, s. 154 
-173). 

Falcke pyrkii estimoimaan veden (pa
rantuneen) laadun kysyntää. Tämäntyyp-



pisissä tutkimuksissa usein käytettyyn ta
paan hän olettaa vesialueen veden laadun 
muutosten heijastuvan vesialueen tuntu
massa sijaitsevien kiinteistöjen hintoihin. 
Hän valitsee tutkimusaineistoonsa eri puo
lilta Yhdysvaltoj a 17 paikkakuntaa, joissa 
on viime aikoina tapahtunut veden laa
dun parantumista, muttei kovin suuria 
kiinteistömarkkinoita mullistavia muu
toksia (vähäisemmät muutokset, kuten 
uudet moottoritiet, koulut, sillat, laiturit 
jne. on otettu mallissa selittäjinä huo
mioon). Falcke estimoi kullakin paikka~ 
kunnalla tehdyn case-tutkimuksen perus
teella regressioanalyysia käyttäen yh
teensä 17 hedonista hintayhtälöä, 

missä ~p% on kiinteistöhinnan muutos 
(ennen ja jälkeen vedenlaadun parannuk
sen), DW on kiinteistöjen etäiJsyys ran-
nasta, ja ...... edustaa muita selittäjiä, 
jotka poikkeavat casesta toiseen. Moittee
na muuten varsin hyvin suoritettua case
tutkimusten dokumentointia (liitteenä) 
kohtaan on, ettei selvästi kerrota miten 
aineiston kiinteistöt paikkakunnittain on 
valittu. Yhdysvaltojen kiinteistömarkki
noihin perehtymätön ulkopuolinen ei 
myöskään saa selkeää kuvaa siitä, miten 
hyvin käytetyt i kiinteistöhintojen def
laattorit heijastelevat paikkakunnille omi
naisia kiinteistöhintojen muutoksia. 

Kiinteistöjen etäisyyden laadultaan pa
rantuneesta vesialueesta käyttäminen ve
destä saatavan »hyödyn» määräkompo
nentin kuvaajana on nerokas ja ilmeisesti 
myös uusi ratkaisu. Veden laatukompo
nentin kvalifiointi »havaitun vedenlaadun 
indeksiksi» (perceived water quality 
index) on paitsi näppärä myös tarkoituk
senmukainen ratkaisu. 

Havaitun vedenlaadun indeksin (PWQ1) 
muodostaminen' 'on' selostettu yksityiskoh-

taisesti Falcken työn kappaleessa 3. 1n
d~~si on teoreettisesti hyvin perusteltu ja 
empiirisesti huolella muodostettu. Sen 
painot ja asteikot on ensin laadittu valta
kunnallisen kysely tutkimuksen pohjalla. 
1ndeksin paikkakunnittaiset lukemat 
PWQIRes,s saatiin case-tutkimusten paik
kakunnalla kullakin haastateltujen 25 sa
tunnaisesti valitun maallikon käsityksis
tä paikkakuntansa vedenlaadun muutok
sesta. Tämän lisäksi haastateltiin 60 ky
seiset vedet hyvin tuntevaa vesiasiantun-

. tijaa, jotka myös arvioivat kOe vesien laa
dun muutokset omaa ammattitietoaan 
mutta »maallikkoasteikkoja» käyttäen. 
Näin saatiin indeksille toiset paikkakun

nittaiset lukemat PWQIExp,s.Asiantunti
joiden ja maallikkojen indeksilukemat 
poikkesivat toisistaan huomattavastikin. 
Falce pystyi kuitenkin, ottamalla selityk
seen mukaan eroavuudet veden ääreen 
pääsyssä (asiantuntijoiden ja maallikko
jen arvioiden poikkeamat olivat suurem
pia siellä missä yleisön pääsy veden 
ääreen, tai vesialueen käyttö muuten, oli 
hyvin rajoitettua) ja sen, että asukkaat 
asiantuntijoihin verrattuna systemaatti
sesti aliarvioivat jokien veden laadun pa
rantumisen, regressioyhtälöllä 

(2) PWQIRes,s = C + d . PQWIExp,s + ..... . 
selittämään 3/4 havaitun vedenlaadun in
deksin vaihtelusta. Yhtälön (2) parametri
estimaatit osoittavat, että tarvitaan var
sin suuri veden laadun parantuminen, jot
ta asukkaat sen havaitsisivat mikäli pää
sy veden ääreen, tai vesial ueen käyttö 
muuten, on rajoitettu. Yhtälön (2) avul
la voidaan ilmeisesti »ennustaa» havaitta
vaa vedenlaadun muutosta PWQIRes 
asiantuntijoiden joko tosiasioiden tai tu
levan tilanteen arvion perusteella muo
dostaman indeksin PWQIExp avulla. 



Lopulta Falcke estimoi kaksivaiheisella 
pns-menetelmällä (parantuneen) veden
laadun käänteisen kysyntäfunktion 

(3) ln b1s = h + k InPQWIRes,s + ..... . 

jonka avulla 95 olo vedenlaadun implisiit
tisten hintojen b1 paikkakunnittaisesta 
vaihtelusta voitiin selittää. Yhdessäotet
tuina yhtälöt (3) ja (1) antavat tuloksen, 
että esim. PQWIRes -lukema 25 merkitsee 
kiinteistöhintojen kohoamista 93 °/o:lla 
järven rannalla, 7 0 10 :lla 300 metrin ja 
o °/o:lla 1200 metrin päässä rannalta. Ran
takiinteistöjen hinnannousu vaikuttaa en-· 
sin hurjalta, palaaminen indeksin muo
dostamisen perusteisiin kuitenkin lo
pulta vakuuttaa, että indeksin lukema 25 
merkitsee todella huomattavaa veden laa
dun parantumista ja näin suuruusluokka 
vaikuttaa mahdolliselta. 

Falcken tilastollinen analyysi on moit
teettomasti ja tarkasti toteutettu, miltei 
kaikki kertoimet ovat tilastollisesti mer
kitseviä ja kaikki tilastollisesti merkitse
vät kertoimet ovat a priori odotusten mu
kaisia etumerkeiltään. Falcke on tiivistä
nyt johtopäätöksensä 

»In conclusion then, the final estimated 
property price impact model or the 
implict demand for improved water 
quality is 

(5-10) ~po/o=bos + b1s(l/DW) 
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Given the theoretical reasoning of this 
study and the assumption made, the above 
model can be used to calculate at any 
urban water body benefits from water 
quality improvements as given by a 
change in the area under the income 
compensated demand curve.» (s. 93) (kur
sivoinnit K.P.) 

Falcken väite, että malli olisi käytettä
vissä hyötyjen laskemiseen »at any urban 
water body», on kovin voimakas. On tot
ta, että Falcken sovellutus aineisto on hy
vin monipuolinen: vesialueet ovat jokia, 
lahtia, järviä; asutuskeskukset pieniä ja 
suurehkoja; eri puolilla Yhdysvaltoja. 
Kuitenkin olisi odottanut tässä johtopää
tösvaiheessa huolellisempaa mallin käy
tön edellytysten kartoittamista ja ker
taamista. Koska malli kuitenkin on var
sin hyvin teoreettisesti perusfel tu ja se 
se on käynyt kunnialla läpi empiirisen 
koettelun, ei mallia suoralta kädeltä voi 
kumota. Jatkotutkimukset kenties opet
tavat lisää ympäristöhyötyjen vaikutuk
sista ja arvioinnista. Siihen asti Falcken 
malli kuitenkin saattaa antaa käsitystä 
vesistön laadun parantam1sen tuottamien 
hyötyjen suuruusluokista, arvioituna kiin
teistöhintoihin heij astuvina todennäköi
sinä muutospaineina. 

(5-11) b1s = e6.398*(PWQIRes,s) O.492*e1.180(WBTLake) +O.991(WBTBay) 

(5-12) PWQIRes,s =-24.778 +0.463(PWQIExp,s) + 15.501(PAs)-7 .056(RIVER) 

(5-13) bos = b1s(1/DW max's) or alternatively 

(5-14) bos = 1.203-0.000210(b1s) 

Kyösti Pulliainen 
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Ilmo Mäenpää:Voittoaste, investoinnit ja 
työllisyys Suomen talouden pitkän ajan 
kasvussa. Oulun yliopiston kansantalous
tieteen laitoksen tutkimuksia No 21, Oulu 
1982~ 

Kiinnostus talouden pitkän aikavälin 
ennustamiseen virisi Suomessa kymmen
kunta vuotta sitten. Tuolloin tehtiin en
simmäinen muutaman vuoden tähtäimen 
ylittävä kasvuarvio - nykyisen TASKUn 
ns. aurinkokirj a. Tuon jälkeen TASKU on 
pariinkin otteeseen kurottanut lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin mallirakennelmiaan 
ja viivottimiaan pitemmälle aikavälille. 
Myös ETLA ja SITRA, ennustivat äsket
täin kansakunnan talouden tulevaisuutta 
- ensi vuosituhannelle asti. Ilmo Mäen-

. pään väitöskirja liittyy näiden pitkän 
aikavälin tutkimusten joukkoon, mutta 
menee askeleen pidemmälle: siinä vaihto
ehtoja yritetään myös ymmärtää. 

Mäenpään tutkimus kytkeytyy laajaan 
Suomen talouden pitkän ajan mallisys
teemiin (FMS) , jota on professori Osmo 
Forssellin johdolla tehty Oulun yliopiston 
kansantaloustieteen laitoksella. Tämä pro
jekti osoittaa että muutaman tutkijan voi
min Van taanj oen pohj oispuolella pysty
tään laajan empiirisen mallisysteemin luo
miseen. Edellytyksinä täytyy toki olla 
aimo annos pioneerihenkeä, uskallusta, 
ahkeruutta ja kyltymätön tiedonjano; 
halu tehdä tutkimusta eikä laskelmia. 

Ilmo Mäenpään väitöskirjan nimi on sa
malla tutkimuksen keskeinen väite: Suo
men talouden pitkän ajan kasvussa voitto
aste, investoinnit ja työllisyys ovat oleel
lisessa vuorovaikutuksessa. Tätä vuoro
vaikutusta hän on kirjassaan etsinyt, muo
toillut, kehittänyt, estimoinut, hahmotel
lut, tarkastellut ja eritellyt (kirjoittajan 
omaa tiivistelmää edelleen tiivistääksee
ni). Väitteen empiiristä paikkansapitä-

vyyttä ei suoranaisesti testata: esitetyt si
muloinnit ovat ikäänkuin numeerisia las
kuesimerkkejä, jotka osoittavat . teoreetti
sesti johdettujen vuorovaikutusten suun
taa ja suuruuksia Suomen taloutta kuvaa
maan muodostetussa laaj assa mallisystee
missä. 

Väitöskirja noudattelee taloustieteel
listen empiiristen tutkimusten totuttua 
kaavaa: viitekehyksestä teorian muotoilun 
kautta empiiriseen estimointiin ja simu
lointiin. Viitekehykseksi on valittu jälki
keynesiläisen kasvuteorian aineksia. Sen 
'pohjalla muotoillaan voitto asteen mää
räytyminen koko kansantalouden tasolla 
ja investointien määräytyminen toimiala
tasolla. Nämä teoreettiset kehittelyt saa
vat ilmauksensa FMS-mallin tuotanto- ja 
hintalohkoissa. Tämä on edellyttänyt vuo
sikertamallin parametrien estimoin tia ja 
tähän sopivan estimointialgoritmin kehit
tämistä. Mallin tuotanto- ja hi:ntalohkoja 
erillään simuloiden· on tarkasteltu toimi
aloittaisia vaikutuksia ja koko mallisys
teemin simuloinnein kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia ja riippuvuuksia. 

Esitän muutamia huomioita' ja arvioita 
Mäenpään työstä luvuittain. Eräät väliot
sikot ja sanonnat seuraavassa viittaavat 
Mäenpään rohkeisiin muttei vaatimatto
miin mottoihin. 

1. Viitekehys 

Kirjoittaja esittelee viitekehyksensä ly
hyesti ja tiiviisti. Hän esittelee myös jär
kevän talouden periaatteet. Näistä läh tö
kohdista pidetään työn kuluessa tiukasti 
kiinni. 

2. Tikkaiden rakentaminen 

Kirjoittaja pyrkii toisessa luvussaan ym
märtämään voitto asteen luonnetta talous-



prosessissa. Esitystapa on yksinkertainen 
ja valaiseva. Eräät tehdyt olettamukset on 
muotoiltu kuitenkin sen verran epätar
kasti, että lukijalle jää mahdollisuus se
kottaa toisiinsa Kaleekin ja Keynesin lä
hestymistavat ja näin joutua ym~älleen 
varsinkin kohdassa 2.3 .. Tiukasti ottaen 
tuon kohdan toinen lause on epätosi ja 
sivun 17 ensimmäinen lause ja sivun ala
viittaus epätarkkoja. Kohtaa 2.5. olisi sel...; 
keyttänyt voitto asteen kohoamisen ja 
kasvunopeuden yhteyksien analyysi ta-~, 

pauksessa, jossa pääoman omistajat kulut
tavat osan voitoistaan. 

3. Näköala tikkailta 

Toimialamekanismiksi on valittu ns. 
vuosikertamalli, joka on tässä luvussa esi
tetty erittäin selkeästi. Työpanoskerroin
pylväikköjen käyttö on havainnollisuu
dessaan selkeä oivallus. Oivaltavaa on 
myös tuotantokapasiteetin äkkikuolema
olettamuksen perustelu ja vaihtoehtois
ten kasvu-urien vertailu. Vaikka voitto
asteen ymmärrystikkaat eivät tulleet 
aivan poisheitettävän valmiiksi, niiltä 
avautuva näköala - voitto asteen asema 
toimialamekanismissa - on huikaisevan 
kirkas. 

4. Vaikka mille hyvälle maistuva esti
mointi 

Vuosikertamallin niukkaan käyttöön em
piirisissä tutkimuksissa lienevät pääsyynä 
datansaannin ja estimoinnin hankaluudet. 
Mäenpää ei ole arastellut, vaan Carroll'in 
Ihmemaan Liisan tavoin uskaltanut tart
tua jos jollekiri hyvälle maistuvaan vuo
sikertaan - ja käsittääkseni onnistunut 
ratkaisemaan kummankin pulman käy
tännössä mielekkäällä tavalla. 

Estimointi on edellyttänyt uuden algo-
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ritmin kehittämistä ja sen ohjelmointia 
tietokoneelle. Epäselväksi jää kuitenkin, 
vaikuttaako valittu ongelmanhierarki
sointi tuloksiin - ts. olisivatko toisenlai
nen hierarkisointi tai tietokoneajan sääs~ 
tämiseksi teh tyj en yksinkertaistusten 
poisj ättäminen johtaneet toisenlaisiin esti
maatteihin. Menettelyllä saadut tulokset 
ovat kuitenkin suuruusluokaltaan mielek
kään tuntuisia eivätkä mallista niitä käyt
tämällä saadut tulokset osoittaneet kovin 
odottamattomia käyttäytymispiirteitä. 
Niinpä estimoin timenetelmän yksi tyis
kohtainen ja kaikinpuolinen punninta ja 
arviointi voi hyvin jäädä jatkotutkimus
ten ja mahdollisen tulevan kritiikin va
raan. Epälineaarisen mallin selitysasteen 
mittaamisen ongelmaa kirjoittaja olisi 
voinut selvitellä yksityiskohtaisemmin ja 
perusteellisemmin: tiukasti ottaen alaviit
taus sivulla 52 on epätosi. 

5. FMS-mallin kuvaus 

Laaj asta FMS-mallisysteemistä, jonka 
hyväksikäyttöä kokonaisuudessaan eräät 
tulokset ovat edellyttäneet, on tässä 
luvussa esitetty yleisrakenne verbaalisti 
ja muutamin lohkokaavioin. Sen tuotanto
ja hintalohkoja, jotka tämän työn kan
nalta ovat keskeisiä, on esitelty yksityis
kohtaisesti. Liitteeksi tiivistetty koko 
mallin matriisikuvaus olisi palvellut niitä 
- otaksuttavasti kuitenkin harvoja -
lukijoita, jotka olisivat kiinnostuneita 
kahlaamaan koko mallin läpi. Tärkein, eli 
voitto asteen merkitys kokonaismallin ta
sapainottavana suureena tuodaan kuiten
kin selkeästi esille. 

6. Toimialasimuloinnit 

Eri kasvunopeuksien ja voitto asteiden eri 
tasojen vaikutuksia on simuloitu eri toi-
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mialoilla erikseen FMS-mallin hinta- ja 
tuotantoyhtälöitä käyttämällä. Numeeri
set tulokset ovat malliin rakennettujen 
hypoteesien mukaisia etumerkeiltään ja 
niiden lukuarvot estimoitujen kertoimien 
funktioita. 

7. Paras mahdollinen maailmako? 

Koko FMS-mallin käyttö simulointiin tuo 
aluksi menneen kokemuksen vastaisilta 
vaikuttavia tuloksia.· Kun talouspolitiikan 
harjoittamisen vaikutukset otetaan simu-. 
lointeihin mukaan, tuloksetkin paremmin 
vastaavat mennyttä kokemusta ja tervettä 
järkeä. Teknisen muutoksen ja talous
kasvun nopeuden simuloinnit antavat hui
mia näköaloja ja nostattavat malttamatto
man odotuksen: milloin koko FMS-malli
systeemi on valmis ja käytettävissä ta
louspolitiikan vaihtoehtojen täysmittai
seen simulointiin? 

FMS-mallia ollaan tätä kirjoitettaessa 
(toukokuussa 1983) »koekäyttämässå» 
TASKUssa, ja Oulun yliopiston kansanta-

Deakin, B. M. - C. F. Pratten: Effects 
of the Temporary Employment Subsidy. 
Cambridge University Press, Great Britain 
1982. 

Vuoden 1975 elokuussa työväenpuolueen 
hallitus päätti Englannissa toimenpitees
tä, jolla .subventoitiin tilapäisesti yksityi
sen sektorin palkkoja työllisyyden tuke
miseksi. Toimenpiteen tarkoituksena oli 
vähentää irtisanoinisia ja lomautuksia 
työttömyyden kasvun hidastamiseksi ja 
kapasiteetin säilyttämiseksi vastaisen ta
loudellisen nousun varalle. 

Yritykset voivat anoa työllistämistukea 

loustieteen laitoksella Rauli Svento ja 
Jukka Kärrymäki jatkavat mallisystee
min viimeistelyä. Sventon tutkimus kos
kee nimenomaan mallin käyttöä talouspo
Ii tiikan· simul toin tiin. FMS~mallisysteemi 

näyttää jo Mäenpään työn perusteella 
kyntensä, se vaikuttaa hyvin joustavalta 
ja käytöiltään monipuoliselta. Mallin 
rakenne näyttää sallivan myös luonnon
varojen käytön ja ympäristövaikutusten 
mukaanottamisen mielekkäällä tavalla; 
malliin on jo tekeillä energialohko. Pit
kän aikavälin kasvumallien uusi vuosi
kerta tuntuu olevan hyvää vauhtia kyp
symässä. 

Ilmo Mäenpään väitöskirja on kirjoi
tettu hyvää suomen kieltä käyttäen suju
valla tyylillä, joka ei kuitenkaan peitä 
täsmällisyyteen pyrkivää ja siihen useim
miten myös yltävää sanontaa. Ilma Mäen
pään tekstiä on ilo lukea, tällaista on suo
malaisissa opinnäytetöissä ja muissa kan
santaloustieteen alan tutkimuksissa har
voin onni kokea. 

Kyösti Pulliainen 

esittämällä vakuuttavan selvityksen tie
tyn työntekijämäärän (vähintään 10-50) 
pakottavasta irtisanomistarpeesta. Näiden 
työpaikkojen säilyttämiseksi yritysten oli 
mahdollista saada työllistämistukea f,20 
viikossa työntekijää kohden enintään yh
deksi vuodeksi sekä jatkotukea (puolet 
täysimääräisestä) enintään puoleksi vuo
deksi. Työllistämistukihakemuksia otet
tiin vastaan 18. 8. -75-31. 3. -79, ja koko 
hanke päättyi vuotta myöhemmin 31. 3. 
-80. 

Deakinin ja Prattenin kirja on Englan
nin työvoimaministeriön toimeksiannosta 
tehty selvitys työllistämistuen vaikutuk-
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sista työllisyyteen, tuotantoon, hintoihin 
ja vaihtotaseeseen. Todellisen työlli
syysvaikutuksen arvioimiseksi pyrittiin 
selvittämään, missä määrin toimenpiteellä 
tuettiin työpaikkoja, jotka olisivat säily
neet subventiosta riippumatta (dead

weight ejject), millainen syrjäytysvaiku
tus (displacement ejject) tuella oli muihin 
saman alan työpaikkoihin sekä missä 
määrin emo kysynnän väheneminen muis
sa alan yrityksissä aiheutti niissä työvoi
man vähentämistarvetta ja siten oikeutti 
nämä tuen piiriin (domino ejject). 

Koska järjestelmän peittävyys riippui. 
yritysten anomuksista ja viranomaisten 
harkinnasta, toimenpiteen vaikutusten ar
viointi ekonometrisen mallin ex post -si
muloinnein oli käytännössä mahdotonta. 
Tutkijoiden materiaali onkin koostunut 
aggregoiduista toimialatiedoista, tuettujen 
yritysten kirjanpito- ja työvoimatiedoista 
sekä tukea saaneiden ja muiden samalla 
alalla toimivien yritysten kysely- ja haas
tattelutu tkimuksesta. 

Toimenpiteen oleelliset piirteet olivat: 

- työllistämistuen tilapäisyys, 1-1 1/2 

vuotta 
- tuella pyrittiin, toisin kuin useimmissa 

muissa maissa, työpaikkojen säilyttä
miseen, ei uusien työpaikkojen luomi
seen 

- tuki oli vakio, noin 1/3 teollisuustyön
tekij öiden keski ansioista viikossa, j 0-

ten tuki oli marginaalinen, matala
paikkaisia ammatteja suosiva palkka
subventio. 

Kirjan ensimmäisessä osassa selvitel
lään tuen muodollista kohtaantoa: 

- v. 1978 loppuun mennessä tukea oli 
maksettu yhteensä noin 500000 työn
tekijästä 

- tuetuista työpaikoista noin 90 °lo oli 
teollisuudessa, joista noin puolet teks-
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tiili- sekä vaatetus- ja jalkineteolli
suudessa. 

- vuoden -78 loppuun mennessä tukea 
oli maksettu (kumulatiivisesti) tekstii
liteollisuudessa 25 °/o:lle alan työnteki
jöistä, vaatetus- ja jalkineteollisuu
dessa 30 °/o:lle ja koko teollisuu
dessa keskimäärin 6 °/o:lle työnteki
jöistä 

- tuetuista noin puolet työskenteli alle 
500 työntekij än toimipaikoissa. 

Kirjan toisessa osassa kirjoittajat 
raportoivat selkeästi kyselytutkimuk
sen tuloksia kriisin syistä, työllis
tämistuen käytöstä ja sen vaikutuk
sista yritysten toimintaan. Yrityk
sistä 4/5 mainitsee ra tkaisevaksi työ
voiman vähentämistarpeen syyksi kysyn
nän puutteen, mutta vain 40 °/o:lla yri
tyksistä syy on nimenomaan" taloudelli
nen taantuma. Sen sijaan taulukosta ei 
ilmene, paljonko tuetuista työpaikoista oli 
näissä yri tyksissä, eikä varsinaisen tuen 
kohdentumista kriisin syiden perusteella 
voi näin ollen päätellä. Tutkijoiden läh
tökohtana on ajatus tarkastella vain sitä, 
paljonko työpaikkoja tuen avulla pystyt
tiin säilyttämään riippumatta siitä, mene~ 
tettiinkö työpaikat tuen loputtua. Ts., 
vaikka kriisin syy oli rakenteellinen, toi
menpiteellä katsottiin voitettavan aikaa 
kestävämpien ratkaisujen etsimiseksi yri

tyksen ja kansantalouden taholta. J okai
sen työpaikan säilymistä pidettiin arvok
kaana vaikka vain tukiaj an, var·sinkin kun 
järjestelmän nettokustannusten arvioitiin 
olevan vain 30 °lo kokonaiskustannuksista 
(tulonsiirrot + hallintomenot). Siitä huo
limatta olisin pitänyt kiinnostavina seu
rantatutkimuksen arvioita siitä, miten 
paljon tuetuista työpaikoista säilyi tuen 
loputtua, mahdollisesti alkuperäisen krii
sin syiden perusteella luokiteltuina. 
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Useimmat yritykset eivät käyttäneet 
subventiota tarkoituksellisesti tuotteiden 
hintojen alentamiseen, mutta useat yri
tykset olivat markkinoilla hinnanottajia. 
Näin ollen yritykset saattoivat lisätä tuo
tantoaan annetuilla hinnoilla enemmän 
kuin niille olisi ollut muutoin mahdollista, 
ja tätä kautta tuella oli suhteellista hin
taa alentava vaikutus. Esim. vaatetus- ja 
jalkineteollisuudessa vuoden työllistämis
tuki (52 X f,20 = fl040) oli noin 13 0/0 

keskimääräisestä myynnistä työntekijää 
kohden, ja neljäsosan tuesta arvioitiin 
kuluvan hintavaikutuksen kattamiseen. 

Tuotannonlisäyksestä lähes 90% myy ... 
tiin kotimarkkinoilla, 5 % ohjautui varas
tojen kasvuun ja loput vientiin. Tuettu
jen yritysten markkinaosuus kotimaassa 
tai ulkomailla ei sen sijaan kasvanut, jo
ten syrjäytysvaikutus näkyi lähinnä 
markkinaosuuksien säilyttämisenä sen si
jaan, että ilman tukea markkinoita olisi 
menetetty vah vemmille yrity ksille. 

Kirj an kolmas osa käsittelee ohj elman 
kansantaloudellisia vaikutuksia työlli
syyteen, tuottavuuteen ja hintoihin, ja 
päättyy lopuksi arvioon toimenpiteen te
hokkuudesta, efektiivisistä kustannuksis
ta. Kirjoittajat osoittavat yhtäältä tehtä
vän, toisaalta materiaalin ja tutkimusme
netelmän suhteiden edellyttämää harkin
taa ja varovaisuutta johtopäätö1sten teos
sa. Tarkastelussa pitäydytään välittömiin 
vaikutuksiin, eikä siten käsitellä kerran
naisia tai rahamarkkinoiden kautta välit
tyviä vaikutuksia. 

Tuen ohjautuessa pääosin sellaisten työ
paikkojen säilyttämiseen, joiden tuotta
vuus oli keskimääräistä alhaisempi, toi
menpiteellä oli tätä keskituottavuutta 
alentava vaikutus. Koska työvoiman saan
ti ei silti estänyt samanaikaista tehokkai
den yritysten kasvua, kirjoittajat pääty
vät toteamaan, että toimenpiteellä ei ollut 

vastaista tuottavuuden kasvua ehkäise
vää vaikutusta. Toisaal ta ei voitu myös
kään osoittaa, että tuettujen toimintojen 
tai . yritysten tehokkuus olisi vähentynyt. 

Palkkasubventiojärjestelmän todellisiin 
työllisyysvaikutuksiin liittyvät arviot ovat 
kirjan mielenkiintoisimmat, mutta samalla 
löyhimmin johdettavissa esitetystä tutki
musrnateriaalista. Tulokset voidaan kar
keasti esittää seuraavasti: Tuen välitön 
suhteellinen työllistämisvaikutus oli noin 
60 %, ts. keskimäärin kuudessa tapauk
sessa kymmenestä palkkasubvention mak
saminen johti yhden työpaikan (ainakin 
tilapäIseen) säilymiseen. Vuoden kuluessa 
tukiajan alkamisesta ja siis tuen saan
nista huolimatta -. 10 % työpaikoista ar
vioitiin menetetyiksi ja 10 % alkuperäi .. 
sistä työpaikoista syrjäytti tai ·esti synty
mästä muita saman alan työpäikkoj a. 
Näin ollen todelliseksi suhteelliseksi työl
listämisvaikutukseksi vuoden kuluttua 
tukiajan alkamisesta arvioitiin 40 %. Ni
mellisen ja välittömän työllistämisvaiku
tuksen ero (100 0/0-60 %) muodostui tut
kijoiden arvioiden mukaan siten, että 
30 % tuetuista työpaikoista ei ollut to
dellisen avun tarpeessa (deadweight 
effect) ja 10 %:lla työpaikoista vaikeudet 
aiheutuivat toisten saman alan yritysten 
saamasta kilpailuedusta, ja olivat siten 
seurausta subventiojärjestelmän toimin
nasta. 

Välittömän ja vuoden kuluttua tukiajan 
alkamisesta jäljellä olevan työllistämis
vaikutuksen perusteella kirjoittajat ar
vioivat, että kunakin ajankohtana keski
määrin joka toisen tukea saavan työpai
kan olemassaolo perustui palkkasubven
tioon. Näin ollen työpaikan säilyttäminen 
vuodeksi maksoi i2100 (2 x 52 X i20). 
Kun toisaalta 70 % kustannuksista pa
lautui valtiolle lisääntyneenä verokerty
mänä tai säästyi vähentyneinä työttö-



myyskorvauksina ja muina tulonsiirtoina, 
työpaikan säilyttämisen nettokustannuk
siksi arvioitiin ~625 (0.3 X f2100). Edel
leen toimenpiteellä arvioitiin olleen vien
tiä kasvattava, tuontia vähentävä ja siten 
vaihtotasetta parantava vaikutus, toisin 
kuin ekspansiivisella kysynnän säätelypo
Ii tiikalla. 

Mielenkiintoinen asetelma toimenpi
teen tehokkuuden arviointiin syntyy ver
tailusta sellaisen palkkasubventiojärjestel
män tuloksiin, jolla on pyritty joudutta
maan uusien työpaikkojen luomista, esim. 
Kopnits (1978)1. Lienee myös ilmeistä, että 
arviot tilapäisen palkkatuen tehokkuu
desta eivät ole sinänsä sovellettavissa 010-

1. Kopnits, G. F. (1978): Wage Subsidies and 
Employment: An Ana'lysis of the French Ex
perience, IMF Staff Papers 1978, 494-527. 
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suhteisiin, joissa subventiota käytettäisiin 
toistuvasti kysyntäsäätelypolitiikalle 
vaihtoehtoisena tai rinnakkaisena toimen
piteenä. Tuolloinhan yritykset ottaisivat 
palkkatuen huomioon optimaalista työvoi
mapoIitiikkaa suunnitellessaan, ja toisaal
tasamasta syystä myös tilapäisellä, mut
ta toistuvalla toimenpiteellä olisi pitkän 
aikavälin allokaatioon haitallisia vaiku
tuksia. 

Kirj alle olisi ollut eduksi, mikäli sovel
letun palkkasubventiojärjestelmän skaala
ja substituutiovaikutuksia olisi myös kä-

. sitteellisellä tasolla analysoitu ja empii

risesti selvitetty toimenpiteen vaikutuksia 
työaikaan, keskimäärin tehtyihin nor
maali - ja y Ii työtun teihin. 

Tuire Santamäki 
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PER FORSSKAHL: Finnish shipping is similar way as in most of our competing 
undergoing ehanges countries. 

In solving the question of capital, the 
The profitability crisis and structural possibility of acquiringborrowed capital, 

changes wi thin in terna tional shipping are 
reflected even in Finnish shi pping. Our 
problems are partly the same as in all 
industrial countries: a high cost level and 
decreasing com peti ti veness. 

Examining the future outlook for 
Finnish shipping two main problems are, 
in the author's opinion, to he solved: 1) the 
improvement in labour productivity, 
which is associated with the curbing of the 
rise in labour costs, and 2) securing the 
supply of capital. 

A Finnish merchan t ship is technically 
efficien t and i ts crew professionally skilled 
and well trained. The problem is a larger 
crew number than what is usual on West
European ships and too few annual aver
age working hours for the complement. 
These questions spould be solved in a 

PEKKA AHTIALA: Challenges and 
Possibilities for the Eeonomie Poliey of 
the New Cabinet 

When a eoun try wishes to embar k on a 
rapid growth path, the following measures 
have worked without fail: Raising the 
investment ratio above 25 per cent, main
taining a competitive exchange rate, ex
port orientation in contrast to import sub-

the interest rate and related conditions are 
most vital. The share of borrowed capital 
in the Finnish merchan t marine is on an 
average 85 per cent, and, therefore, the 
possibility of obtaining credit is of utmost 
importance when ordering newbuildings. 

The possibilities for Finnish shipping to 
get through the recession and me.et the 
challenges of the future are good. By 
national actions, La. with the aid of go
vernmental legislation and a moderate 
policy by the seafarers' org'aniza tions, we 
can stimulate the development of our 
merchan t fleet. 

If sufficient political will can be found 
as well as understanding for our shipping 
industry problems, we can expect the 
Finnish colours to be flying more often 
than hi therto on the Seven Seas. 

stitution, dismantling of trade barriers and 

reliance on market forces, enhancing the 

mobility of resources, and a forward

looking role of the government in terms 
of promotion of e.g. research and develop

ment. The first and third groups are in 

a satisfactory state in Finland. Since the 

raising of the investment ratio, Le. de

pressing consum ption, is the most painful 



of the measures, this kind of a patient 
would be a consultant's dream: Both the 
external and public sector debt are stilI 
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ment are enhancing the competitiveness of 
the closed sector, which is quite car
tellized, improvement of the financial 

within reason, and the resource base and system, where resources are inefficiently 
other prerequisites are good. Yet there is allocated, particularly due to interest 
plenty of work to do. ceilings and taxation, and other supply 

Price competitiveness is· a key area, side measures. Particularly costly is the 
which is deteriorating at a disquieting rate. combined effect of a high marginal income 
Its importance is underscored ·by the fact tax rate and income..,.dependent social 
that the price elasticity of the demand for security, which raises the net marginal 
Finnishexports is high. Therefore, in tax rate over 100 percent in cases where 
most areas, save for some woodworking 
products, the output can be exported even 
on a depressed market if the price and 
other ·terms are right. 

Other key areas of potential improve-

VEIKKO REINIKAINEN: Choosing the 
nature and direction of economic policy in 
the 19808 

The author first presents a diagnosis of the 
present economic crisis, stressing the in
terconnection of the long run and the 
short run aspects of the· pro blem. The 
crisis is viewed neither as, a cyclical 
pro blem nor as a random result of the 
shocks of the il.970s. We live instead in the 
midst of a new era of economic develop
ment, which to some extent also confirms 
the long wave, even if not the more strict 
long cycle hypotheses. Te> cure the present 
basic difficul ties is beyond the means of 
active cyclical policy. Only through 
technical progress and improved capacity 
to transform can the crisis be overcome. 
It is now the main task of economic policy 
to foster such a long term recovery. 

The cyclical aspects of the problem are, 
however, also important, since long run 
success is possible only wi th the aid of 

the individual is under more than one 
social security scheme. This leads toa 
withholding of work effort and an in
creased reliance on social security, which 
both have a detrimental effect on growth. 

consistent short run policy. The economic 
situation in Finland is now (after the 
autumn 1982 measures) after all rather 
satisfactory, a modest recovery being in 
sight. Inthe author's view the policy 
makers now face three maj or challenges 
which are not easily compatible, but which 
must be faced openly in choosing the 
direction of economic policy. 

The first of these challenges is the 
continuous need to pursue economic policy 
that is by its basic nature expansive ra
ther than contractive. This can be the 
combined result of the competitive situa
tion, autonomous forces and monetary
fiscal policies. If this requirement is met, 
the most pessimistic growth scenarios will 
not be realized. Expansionary policy is 
necessary because of the present unem
ployment and because of the structural 
nature af future problems and also for 
budget policy reasons. If the policy is to 
remain expansive as a whole, externally 
the country must make use of rapid price 



378 

adjustment, rather than income adjust
ment and internal deflation. 

A second maj or theme in Finnish policy 
in the 1980s ought, however, to be an 
attempt to get rid of the devaluation 
cycle, which has both created' tensions., 
aggravated fluctuations and calIed forth 
continuous structural adjustments. This 
goal cannot now be achieved with a 
revalua.tion, but it ought to be promoted 
with internal measures, Le.by maintaining 
competitiveness at least at the first 
quarter 1983 level. Incorne & price policy 
and monetary & credit policy ought in the 
future to form a more consistent anti
inflation program. Short term, Le. after 
devaluation and cyclical changes in the 
functional income dis.tribution ought to be 
accepted in Finland with greater patience. 
The author also rejects the view that ex
change rates should be a major means for 
interna.l price stabilization. Inflation in 
Finland is largely internal and exchange 
rates are in any case acentral instrument 
in employment and allocation optimization 
poliey. Discriminating protectionism can 

be a voidedonly if monetary and price 

adjustments play their proper role in the 
international econorny. »Too good» corn

petitiveness is on the other hand rejected 

for international
l 

reasons. There is, how

ever, also no reason to think that a some

what too weak competitiveness would be 
most desirable with respect to dynamic 

efficiency. In Finland it is thus preferable 

to stabilize competitiveness at about the 

1983 level. The potential conflict between 

the expansiveness-requirement and the no 

more major devaluations-goal is then 
minimized. 

The third major chalIenge in Finnish 
economic policy v/ilI be the need to di-

minish the state budget deficit. This is 
necessary because of the political climate 
but also for macroeconomic reasons. Con
tinuing and growing deficitswould tend to 
raise interest rates, be less and less effec ... 
tive through stronger crowding out-effects, 
lower the savings ratio and tend to lead 
to a current account deficit. Since a move ' 
towards a balanced budget means, how
ever, that fiscal policy is less expansionary, 
the development of the market sector 
should during the process be very favour
able, for which good competitiveness is 

. required. The global aspects of the prob
lem are then also discussed: since the most 
rationalstrategy for removing the budget 
deficit is about the same for all countries , 
a rapid improvement will not be possible. 
l\1any countries cannot at the same time 
have so clearly »overnormal» competitive
ness that they could accept the internal 
consequences of the fiscal contraction 
which a radical move towards a balanced 
budget would create. The Finnish prob
lem is a minor one as compared with 
US "or Swedish ones, but also in Finland 
can the indebtedness - income-ratio fall 
only gradualIy. 

The problems of economic policy are 
now so difficult when the basic challenges 
poin t, a t least in some respects, to differ
ent directions in poliey. How to have 
over-all expansion and fiscal con traction 
at the same time? The answer is to be 
found in the real factors and in the auto
nomous forcesof development: all coun
tries cannot have better monetary com
petitiveness at the same time but they 
can alI have important innovations, 
better capacity to transform and more 
entrepreneurship at the same time. This 
schumpeterian strategy is obviously the 
way out oi the present crisis. 
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ANTTI TANSKANEN: Employment in a by the structure of labour market. If 
small open economy negotiated wages are the reason for in,;.. 

creased unemployment it is a matter of 
The theory of a small open econorily has definition whether the natural rate of 
very straightforward implications to em- unemployment has increased or not. 
ployment. Exports are purely supply- Economists have a large number of 
de termin ed and domestic demand is a models where price expectations have an 
function of exports via multipliers and effect on actual prices. It might be that 
balance of payments policies. Thus, em- correspondingly the rate of natural un
ployment is mainly determined by the employment is a function of what the rate 
ra tlo of nominal wages and foreign trade is assumed to be.W age negotia tors do not 
prices denominated in domestic currency. recognize wages as too high if unemploy
Although there is plenty of this kind of ment is what economists have forecast it 
reasoning in the literature, this approach . to be formany years ahead and if that 
is not recognized by policy· makers. For 
example, in Finland high unemployment 
has continued for more than seven years 
and this is explained wi th the lack of 
world demand. 

Actually, facts seem to support the 
theory. Figure 3 shows that the ratio 01 
GDP deflators inFinland and industrial 
countries (in the same currency) can ex
plain the deviation of Finland's unemploy
ment from its trend in the following two 
years. The trend of unemployment, as 
itself, has been increasing. The reason of 
this direction is not clear. Various structu
ral factors could be mentioned to explain 
the phenomena. However, figure 6 shows 
that wage drift's have been quite moderate 
since 1976 when unemployment has been 
above the previous experience. Thus there 
is a possibility that negotiated wages have 
been too high compared to the require
ments of maximum employment allowed 

BJÖRN WAHLROOS: Economic Adjust-

unemployment is explained tobe the result 
of the lack of wor ld demand. Had the high 
unemployment rate ,been explained to 
result from teo high wages, the actual 
wages and unemployment might have 
been lower. 

Figure 7 shows. that capitaf incomes 
(value added -. labour costs) are the main 
factor to determine investment. This 
phenomenon together with too high wages 
may create a viciouscircle. The less in
vestment there is, the lower labour pro.;.. 
ductivity will be and thereforethe easier 
it is to get too high wages.Finland's policy 
makers should make their mind whether 
high unemployment is related to structural 
factors or too high wages. Unemployment 
is unnecessarily supported when it is 
explained with the lack of world demand, 
while Finland's exports cover less than 
one per cent of the world market (fi
gure 1). 

since the crisis of 1976 has received inter-
ment and 

Finland 

»Fine-Tuning» Policies in national acclaim. In its special survey of 
December 1982 OECD notes that the per-

The economic policy pursued by the 
Finnish government and the central bank 

9 

formance of the Finnish economy, which 
by the standards set by other OECD 
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countries must be considered favourable at 
least, iso largely due to the Finnish policy 
aim of maintaining international com
petetiveness. This program has been 
founded on a consisten t policy of curbing 
the growth of the' publie sector while, 
throug~ tax and anti-regulatory measures, 
fostering the competitiveness of the open 
sector. 

One should avoid splitting up a winning 
team, which is why there -appears to be 
little reason to advocate any turnabout in 
Finnish economic· policy. As far as is 
publicly known, the 1984 budget is being 
prepared with a very tight view of fiscal 
·policies. Much of the effort of the Depart
ment of Finance should· now be directed 
towards reducing the budget defici t which, 
even if small by interriational standards, 
still offers the only imaginable threat to 
money market stability. 

The devaluation of the Finnish mark as 
of Octo.ber 10th, 1982 appears to have been 
a well-managed operation in most respects. 
The supply oriented tax-package put to
gether in the wake of the devaluation con
sisted almost exclusively of well con
sidered measures. However, the inflation 
estimates launched by the Department of 
Finance a week after the devaluation-

JAAKKO LASSILA: The effect of new 
money market trends on the pricing of 
banking services in Finland 

The banks' price structures can be 
examined from the point of view of trans
actions, products or customer relationships. 
In Finland the lending rates are regulated 
by the central bank, and uniform deposit 
rates are fixed by interbank agreements. 

package had been announced, were ill
co.nsidered to say the least. Now, at the 
very latest, as the first-quarter figures 
have inflation at an annual 7-8 percent 
rate, one should admit that predicting 
the rate of inflation by adding the de
valuation percentage multiplied by the 
ratio of imports to GDP, to an earlier 
estimate is incorrect. Inflation is a mone
tary ·phenomenon. Its regulation _ .. what 
actually appears to he the only significant 
medium-term problem for the Finnish 
economy - must be left to the central 
hank. The policy change announced in 
spring by the bank, effectively implying 
anincreased primerate and a general 
tightening of the money market, was 
correct in this respect. 

The main object of the economic policy 
of the new government should J)e to pro
vide for international competitiveness, not 
through foreign exchange manipulations 
but through a consistent drive to improve 
business conditions by reducing wide
spread and inefficient regulation and 
subsidization. Some 10-14 percent of the 
state budget is made up of direct sub
sidies to industry and agriculture. In 
balancing the budget, the first cu ts could 
well be made in this area. 

In these circumstances Finnish banks 
have been compelled to base their com
petition for deposit funds on parameters 
other than interest rates. They maintain 
close-meshed branch networks and offer 
highquality service. Their money transfer 
services are practically free of charge. 

But these facilities are available to all 
deposit customers alike, not only to those 
who keep high balances in their accounts. 



The banks have no means - direct or 
indirect - of paying their customers the 
full price geared to the size of a deposi t. 
Part of the benefits intended for real 
depositors are always reaped py holders of 
empty accounts. 

The low levelof deposit rates is not" a 
desirable phenomenon. The need for 
adjustment should be taken into account 
in interest rate policy and in the technical 
realization of the tax-exemption of bank 
deposits. 

As to lending, the rate of interest paid 
by the borrower has not been a key: con
sideration so far, owing to the regulatory 
framework. 

Instead, the 'banks have been compelled 
to rationcredit in a way which has not 
been the optimum as far as the allocation 
of resources is concerned. 

Credit customers generaUy require other 
banking services, too, such as guarantees 
and foreign exchange dealing, and the fees 
charged for these services have to some 
extent compensated the low return on 
lending. The banks have therefore tended 
to favour large users of fee-based services 
in the allocation of their credit portfolios. 
This market-oriented approach has cer
tainly been ibetter than one paying no 
attention to prices, but, even so, it has 
been suboptimal. 

The past few years have seen a drastic 
change in the situation. The banks have 
started to offer each other' s credi t custo-
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mers foreign exchange and guaran tee 
services at low prices. This has bitt.en 
sharply into profits. 

With the marginal rate of interest 
charged on central bank credit su~

stantiaUy exceeding the lending and ·.de~ 
posit rates, the ·banks have been tempted 
to back up their' liquidtty 'hy 'acceptlrig 
funds from other banks' customers at a 
high rateof inte.rest. This has~.ed ta. th~ 
emergence of a short-term, unregulated 
money market.' ParadoxicaUy' enough, 
this market enables a customer to borrow 
money from a bank at a rate of, say, 9 per 
cent and to relend it at, say,:l3 per c~n~~ 

Much of bank lending has been allocated 
to customers whose overall profitabiIity 
for the lender is no longer commensurate 
wi.th the credi t gr~nted to th~m. Th,~ 

reason is that the c.harges for luternational 
services and guarai1 te~s ha ve falien w hile 
simultaneously high rates are paid on 
customers' market deposits. Mos~ probablJ:" 
the fierce price competition will . go ori. 
un til the banks can no longer afford t& 
ignore the threat to profitability. The 
charges wiU then start rising again. 

The most Iikely resul t is tha t in the 
future credit customers wiU have to pay 
more for 'banking services and buy all 
services from one bank. This would mean 
the restoration of the former practice 
whereby the pricing of non-Iending 
services ensures tha t credi ts are aUoca ted 
to high net worth customers. AUoca tion 
problems would then play a minor role. 
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- aika: 16.-17. 12. 1983 
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- aika: 13.-16. 5. 1984 
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Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit kansantalous
tieteen ja lääketieteen tutkimukseen 

julistetaan entiseen tapaan haettaviksi 
syyskuussa 1983. 

Kansantaloustieteessä ovat etusij alla 
raha- ja palkkateoreettiset sekä finanssi
opilliset ja kansantalouspoliittiset tutki
'mukset. 

Lisäksi voidaan jakaa tehostipendejä, 
jotka on tarkoitettu päätoimiseen tutki
mustyöhön muusta ansiot yöstä vapaana. 

Terveystaloustieteseen voidaan myöntää 
erityisiä sti pendej ä. 

Hakuaika päättyy 17. 10. 1983 klo 12.00~ 

Säätiön hallitukselle osoitetut, säätiön 
toimistosta saa ta ville lomakkeille kirj oite
tut, perustellut hakemukset on toimitetta
vamääräajan kuluessa säätiön toimistoon: 
Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki 13. 
Hakemuksiin on liitettävä virkatodistus, 
ansioluettelo ja seikkaperäinen tutkimus
su unni telma kustannusarvioineen. 

Tarkempi hakuilmoitus julkaistaan päi
välehdissä syyskuun puolivälissä. 



St0tte til forskning 1984 

BETENKNING FRA NORDISK 
0KONOMISK FORSKNINGSRAD 

Forskningsrådets statutter inneholder 
f0lgende formålsparagraf: 

» Nordisk 0konomisk forskningsråd har 
som oppgave å fremme nordisk 0konomisk 
samarbeid. Dette skal bl.a. skje ved at 
forskningsrådet gir st0tte til analyser og 
utredninger . om den gjensidige 0konomiske 
avhengigheten mellom de nordiske land og 
om forutsetningene for et ncermere 0kono
misk samarbeid, både hva angår stabili
seringspolitikken og sp0rsmålet om lang
siktig vekst.» 

Forskningsrådet ble opprettet i 1980. 
1 de f0rste årene vil rådet konsentrere 
virksomheten om stabiliseringspolitikk i de 
nordiske land, fortrinnsvis i form av kom
parative studier av landene. Alle emner 
som faUer innenfor denne rammen vil 
vcere av interesse for forskningsrådet. 

Forskningsrådet arrangerte våren 1983 
et forskerseminar om »In vesteringspoli tikk 
i en stagnerende 10konomi». Etter semina
ret er det skrevet en rapport som beskriver 
noen iktueIle forskningsoppgaver på dette 
feltet. Rapporten kan fås ved henvendelse 
til rådets sekretcer. 

Generel t vil forskningsrådet legge vekt 
på f0lgende forhold ved bed0mmelsen av 
en prosjekts0knad: 

(i) S0kernes forskerkompetanse. 

(ii) Prosjektet må ha nordisk tilknytning. 
Det vil vrere en fordel om prosjektet 
omfatter forholdene i alle nordiske 
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lchid, eIler kan innordnes i en under-

s0kelse som omfatter samtlige land. 
Men noe absolutt krav er dette ikke. 

(iii) Prosjektet må vcere empiriskog ha 
relevans for utformingen av 0kono
misk politikk i de nordiske land. 

(iv) Prosjektet må ikke vcere for stort i 
forhold til forskningsrådets budsjett
rammer. Som hovedregel vilforsk
ningsrådet ikke yte st0tte til samme 
prosjekt over et lenger tidsrom enn 
tre åre Og samlet st0ttebel0p b0r ikke 
overstige NOK 400 000. Det innvilges 
bare st0tte for ett år av gangen. 

(v) Prosjektet b0r gi i alle fall noen resul
tater i l0pet av relativt kort tid. 
St0tte opp mot maksimumsgrensen gis 
bare dersom prosjektet dokumenterer 
god progresjon ved årlige mellom
rapporter og ved publisering av resul
tater på annen måte. 

(vi) Det innvilges ikke l0nn eIler honora
rer i tiIlegg til forskernes vanlige 
l0nn. 

Flere ulike arbeidsformer vil vcere 
muIige: Et prosjekt kan utf0res isin hel
het av en eIler flere forskere fra samme 
Iand. EIler prosjektet kan utf0res av fors
kere fra to eIler flere land. Dersom forsk
ningsrådet finner et foreslått prosjekt 
srerlig interessant, kan rådets medlemmer 
bidra til etablering av slike internordiske 
forskergrupper. 

1 denne omgang viI eventuelle tilsagn bli 
gitt for året 1984. S0ker som får tilsagn 
om st0tte må s0rge for at et forvaltnings
organ påtar seg å f0re regnskap for 
prosjektet. Forvaltningsorganet må også 



serge for revisjon av regnskapet i samsvar 
med reglene for offentlige institusjoner i 
vedkommende land. Bevilgningen blir ut
betalt til forvaltningsorganet. 

Nordisk ekonomisk forskningsråd vil i 
oktober hvert år om et resyme ,av resul
tatene fra igangvrerende prosjekter. 
Resymeet skal utformes-som en artikkel og 
vil bli publisert i forskningsrådets årbok. 

Seknader om stette skal vrere utformet 
av de forskere som skal gjennomfere 
prosj ektet. S0knader skal iIlneholde: 

(i) Detaljert redegjerelse for problems
tiIlingen. 

(ii) Beskrivelse av hvordan prosjektet 
tenkes gjennomfert. 

(iii) Tidsplan for prosjektet. Dersom 
prosjektet strekker seg over mer enn 
et år, skal fremtidig stettebehov angis. 
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(iv)Spesifiserte opplysninger om behovet 
for ekonomisk stette. Det skal oppgis 
dersom prosj ektet mottar eIler. seker 
stette fra andre kilder. 

(v) Kort beskrivelse av forskernes faglige 
bakgrunn. 

S0knadsfristen er 1. oktober 1983. Sek
nader vil bli behandlet i lepet avhesten og 
sekere kan vente svar senest i desember. 
Forskningsrådet disponerer for 1984 ca. 
1 200000 norske kroner til prosjektstfatte. 

De som er interessert iytterligereopp
lysninger- kan vende seg til forsknings
rådets sekretrer: 

Sigbj0rn Atle Berg, Boks 1095 Blindern, 
N-Oslo 3. 
Telefon + 47-2-455159. 

Henvendelser kan også skje til rådets 
medlemmer. 



Uusi asumista ja suunnittelua koskeva 
tieteellinen aikakauskirja 

Helmikuussa 1984 ilmestyy Scandinavian kahdeksasta alan ansioituneesta tutkijasta 
Housing and Planning Research (SHPR) ja käytännön soveltajastakoostuva neu
-aikakauskirjan ensimmalnennumero. vottelukunta (Advisory Board). 
Tämä englanninkielinen aikakauskirja jul;.. Toimikunta ottaa mielihyvin vastaan 
kaistaan Ruotsin ja Tanskan rakennustut- englanninkielisiä artikkeleita - 15-24 
kimuslaitosten, Norjan kaupunki- ja alu~- A4-kokoista sivua kakkosrivivälillä -
tutkimuslaitoksen sekä Suomen sisäasiain- . sekä lyhyehköjä katsauksia, kommentteja 
ministeriön aloitteesta. ja kirja-arvosteluja. Kevään 1983 aikana 

SHPR tarjoaa uusia mahdollisuuksia lähetetään kiertokirjeen muodossa infor-
esittää asumista ja yhdyskuntasuunnitte
lua koskevia yhteiskuntatieteellisesti suun
tautuneen tutkimuksen tuloksia. Neljä 
vuosittaista numeroa sisältää tieteellisiä 
artikkeleita, lyhyehköjä tutkimuksia ja 
alan kehitystä koskevia katsauksia sekä 
kirja-arvosteluja. SHPR haluaa myös olla 
pohj oismaisen tutkimustuloksiin perustu
van asumista ja suunnittelua koskevan 
deba tin foorumi. 

SHPR pyrkii saavuttamaan laajan kan
sainvälisen lukija- ja kirjoittajakunnan 
yh teiskun ta tieteilij öistä, arkkitehdeistä, 
kaupunki- ja aluesuunnittelijoista, hallin
tovirkamiehistä ~ekä päätöksentekijöistä, 
jotka työskentelevät asumisen ja suunnit
telun parissa tai tekevät tätä aihepiiriä 
koskevaa tutkimustyötä. 

SHPR:n toimikunta koostuu kahdesta 
kunkin aloi tteen tekij ämaan edustaj asta. 
He kaikki ovat aktiivisia aikakauskirjan 
aihepiirin tutkijoita. SHPR:llä on myös 

maatiota Scandinavian Housing and Plan
ning Research -aikakauskirjasta pohjois
maisille tutkijoille, alan käytännön sovel
tajille, organisaatioille ja viranomaisille. 

Lisätietoja Scandinavian Housing and 
Planning Research -aikakauskirjasta saa 
myös sen suomalaisilta toimittajilta: 

Heikki Loikkanen, VTT (kansantalous
tiede), Työväen taloudellinen tutkimuslai
tos, Hämeentie 8 A, 00530 Helsinki 53, p. 
90-737733 

Paavo Uusitalo, VTT (sosiologia), Hel
singin yliopisto, Vuorikatu 3 A, 00100 
Helsinki 10, p. 90-191 3134. 

Heille voi toimittaa myös aikakauskir
jassa julkaistavaksi tarkoitettua materiaa
lia. Myös alan kannalta tärkeitä kirjoja ja 
kirja-arvosteluehdotuksia otetaan vastaan. 

Scandinavian Housing and 
Planning Research 
Toimikunta 
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Ohjeita kirjoittajille 

• Käsikirjoitukset osoitetaan neljänä kappaleena toimitussihteerille. Kirjoitusten suo
siteltu enimmäispituus on 20 harvalla rivivälil1å~ ja levein marginaalein kirjoitettua 
konekirjoitusliuskaa. Käsin tehtyjä korjauksia tulee välttä~. Mukaan on liitettävä 
kirjoittajan osoite, puhelinnumero, oppiarvo, toimipaikka ja virka-asema. 

Kuvioista liitetään erillisinä mukaan alkuperäiskappaleet tai niiden veroiset kopiot. 

Lähdeviitteet suositellaan sijoitettavaksi kirjoituksen sisään siten, että ensimmäi
seksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten painovuosi ja viittauk'sen sivunumerot. Esimer
kiksi lauseen sisällä: » .... , kuten Klein (1979) esittää ... », tai erillisenä (Keynes (1936), 
13-14). Alaviitteet numeroidaan juoksevasti. 

Lähdeluettelot liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla kirjallisuus. Esimerkiksi: 
Keynes, J.M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, LQp.don. 
Klein, L.R. (1979): United States and World Economic Outlook, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979: 4, 331-339. 

Alleviivauksia ja harvennuksia ei painetussa tekstissä käytetä. Korostettaviksi halutut 
sanat suositellaan alleviivattaviksi, jolloin ne ladontavaiheessa kursivoidaan. 

Englanninkielistä yhteenvetoa varten artikkelien kirjoittajien tulee laatia lyhyt tiivis
telmä '(1-2 liuskaa) erilliselle paperille, mieluummin jo valmiiksi englanninkielisenä. 

Eripainoksista voi ,sopia toimitussihteerin kanssa oikolukuvaiheessa. Samassa yhteydessä 
kirjoittajan tulee toimittaa täsmälliset henkilötietonsa : nimi, osoite, henkilötunnus, 
verotuskunta ja pankkiyhteys. 

Kirja-arvosteluista voi sopia toimituksen kanssa. 



·Kansantaloudellinen 
Yhdistys 

.-

(perustettu 1884) 

-Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella 
kansantaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä va-

I 

rojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys 
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä 
vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. TiIäushinta on 
70 mk/v (opiskelijat 35 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 
Kansantaloudellisia tutkimuksia-nimistä j ulkaisusarj aa. 

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

Johtokunta: esimies Eero Tuomainen 

vara~simies Ilari Tyrni 

j äsenet Erkki Koskela 

Kalevi Kosonen 

Timo Relander 

Seppo Suokko 

Sihteerinä toimii Eero Pylkkänen, osoite: ETLA, Lönnrotinkatu 4 B 00120 HEL
SINKI 12, puh. 601322. 

Vammala 1983; Vammalan Kirjapaino Oy 


