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Kansantaloudellinen Yhdistys järjesti 
27. 10. 1983 teemailtapäivän aiheesta 
»Taloudellisen tiedon asema koulu
tuksessa ja työelämässä». Tilaisuu
dessa pidettiin viisi esit'elmää aiheen 
tiimoilta sekä käytiin taloustoimit
tajien paneelikeskustelu aiheesta 
»Taloustiedon välittäjien kokemuk
sia». Paneelin osanottajat olivat Lau
ri Helve, Juhani Ikonen, Pertti Mon
to ja Esko Seppänen. Kansantalou
dellinen aikakauskirja julkaisee tässä 
numerossaan tiivistelmät pidetyistä 
esitelmistä. Esitelmätekstit ovat täy
dellisinä saatavissa aikakauskirjan 
toimi tussih teeril tä. 

Työajan lyhentäminen on viime 
vuosina ollut vahvasti ·esillä julkises-

sa keskustelussa. Erityisesti on ar
vioitu mahdollisuuksia vähentää 
työttömyyttä työaikaa ly hentämällä. 
Syksyllä 1983 jätti mietintönsä näitä 
kysymyksiä pohtinut työaikakomitea 
1980. Kansantaloudellisen aikakaus
kirjan toimitus pyysi eräitä asiantun
tiJoita tarkastelemaan näitä ongelmia 
lyhyissä puheenvuoroissa, jotka jul
kaistaan tässä numerossa. Samaan 
keskusteluun liittyy Eero Tuomaisen 
esitelmä, jonka hän piti Kansanta
loudellisen Yhdistyksen vuosiko
kouksessaeroavana esimiehenä ja 
joka myös julkaistaan tässä numeros
sa. Aikakauskirjan palstat ovat 
avoinna lisäkeskustelulle jatkossa. 

Toimitus 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA PIDETTYJÄ ESITELMIÄ 

Teemailtapäivä: Taloudellisen tiedon asema 
koulutuksessa ja työelämässä 

TUOMO HAAVISTO: KANSALAISET JA TALOUSTIETO 

Alustuksessa tarkasteltiin kansalais
ten kiinnostusta taloudelliseen tie
toon, tällaisen tiedon lähteitä, yleisen 
tietämyksen tasoa sekä mahdolli
suuksia sen kohottamiseen. 

Suoritettujen kyselyiden mukaan 
suurin 'Osa suomalaisista seuraa ta
loudellisia asioita ainakin jonkin ver
ran. Kiinnostuksen lisääntymistä 
osoittaa talousasioiden saaman huo
mion lisääntyminen joukkotiedotus
välineissä - myös talousasioihin eri
koistuneiden lehtien lukumäärä ja 
yhteenlaskettu levikki ovat kasva
neet. Lehdistöä, radiota ja televisiota 
pidetäänkin selvästi tärkeimpinä ta
loudellisen tiedon lähteinä. 

Kansalaisten taloudellisen tiedon 
taso on syytä erottaa talousasioita 
koskevista mielipiteistä, vaikka rajan
veto ei olekaan aina helppoa. Jäl
kimmäisiä on kaiken kaikkiaan tut
kittu enemmän. Tietotason mittausta 
vaikeuttaa se, että syy- ja seuraus
suhteiden ymmärtämisen selvittämi
nen on kyselyissä vaikeaa. Yksittäis
ten t'ermien ja määrittelyjen tunte
musta on helpompi kartoittaa, mutta 

tämäntyyppinen tieto ei ole yhtä olen
naista kuin kokonaiskuva järjestel
män toiminnasta. 

Viime vuosina suoritetuissa kyse
lyissä on todettu, että kansantalous
termistö tunnetaan paremmin kuin 
yri tystalou teen liittyvät käsi tteet. 
Erityistä huomiota julkisuudessa on 
saanut vastaajien enemmistön käsi
tys, 'että yritysten voitot ovat niiden 
maksamia palkkoja suuremmat. Mak
rotason käsitteistö tunnettaneen pa
remmin siitä syystä, että tiedotus
välineissä ne katsotaan helpommin 
uutisarvoisiksi kuin yritystalouden 
kysymykset. Lisätekijänä on myös 
yritysten niukka tiedottaminen omis
ta asioistaan, joskin tässä suhteessa 
on viime vuosina edistytty. 

Taloudellisen tiedon tason kohot
tamiseksi ainoa keino on valistuksen 
lisääminen. Kouluissa tapahtunut ta
loustiedon opetuksen tehostaminen 
on askel oikeaan suuntaan. Aikuis
väestön tavoittamiseksi on tiedotus
välineiden käyttö tarpeen. Erityisesti 
television mahdollisuuksien hyödyn
täminen on avainasemassa. 
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MAGNUS KULL: MITÄ TALOUSTIETO'A ERI OPPILAITOKSISSA 
JA KOULUTUSTASOILLA ANNETAAN 

Esitelmässä luodaan katsaus siihen, 
mitkä ovat taloustiedon opetuksen 
nykyinen asema ja lähiajan näky
mät eri koulutustasoilla, peruskou
lun ja lukion käsittävässä yleissivis
tävässä koulussa, keskiasteen amma
tillisessa koulutuksessa sekä korkea
kouluissa. 

Taloustiedon opetus on yleissivis
tävässä koulussa rakenteeltaan sel
keä. Kun siirrytään ammatillisen 
koulutuksen puolelle, on yleiskuva 
paljon mutkikkaampi. Yleissivistävä 
koulu on kouluhallituksen alainen, 
kun taas ammatillinen opetus on am
mattikasvatushallituksen alainen. 
On heti tähdennettävä, että ammatil
linen koulutus on nyt 1980-luvulla 
kokonaisvaltaisen uudistuksen koh
teena. Uudet opetussuunnitelmat, pe
ruslinjat jne. on saatettava uuteen 
järjestelmään vuoteen 1988 mennes
sä. 

Keskiasteella vallitsee tällä hetkel
lä hajanaisuus. Tästä syystä talous
tiedon opiskelu on hyvin erilaista eri 

oppilaitoksissa. On kuitenkin sanot
tava, että kaikilla ammattikoulutuk
sen aloilla on jonkinlaista taloudel
lista opetusta. 

Taloustiedon perusteiden opetta
minen yhtenäistyy selvästi edellä 
mainitun keskiasteen uudistuksen 
yhteydessä. Taloustieto sisällytetään 
nimittäin erillisenä oppiaineena kan
salaistiedon oppimäärään. Lisäksi ta
loustietoa tullaan opettamaan kai
killa aloilla aloilla taloudellisuus- ja 
kuluttajakasvatus -nimisenä läpäi
syaineena. 

Korkeakouluissa tutkinnonuudis
tus on jo suoritettu. Niissä taloustie
teitä voidaan opiskella koulutusoh
j elmatasolla kansantaloustieteen 
koulutusohjelmissa, kauppatieteelli
sen alan eri koulutusohjelmissa sekä 
teknistieteellisen alan tuotantotalou
den koulutusohjelmassa. Eräissä op
piaineissa annetaan lisäksi aine- ja 
yleisopintotasolla taloustieteiden 
opetusta, joka yleensä vastaa lähinnä 
peruskurssitasoa. 

KAUKO HÄNNINEN: TAL!OUSTIEDON OPETUS LUKIOSSA JA 
PERUSKOULUSSA: SAAVUTETTUJEN TULOSTEN ARVIOINTI 

Peruskoulun 9. luokalla taloustietoa 
opet'etaan - yhteiskuntaopin yhtey
dessä - käytännössä noin 30 tuntia. 
Taloustiedon opetus lukiossa jää tätä 

vähäisemmäksi, noin 20 tuntiin koko 
lukioaikana. Tuntiresurssin vähäi
syys onkin taloustiedon 'Opetuksen 
suurin ongelma. Opetuksessa joudu-
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taan keskittymään kaikkein olennai
simpiin kysymyksiin. Peruskoulun 
ja lukion opetuksen pääpaino onkin 
kokonaistaloudellisissa kysymyksissä. 
YritystaloudeUe jää aikaa vain vä
hän. 

Opetuksessa käytettävissä oleva 
aika huomioon ottaen taloustied'On 
opetuksen ,tulokset .ovat kohtuullisen 
hyvät niissä asioissa, jotka koulussa 
on ylipäätänsä voitu opettaa. Tal'Ous
tieto ry:n vuonna 1981 tekemä tutki
mus osoitti, että koululaiset tunte
vat kokonaistaloudelliset kysymykset 
jopa aikuisväestöä paremmin. Yri
tystalouteen ja työmarkkinoihin liit
tyvät asiat aikuisväestö hallitsee kou
l ulaisia paremmin. 

Taloustieto ry:n tutkimuksen jul
kistamisen jälkeen koululaist:en ta
loudellisia tietoja on kritisoitu näky
västi lehdistössä. Kritiikki on kui
tenkin perustunut paljossa muuta
miin yksittäisiin virheisiin. Huomiot
ta on jäänyt se, etteivät aikuisväes
tön tiedot osoittautuneet juuri kou
lulaisia paremmiksi. 

Vuosittain yli 60 000 peruskoulun 
yhdeksäsluokkalaista osallistuu His-

torian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton yhdessä Kansallis-Osake-Pan
kin kanssa j är}estämään taloustieto
kilpailuun. Tuloksista on voitu pää
tellä, että opetetut asiat on opittu 
varsin hyvin. Myös y lioppilaskoke
laat 'Ovat vastanneet viime vuosina 
runsaasti taloustiedon kysymyksiin. 
Vastausten ,taso 'On noussut vähin
täänkin kaikkien tehtävien keski
arvoa vastaavaksi. 

Historian ja yhteiskuntaopin opet
tajat pitävät tärkeänä taloustiedon 
tuntimäärän lisäämistä. Opetusta ei 
voida muuten laajentaa yritystalou
den suuntaan. 

Uudessa kurssimuotoisessa lukios
sa taloustietoa .opetetaan kaikille yh
teisenä oppiaineena suunnilleen sama 
määrä kuin vielä nykyisin. Kurssi
muotoisessa lukiossa on kuitenkin 
mahdollisuus järjestää valinnainen 
koulukohtainen 38 tunnin kurssi 
Suomen talouselämästä. Kurssin si
sältö voi painottua myös yritystalou
teen. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon 
tätä mahdollisuutta tullaan käyttä
mään hyväksi. 

SAKARI TUSA: AY-LIIKE JA TALOUSTIETO 

Työmarkkinaj ärjestöj en vaikutus 
kansantaloudessa on varsin huomat
tava, vaikka sitä usein liioiteHaankin. 
Tästä syystä ammattiyhdistysliikkeen 
piirissä toimivien henkilöiden ,talou
dellisen tietämyksen taso 'On tärkeä 
kysymys. Esitelmässä tätä tarkastel-

laan SAK-Iaisen ay-liikkeen näkö
kulmasta. 

SAK:n taloudellisesta asiantunte
muksesta vastaavat lähinnä sen ta
lousp'Oliittinen jaosto ja Työväen Ta
loudellinen Tutkimuslaitos. Niiden 
pätevyys ja aikaansaannokset kestä-



vät hyvin vertailun muiden paa
töksentekij öiden rtaustavaikuttaj ien 
kanssa. Ay-johdolla on siis välittö
mässä käytössään korkeatasoisia ta
lousasiantuntij oHa. 

Ammattiyhdistysliikkesssä myös jä
senistö osallistuu päätöksentekoon, 
joten senkin olisi pystyttävä arvioi
maan eri toimenpiteiden vaikutuksia. 
Ay-liikkeen johdon laajoihin tausta
selvityksiin perustuvat talouspoliit
tiset linjanvedot pyritäänkin saamaan 
jäsenis,tön keskuudessa tunnetuiksi ja 
ymmärretyiksi puhein, leh tiartikke
lein, kannanotoin ja julkilausumin. 
Taloudellista tietoa ay-liikroeen jäse
nistö saa tietysti myös muista läh
t,eistä. 
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Taloudellisessa keskustelussa pai
notetaan usein maltin ja vastuuniun
non merkitystä. Palkankorotusvaati
muksista tinkimistä ei voida kuiten
kaan aina puoltaa, kasvaahan kan
santaloutemme jatkuvasti, joskus hi
taammin, joskus nopeammin. Voi
daan pitää kiistattomana, että Suo
men ammattiyhdistysliike on vas
tuunsa tuntenut. Taustalla on sen 
taloudellisen tiedon tason nousu. 
Vas'tuuta ei voi kuitenkaan edellyt
tää vain SAK:lta. Kaikkien työ
markkinaosapuolten ja yleensä ta
louspolitiikkaan osallistuvien tahojen 
taloudellisen tietämyksen tasoa ja 
vastuuntuntoa on jatkuvasti kehitet
tävä. 

ARTO OJALA: TYÖNANTAJAT, TULOPOLITIIKKA JA 
TALOUSTIETO 

Taloudellisella tiedolla on suuri mer
kitys työmarkkinamekanismin toimi
vuuden kannalta. Erityisen tärkeää 
on ymmärtää keskeiset kansantalou
delliset käsitteet ja perusriippuvuu
det tulopoliittisia ratkaisuja tehtäes
sä. Taloudellisen tiedon tarve rooh
distuu sekä yritystason että koko 
kansantalouden tason asioihin ja riip
puvuuksiin. 

Lainsäädäntö as,ettaa työnantajille 
velvoitteita taloudellisen tiedon jaka
misesta. Osakeyhtiölaki ja kirjan
pitolaki sekä muut elink'einotoimin
taa säätelevät lait määrittelevät var
sin tarkkaan yrittämisen toiminta
muodot kuten myös toiminnan tUlo. 

loksista tiedottamisen. Viime vuo
sien aikana yritykset ovat muutoin
kin pyrkineet lisäämään informaatio
ta toiminnastaan ja sen tuloksista. 
Yt-laki velvoittaa yritykset tiedotta
maan toiminnastaan ja henkilöstö
politiikastaan omaIle henkilökunnal
leen aiempaa enemmän. Lain henki 
edellyttää tällöin, että Hedon vas
taanottajalla on kyky ja valmius ym
märtää saamansa tiedot ja niiden 
merkitys. 

Vaikka yrityksen tuloksen muo
dostuminen ja sen jakautuminen, 
kannattavuus, kilpailukyky ja tuot
tavuus sekä muut yrityksen henki
löstöä kiinnostavat ja henkilöstöön 



130 

vaikuttavat tekijät ovat periaatteessa 
suhteellisen yksinkertaisia asioita, 
eivät ne täsmällisesti ole aina kuin 
erikoistuneiden henkilöiden hallin
nassa. Tässä suhteessa taloudellisen 
tiedon tason kohottamisessa olisi vie
lä paljon tehtävissä sekä yritysten 
työntekijöiden 'että myös johdon 
osalta. 

Taloudellisten teorioiden ei sinänsä 
tarvitse eikä ole syytä ohjailla yritys
ten toimintaa. Kukin yritys investoi 
ja toimii muutoinkin omien odotus
tensa puitteissa. Makrotaloudellinen 
käyttäytyminen syntyy nä1den mik
royksiköiden summana. Kuitenkin 
Hetämys talouden suhdanteista, ku
lutusfunktioista ja muista talouden 
riippuvuussooteista on yksittäiselle 
yrityksel1ekin välttämätöntä. Mm. 
tiedo.tusvälineet, radio, televisio ja 
lehdistö jakavat tätä tietoa melko 
paljon, joskin varsin haj anaisesti. 

Nykyisellään työehtosopimusneu
vottelut vaativat neuvotteluosapuo
lilta melkoista makrotaloudellisita 
asiantun'temusta. Jo tavoiUeen aset
telussa on ot,ettu huomioon työlli
syys, ulkomaankauppa, valuuttakurs
sit, hinta- ja kustannuskehitys sekä 
sosiaalipolitiikan kehittäminen. Tulo
politiikan tekijöiden vika ei ole se, 
että tämän laajan tavoitteen asette
lun tähden tulopolitiikan on usein 
nähty hallitsevan talouspolitiikkaa. 
Keskitlyneessä neuvottelujärjestel
mässä ja korkean järjestäytymisas
teen oloissa on varsin luonnollista, 
että tulopolitiikka on osa yleistä ta
louspolitiikkaa. Tulopolitiikan piiris
sä tapahtuneet »·epäonnistumiset» on 
yleensä myös jouduttu korjaamaan 
muun ta1ouspolitiikan, raha- ja fi
nanssipoli t.itkan keinoin. 

Vaikka tulopolitiikan tekoon osal
listuvilla keskeisillä työmarkkinaj är
jestöillä onkin nykyisin varsin hyvä 
sekä yritys- että makrotalouden asioi
den tuntemus, niin silti voi olla eri
laisia näkemyksiä ja painotuksia sekä 
menneestä että tulevasta taloudelli
sesta roehityksestä. Keskeisenä tule
vaisuuden tavoitteena on kuitenkin 
edelleen se, että kaikilla kansantalou
den sektoreilla pyritään Hsäämään 
sekä tietoa että kykyä analysoida ta
louden kehitykseen liittyviä käyttäy
tymispiirteitä ja lukuja. 

Työmarkkinamekanismi on kuiten
kin inhimillinen eikä 0 bjektiivinen 
tieto ole aina viime kädessä ratkai
sevaa. Sekä järj estöpoliittiset syyt 
että tiedotusvälineiden tulopolitiik
kaan kohdistama suuri huomio voi
vat m,erkittävästi vaikuttaa tapahtu
mien kulkuun. Tiedotusvälineiden 
olisikin nykyistä aiem,min syytä ryh
tyä selvittämään tulopolitiikkaan liit
tyviä peruskysymyksiä ja talouden 
kehitysnäkymiä eikä pelkästään 
akuuttia tilannetta neuvot tel ujen jo 
ale'ttua. 

Jos haluaa esittää sekä työnteki
jöitä 'että työnantajia koskevan yhtei
sen aukon taloudelHsessa tietämyk
sessä, se on ilman muuta palkkojen 
merkitys kansantaloudessa, palkko
j'en ja inflaation välinen yhteys. Kun 
työvoimakulujen välitön osuus liike
vaihdosta on useissa yhteyksissä noin 
20-30 70, palkankorotuksilla ei 
useinkaan nähdä olevan ratkaisevaa 
merkitystä hintakilpailukykyyn. Täl
löin kuitenkin unohdetaan kustan
nusten kertautuminen välituotteissa 
ja raaka-aineissa sekä se, että 'työ
voimakustannukset ovat ko'lmenel
jäsosaa koko kansantulostamme. 



Työaika ja työllisyys* 

EERO TUOMAINEN 

Historia 

Varhaisimpia kirj allisia merkintöj ä 
työajan ja työllisyyden yhteen kytke
misestä suomalaisessa keskustelussa 
on vuodelta 1903 Forssan puolueko
kouksen asiakirjoissa. Sosialidemo
kraattinen puolue otti tuolloin kan
taa kahdeksan tunnin työpäivän puo
lesta ja perusteli päätöstään mm. sil
lä, että työajan lyhentäminen tar
joaa avun vaikeaksi muodostunee
seen työttömyyspulmaan. Lisäksi 
katsottiin, että yöt yön kieltäminen 
lisäisi päivätyöpaikkojen tarjontaa. 

Kun kahdeksan tunnin työpäivää 
ruvettiin käytännössä soveltamaan 
Suomen itsenäisyyden varhaisvuosi
na, kulki. keskustelu suurin piirtein 
samoja latuja kuin tälläkin hetkellä. 
Keskustelun aineksina olivat työsuo
rituksen määrä, tuottavuus, tuotan
tokustannukset ja ammattityövoi
man niukkuus. Työnantajien hakies
sa sosiaaliministeriöltä poikkeuslu
pia yli kahdeksan tunnin työpäivän 
noudattamiseen he yleensä saivat 
anomuksensa läpi, mikäli ymmärsi
vät vedota ammattityövoiman saanti
vaikeuksiin. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosiko
kouksessa 27. 2. 1984 pidetty esitelmä. 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Työaj an lyhentämisen käyttö työ
voimapolitiikan välineenä tuli vah
vasti esille 1930-luvulla. Tuolloin 
tehtiin eri maissa ja kansainvälisillä 
foorumeilla selvityksiä ja ehdotuksia 
työaikaj ärj estelyistä. Käytännön so
vellutuksiakaan ei puuttunut. 
Krumper-rotaatiota sovellettiin eri
tyisesti Saksassa. Tässä järjestelyssä 
työyhteisöt pitivät kirjoissaan suu
rempaa henkilökuntaa kuin tuotanto 
olisi edellyttänyt. Osa henkilökuntaa 
oli lomautettuna niin, että lomau
tukset kohtasivat lähes kaikkia työ
voimaryhmiä tietyin väliajoin. Lo
mautusjakson pituus ja tiheys vaih
teli sen mukaan kuinka suuri y limie
hitys organisaatiossa oli. 

Laajin ja mahdollisesti myös sy
vällisin keskustelu työajan lyhentä
misen käyttämisestä työttömyyden 
torjuntakeinona käytiin ILOn konfe
renssissa tammikuussa 1933. Jos tä
män ILOn kokouksen aikoihin olisi 
joutunut tekemään ennusteen työ
ajasta, se epäilemättä olisi johtanut 
selvään työaj an lyhentymisarvioon. 
Työajan lyhentämistä saatettiin ni
mittäin perustella paitsi talouspulal
la myös teknologisella muutoksella. 
Teknologian kehityksen nähtiin vä
hentävän työvoiman tarvetta jatku
vasti. Työnantajienkin rintama oli 
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loppujen lopuksi melko epäyhtenäi
nen ja yritysjohtajien piiristä saatet
tiin kuulla puheenvuoroja siitä, että 
»käytännöllisin menetelmä, jolla ti
lanne voidaan hoitaa pysyvästi, on 
työajan lyhentäminen kahdeksasta 
tunnista kuuteen tuntiin päivässä». 

Toisin kuitenkin kävi. Sekä reaali
maailman tapahtumat että talouspo
litiikan doktriinit tukivat työajan en
nallaan pysyttämistä. Julkisten töi
den ja varustelun kiihdyttäminen, 
osin myös protektionismi, tukivat 
väliaikaisesti työllisyyden paranta
mista. Vuosikymmenen puolivälissä 
oli jo selvästi havaittavissa tilanteen 
korj aantuminen. Opillisella puolella 
sekä Tukholman koulukunta että 
Keynes muokkasivat ajattelua 
uuteen suuntaan. 

Työaikakeskustelun uutta vilkas
tumista työvoimapoliittisessa mieles
sä saatiinkin sitten odottaa 1970-lu
vun jälkipuoliskolle. Tämä ei kuiten
kaan merkinnyt sitä, etteikö työaikaa 
olisi lyhennetty muilla kuin työlli
syysperus:teilla tai ettei työajan ly
hentäminen olisi herättänyt kiihkeä
täkin keskustelua. Merkille pantavaa 
on Suomessa Pekka Kuusen »1960-
luvun sosiaalipolitiikassa» ottamat 
kannat työajan lyhentämiseen. Kuu
sen mukaan työajan lyhentäminen 
olisi 1960-luvulla epäsosiaalinen toi
menpide ja edustaisi alamaisajatte
lua. Kansainvälisillä vertailuilla pys
tyttiin osoittamaan, että työaika oli 
Suomessa lyhyt, lyhyempi kuin Ruot
sissa. Kuusi päätyi toteamukseen, 
että jotkut muut maat kuten Yhdys
vallat, Kanada ja Neuvostoliitto saa
vat tehdä työaikakysymyksessä omat 
valintansa ilman, että Suomen tulisi 
näihin valintoihin sopeutua. Kieltei-

nen kanta työajan lyhentämiseen 
syntyi nimenomaan kasvupoliitti
sesta tavoitteenasettelusta lähtien. 

Kuitenkin 1960-luvun lopulla to
teutui siirtyminen 5-päiväiseen työ
viikkoon. Tämä uudistus osui samoi
hin aikoihin suuren devalvaation, 
vakauttamisen, maatalouden työvoi
man vähenemisen, alentuvien työ
voimaosuuksien, kaupunkilaistumi
sen ja syvenevän integraation kans
sa ja sen vaikutuksia työllisyyteen on 
jokseenkin mahdotonta selvittää. 
1970-luvun alun työvoiman niuk
kuus saattoi johtua myös työajan ly
hennyksestä. 

Keski-Euroopassa työajan lyhentä
minen on 1970-luvun lopulta alkaen 
saanut selvän poliittisen tavoitteen
asettelun luonteen monien kasvun el
vytysyritysten ja muiden työttömyy
den torjuntakeinojen epäonnistuttua. 

Pohjoismaissa on perinteisesti py
ritty harjoittamaan aktiivista työ
markkinapolitiikkaa. Nimenomaan 
ruotsalaiset mielipidejohtajat arvat 
korostaneet sitä, ettei tuotannon taso 
suinkaan ole annet'tu ja että työ
ajan lyhentäminen saattaa vaikuttaa 
haitallisesti paitsi tuotantoon myös 
työllisyyteen. Toiselta puolen on to
dettava, että Ruotsissa osa-aikatyön 
yleistyminen on edennyt varsin no
peasti ja tämän sekä lukuisten mui
den järjestelyjen ansiosta kansanta
loudessa tehtyjen työtuntien suhde 
työmarkkinoiUa oleviin on selvästi 
alentunut. 

Selvitystyö 

Työajan lyhentämisen vaikutuksista 
työllisyyteen on tehty eri maissa run
saasti selvityksiä. Suomalaisista sel-



vityksistä kannattaa mainita Antti 
Romppasen vuonna 1980 tekemä 
»Työaika ja työllisyys» sekä vuoden 
1983 lokakuussa valmistunut työai
kakomitean mietintö, jossa tutkimus
jaosto lähinnä Turo Bergmanin ja 
Seppo Suokon johdolla laati arvioi
taan. 

Romppanen on todennut työajan 
lyhentämisen merkitsevän tarjolla 
olevan työpanoksen ja potentiaalisen 
tuotannon supistumista. Todelliseen 
tuotantoon vaikuttaa kuitenkin olen
naisesti sopeutuminen tuotannossa ja 
työmarkkinoilla. Ensinnäkin tuotan
tomenetelmiä ja tuotannon organi
saatiota voidaan muuttaa niin, että 
työn tuottavuus kohoaa. Toiseksi työ
ajan käyttö voi tehostua esimerkiksi 
poissaolojen vähentyessä tai osa-aika
työtä tekevien siirtyessä koko aika
työhön niin, että todellisen työaj an 
lyhentäminen jää pienemmäksi kuin 
säännöllisessä työaj assa tapahtuva 
lyheneminen. Kolmanneksi työaj an 
lyhentämisestä johtuva työpanos voi
daan korvata lisäämällä ylitöitä tai 
työvoiman määrää. Osa työvoiman 
lisäyksestä voi kuitenkin johtua si
vutöiden yleistymisestä. 

Työajan lyhentäminen johtaa ole
massa olevan tuotantokapasiteetin 
käyttöasteen alenemiseen ja tuotan
non supistumiseen, jos tuottavuuden 
kohottaminen, ylitöiden lisäys tai 
henkilökunnan lisääminen ei ole tek
nillisesti mahdollista tai taloudelli
sesti kannattavaa tai jos kaikkiin teh
täviin ei ole saatavissa lisätyövoimaa. 
Palveluelinkeinoissa tämä voi näkyä 
liikkeiden ja muiden palvelupistei
den aukioloaikoJen lyhenemisenä ja 
palvelujen saatavuuden heikkenemi- ' 
senä. 
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Romppasen mukaan eri maissa 
tehdyissä selvityksissä on päädytty 
ristiriitaisiin mutta enimmältään 
pessimismin sävyttämiin tuloksiin 
työaj an lyhentämisen taloudellisista 
vaikutuksista. Työajan lyhentämisen 
työvoiman kysyntää lisäävän vaiku
tuksen on arvioitu nopeasti häviävän 
tuotannon kansainvälisen kilpailu
kyvyn heikkenemisen seurauksena 
ja jäävän kokonaan toteutumatta 
tuotantokapasiteetin toiminta-aj an 
supistuessa työajan lyhentymistä 
vastaavasti. Kilpailukykyyn liitty
vien riskitekijöiden merkitys vähe
nee, mikäli laajat työaikajärjestelyt 
toteutetaan eri maissa samanaikai
sesti. 

Romppasen loppupäätelmä on se, 
että työajan lyhentämisellä voidaan 
tietyin edellytyksin parantaa työlli
syyttä, mutta yksin sen avulla ei voi
da ratkaista lähivuosien työttömyys
ongelmia. Työllisyyden kehitys riip
puu ennen kaikkea yleisestä talou
dellisesta kehityksestä. Hitaan talou
dellisen kasvun aikana on vaikea ly
hentää työaikaa ilman, että se vai
kuttaisi haitallisesti reaaliseen ansio
tasoon. Työajan lyhentäminen ei 
myöskään ole vaihtoehto aktiiviselle 
työvoimapolitiikalle. Se päinvastoin 
edellyttää perinteisten työvoimapo
liittisten toimenpiteiden tehostamis
ta. 

Työaikakomitean tutkimusjaoston 
selvitykset eivät olennaisesti poikkea 
Romppasen lopputulemista, mutta 
niissä on onnistuttu tarkastelemaan 
asiaa yksityiskohtaisemmin eri toi
menpidevaihtoehtojen osalta. Yleis,.. 
toteamuksena laadituista laskelmista 
voidaan sanoa, että työajan lyhentä
minen tuntiansioita vastaavasti ko-
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rottamalla johtaa samankaltaisiin tu
loksiin kuin tehtäessä arvioita tuot
tavuuden kasvun ylittävien palkan
korotusten vaikutuksista. N opeutu· .. 
nut inflaatio ja avoimen sektorin hei
kentynyt kilpailukyky syövät aikaa 
myöten ne mahdolliset myönteiset 
vaikutukset, joita kotimaisen kysyn
nän lisääntymisellä ehkä välittömästi 
olisi. 

Komiteanmietinnössä kuitenkin to
detaan, että jos työajan lyhentämi
seen ei liitetä ainakaan täysimääräis
tä tunti ansion korotusta, tulokset 
ovat positiivisempia edellyttäen, että 
tuotantokapasiteetin käyttöaste voi
daan säilyttää ennallaan. Parhaat 
mahdollisuudet tuotannon menetys
ten välttämiseen ja työllisyyden pa
rantamiseen ovat selvitysten mukaan 
sellaisissa työajan lyhentämismuo
doissa, joissa tuotantoajat ja aukiolo
ajat voidaan säilyttää ennallaan. 

Haastattelut, joilla on pyritty mit
taamaan ihmisten halukkuutta työ
ajan lyhentämiseen, osoittavat kas
vavaa mieltymystä lyhyempään työ
aikaan, mutta samanaikaista pyrki
mystä reaalitulojen kohottamiseen 
tai vähintäänkin ennallaan säilyttä
miseen. Kun palkka määräytyy työ
ajan mukaan, valtaosa palkansaajista 
on valmis työskentelemään nykyisen 
viikkotyöaikansa mukaisen ajan. Tä
män ja muun informaation perus
teella ei ole aiheellista odottaa, että 
työajan lyhennys voisi helposti to
teutua ilman inflatorisia paineita. 

Selvityksistä voidaan vielä todeta, 
että varsinaisen työajan lyhentämi
sen on yleensä arvioitu lisäävän työ
voiman henkilömääräistä tarj ontaa. 
Näin ollen varsinaisen työaj an lyhen
tämisen mahdolliset positiiviset vai-

kutukset näkyvät voimakkaammin 
työllisyyden kasvuna kuin työttö
myyden vähenemisenä. Tästä y leis
linj asta poikkeavat elinaikaista työ
aikaa lyhentävät eläkeikäratkaisut, 
jotka vähentävät tarjontaa, mutta 
ovat vaikuttavuuteensa nähden var
sin kalliita työmarkkinoiden tasapai
nottamisratkaisuj a. 

P erustapaukset 

Odotettavissa olevilta tuotanio- ja 
työllisyysvaikutuksiltaan rii ttävästi 
toisistaan poikkeavina »perustapauk
sina» voidaan ottaa esille vuor.otyö, 
koulutus, seisokit ja lyhennetyt työ
viikot. 

Vuorot yön yhdistäminen keski
määräistä lyhyempään työaikaan 
kuuluu tunnetusti tuotanto- ja työlli
syysvaikutukseltaan parhaimpiin rat
kaisuihin tarkasteltiinpa sitä sitten 
käytännön esimerkkien tai teoreet
tisten pohdiskelujen perusteella. Täl
lä järjestelyllä voidaan pidentää pää
oman käyttöaikaa ja parantaa palve
lujen saatavuutta. Pääongelmia ovat 
lähinnä työvuorojen keskinäinen 
saumaaminen sekä työvoiman halut
tomuus. osallistua normaalista päi
vätyöajasta poikkeaviin työaikajär
jestelyihin. Tämän takia esimerkiksi 
ns. Seppäsen malli ei ole saanut sel
laista suosiota kuin sille teoreettisena 
rakennelmana olisi voinut .odottaa. 

Koulutuksen lisääminen on työ
ajan lyhentämismuodoista se, joka 
on pienimmin varauksin saanut eko
nomistien keskuudessa ymmärtä
mystä osakseen. Vaikutusten on aja
teltu muodostuvan myönteisiksi sekä 
yksilön että koko yhteiskunnan nä
kökulmasta. Tällöin on otaksuttu, 



että koulutus todella parantaa työ
voiman laatua eikä vieroita koulutet
tavia työelämästä. Melkoinen pulma 
koulutuspolitiikassa onkin, missä elä
mänvaiheessa ja muodossa lisäkoulu
tusta olisi tarkoituksenmukaisinta 
antaa. Mikäli uskomme siihen, että 
työ on ihmisen paras kouluttaja, on 
meidän annettava tukemme niille 
tälläkin hetkellä vireille pyrkimyk
sille, jotka budjettivarojen turvin 
tähtäävät pitkäaikaistyöttömien si
joittamiseen sekä yksityisen että jul
kisen sektorin työpaikkoihin. Järjes
telmään kuuluu ohjelma koulutus
toimenpiteistä työn ohella. Nimen
omaan aikuiskoulutuksella mutta 
myös muulla ammatillisella koulu
tuksella lisätään pitkän ajan työvoi
man tarjontaa. Koulutuksen panos
tusvaiheessa työvoiman tarjonta vä
henee, mutta sen purkuvaiheessa se 
lisääntyy. 

Seisokit edustavat sekä tuotannon 
että työllisyyden kannalta heikkoa 
työaj an ly hentämisratkaisua. Seiso
kit eivät luo lainkaan arvonlisäystä, 
mutta aiheuttavat kustannuksia. Nii
hin turvautuminen osoittaa alunpe
rin väärien investointien toteutu
mista, toiminnan aikana syntyneitä 
hintasuhteiden vinoutumia tahi sel
laisten suhdanne- ja kausivaihtelu
jen esiintymistä, joita ei pystytä vält
tämään. 

Lyhennetyt työviikot ovat varsin 
usein lamakausina käytetty työajan 
lyhentämismuoto, joka heijastelee 
tuotteiden menekkivaikeuksia ky
synnän heikkouden tai korkeiden 
tuottajahintojen takia. Sovellutukset 
ovat tuttuja Krlimper-rotaation ajois
ta nykypäivien käytäntöön. 

Eri vaihtoehtojen suhde 
perustapauksiin 
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Työaikakomitean tutkimiin työajan 
lyhentämisvaihtoehtoihin ei Seppä
sen mallia lukuun ottamatta kuulu 
yhtään sellaista, joka olisi lähellä sitä 
perustapausta, että vuorotyö yhdiste
tään keskimääräistä lyhyempään 
työ aikaan. Jossakin määrin saman
laisia aineksia kuin lyhennettyyn 
vuorot yöhön liittyy kuitenkin osa
aikatyön lisäämiseen sekä maatalou
den työaikaj ärj estelyihin. 

Koulutuksen alueelle sijoittuvat 
komitean vaihtoehdoista nuorisoas
teen koulutuksen sekä aikuiskoulu
tuksen laajentaminen. Ensimmäisen 
osalta on pystytty esittämään melko 
täsmällisiä arvioita, jotka työmarkki
noiden osalta ovat positiivisia. 
Aikuiskoulutuksen osalta täsmällis
ten arvioiden esittäminen oli komi
tealle mahdotonta sen takia, että 
aikuiskoulutuksen suunnitelmat oli
vat arvioita tehtäessä keskeneräisiä. 
Työpaikoilla annettavan koulutuk
sen osalta käytännön ratkaisut näyt
tävän kulkevan suunnittelun edellä. 

Seisokkeihin lähes rinnastettavia 
ovat yleisen eläkeiän alentaminen 
sekä erilaiset varhennetut vanhuus
eläkkeet. Niihin liittyviä aineksia si
sältyy myös ylitöiden vähentämi
seen. Myös lomien pidentämiset, jos 
ne johtavat esim. kesälomaseisok
kien pitenemiseen tai talvilomasei
sokkien käyttöönottoon, kuuluvat sa
maan joukkoon. 

Lyhennetyn työviikon lähisukulai
sia ovat viikottaisen työajan lyhentä
minen, 'päivittäisen työajan lyhentä
minen sekä vanhempainloman pi
dentäminen. Näihin liittyy tuotantoa 
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vähentäviä mutta työllisyyttä tur
vaavia aineksia ja varsinkin Keski
Euroopassa on liikuttu tähän suun
taan. 

Taloudelliset edellytykset 

Periaatteessa työajan pituuden mää
rittely on työssä oleville ihmisille va
linnantekoa, jossa on punnittava kes
kenään vapaa-ajan lisäyksen arvoa 
ja reaalipalkan lisäyksen supistumis
ta. Käytännössä ihmiset eivät tätä 
valintakysymystä kuitenkaan täs
mennä. Harvat miettinevät mikä vii
meiseltä työtunnilta maksetun pal
kan käteen jäävä reaaliarvo on, mi
ten paljon tuo yksi tunti heidän va
paa-aikaansa lisäisi ja mikä taas sen 
arvo olisi. Yleensä ihmiset ilmaisevat 
mielipiteensä erikseen niin, että palk
kojen osalta täsmennetään nimellis
korotustarve ja aj ankäytön osalta 
työajan lyhentämisen tarve. Kollek
tiivisiin työehtosopimuksiin perustu
vassa järjestelmässä tuskin muuta 
voi odottaakaan. 

Historiallisesta kehityksestä voi
daan päätellä, että reaalipalkkojen 
nousua on kollektiivisena valintana 
painotettu ainakin kaksinkertaisesti 
työajan lyhentämiseen nähden. 
Reaalipalkkojen tyypillistä nousua 2 
prosentilla on vastannut työajan ly
hentyminen vajaalla prosentilla vuo
dessa. Tätä on totuttu pitämään koh
tuullisen hyvänä yhdistelmänä. 

Keski-Euroopan maissa esitetyt 
poliittiset kannanotot työaj an lyhen
tämiseen merkitsisivät toteutuessaan 
sitä, etteivät reaalipalkat nOUSISI 
lainkaan, mikä sinänsä sopii hyvin 
hidastuvaa taloudellista kasvua mer
kitseviin ennusteisiin. Tähän kehi-

tykseen nähden Suomella on eräitä 
etuj a puolellaan. Keskimääräinen 
työaika ei Suomessa ole muita maita 
lyhyempi, jolloin liikkumatilaa on 
tarvittaessa olemassa, jos kilpailija
maat työaikaa yleisesti lyhentävät. 
Toiseksi työttömyysaste ei Suomessa 
ole niin korkea kuin Länsi-Euroopas
sa, jolloin tuotannon ja tulotason säi
lyvyyden ja henkilömääräisen työlli
syyden parantumisen kannalta hy
vin riskipitoisia työn jakamisratkai
suja voidaan viivyttää kokemusten 
kerryttämiseksi ja huonojen ratkai
suj en välttämiseksi. Kolmanneksi 
Suomi pyrkii muiden Pohjoismaiden 
tapaan talouspolitiikassa turvautu
maan ensisijaisesti aktiivisiin työvoi
mapolitiikan keinoihin lopputulok
siltaan epävarman työaikasopeutuk
sen sijasta. 

Joukko pulmia työaikaratkaisui
hin Suomessakin liittyy. Ensimmäi
nen on se, että painostusryhmien va
linnat työaikaratkaisujen välillä ei
vät välttämättä ole taloudellisesti 
suotavimpia. Esimerkiksi eläkeiän 
yleiseen alentamiseen on viehtymys
tä, vaikka se taloudellisesti ja myös 
työvoimapoliittisesti olisi hyvin kal
lis ratkaisu. Vastaavasti taas sanotta
vaa innostusta ei ole havaittavissa 
siihen, että työajan lyhentämisrat
kaisuihin liitettäisiin päätöksiä, jotka 
merkitsisivät aikuiskoulutuksen laa
jentamista uudelleenkoulutuksen, 
täydennyskoulutuksen ja j atkokou
lutuksen osalta. Ongelmaa lisää se. 
että ne ehdotukset, joita on tehty 
koulutusj ärjestelmän kehittämiseksi 
tältä osin, ovat varsin kalliita ja käy
tännössä vaikeasti kytkettävissä tuo
tantoelämän kehityksestä syntyviin 
kou!l u tustarpeisiin. 



Työajan tulevaisuus 

Taloudellisen suunni ttel ukeskuksen 
julkaisussa »Suomi 1995» arvioitiin 
työajan lyhenevän noin prosentilla 
vuodessa. Työajan lyhenemisen tuo
tanto- ja tuoUavuusvaikutuksia ar
vioitaessa oletettiin, että työajan ly
hentämiset toteutetaan siten, ettei 
niistä aiheudu kansainvälisen kilpai
lukyvyn heikkenemistä tai vastaavia 
tuotannon menet yksiin johtavia seu
rauksia. Työajan lyhenemisen arvioi
tiin nopeuttavan työtuntia kohti las
kettua tuotannon kasvua ja lisäävän 
henkilömääräistä työllisyyttä kaikis
sa muissa elinkeinoissa paitsi maata
loudessa. Maatalouden työajan lyhe
nemisen arvioitiin vaikuttavan siten, 
että lomittaj atyövoiman määrä kas
vaa. 

Arviot tuottavuuden kehityksestä 
merkitsevät sitä, että kokonaistuotan
non 3 prosentin vuosikasvu voisi to
teutua ilman työpanoksen määrällistä 
lisäystä. Historialliseen kehitykseen 
verrattuna tämä on varsin varovai
nen arvio. Aikaisemmin 4 prosentin 
kasvukin on toteutunut ilman työpa-
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noksen lisäystä. Jos työajoissa ei ta
pahtuisi muutoksia, työllisten koko
naismäärä olisi vuonna 1995 sama 
kuin tarkasteluj akson alussa. Kun 
työvoiman tarjonta voisi kohota lähes 
200 000 henkilöllä, muodostuisi käyt
tämättömän työvoiman määrä lähtö
tilanteen työttömyystilanne huo
mioon ottaen yli 300 000 henkilöksi. 
Työllisten määrä kasvaisi ainoastaan 
palveluelinkeinoissa. Maa- ja metsä
talouden sekä rakennustoiminnan 
työvoima supistuisi selvästi ja myös 
kaupan ja liikenteen työvoima vähe
nisi. Teollisuuden työvoima saattaisi 
säilyä tuotannon nopean kasvun an
siosta ennallaan. 

Työajan lyhenemisen on arvioitu 
nopeuttavan tuottavuuden kasvua, 
mutta se olisi osittain korvattava 
myös työvoimaa lisäämällä, joten 
työllisten määrä kasvaisi. Tuottavuu
den kasvun ja työaj an lyhenemisen 
välisessä suhteessa korostuvat entistä 
enemmän ne edellytykset, joilla 
uuden teknologian tarjoamia mahdol
lisuuksia ollaan valmiita ottamaan 
käyttöön. Tällaisena edellytyksenä 
voi entistä enem,män korostua työ-

Taulukko 1. Tuotannon ja tuottavuuden muutos vuosina 1981-1995, Olo/v. 

Tuotanto! Tuotanto! 
Tuotanto työtunti työllinen 

Maatalous 0 3 2.5 
Metsätalous 1 5 4 
Teollisuus 4 4.5 3.5 
Rakennustoiminta 1.5 3.5 2.5 
Kauppa-, ravitsemis- ja 
maj oi tustoimin ta 3 4 3 
Liikenne 3 4 3 
Palvelukset 3 2 1 

Yhteensä 3 3.5 2.5 

Lähde: Taloudellinen suunnittelukeskus 1981. 
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ajan lyheneminen työpaikkansa sal
lyttävien tulojen kasvun sijasta. Työ
ajan lyheneminen ja työvoiman ky
synnän kasvu lisäisi ilmeisesti työ
voiman tarjontaa siten, että se saat
taisi vuonna 1995 olla noin 50 000 
henkHöä suurempi kuin voitaisiin 
odottaa ilman työajan lyhennys'tä. 
Tarjonnan kasvun nopeutuminen 
heijastuisi Ilähinnä kotitaloustyötä te
kevIen ja päätoimisten opiskelijoiden 
määrän vähenemisenä. 

Loppupäätelmä 

Tuotannon ja työmarkkinoiden so
peutumista koskevien tutkimusten 
perusteella voidaan mielestäni tehdä 
kaksi tärkeää johtopäätöstä. Ensiksi
kin voidaan todeta, että työajan ly
hentäminen joko alentaa tuotantoa tai 
parhaimmillaan säilyttää sen ennal
laan. Toiseksi voidaan todeta, että 

tuotannon pysyessä ennallaan työaj an 
lyhennys lisää sekä työvoiman henki
lömääräistä kysyntää että tarjontaa. 
Täysin mahdottomana ei tämän takia 
voida pitää sellaistakaan työajan ly
hentämisen lopputulemaa, että sekä 
työllisten että· työttömien määrä li
sääntyy. Tämä tapaushan on tuttu 
esimerkki aviopuolisoiden erillisvero
tuksen toteuttamisen eräänä lopputu
lemana, vaikka tällöin myös tuotanto 
kasvoi. Käytännön epävarmuutta li
sää vielä se missä määrin työaj an 
lyhentäminen lisää sivutöitä. 

Työajan lyhentämisen vaikutusten 
epävarmuudesta huolimatta hyvin 
harvat tulevaisuuden ennusteet tun
tuvat tällä hetkellä yhtä vahvoilta 
kuin ennuste, jonka mukaan työaika 
lyhentyy keskimäärin noin prosentilla 
vuodessa. Sen sijaan mielipiteet eroa
vat suuresti sen suhteen minkälais
ten järjestelyjen ja päätöksenteko
muotojen puitteissa tämä toteutuu. 

PUHEENVUORO: HARRI KOULUMIES 

Viime syksynä työnsä päätökseen saaneel
le työaikakomitealle selvisi ainakin yksi 
asia. Komitean työhön osallistuneet hen
kilöt eivät enää juuri erehdy esittämään 
työaikaan liittyviä ehdottomia väitteitä. 
Tämä koskee myös työaj an ja työllisyyden 
valistä riippuvuutta. Komitean kolmen ja 
puolen vuoden työskentelyn aikana ha
vaittiin useaan otteeseen, miten vaikeata 
on teoreettisten laskelmien perusteella ar-

vioida mahdollisten työaikaj ärj estelyj en 
työllisyysvaikutuksia. Samoin parhaillaan 
käytävien tulopoliittisten neuvottelujen 
yhteydessä on nähtävissä ne käytännön 
hankaluudet joihin joudutaan, jos työaika
kysymystä lähestytään kaavamaisesti. 

Liian usein kuulee vielä esitettävän väit
teen, että esimerkiksi 5 %:n suuruinen 
työaj an lyhennys vähentää työttömyyttä 
samalla 5 %:lla. Näinhän ei tietenkään 



tosiasiassa ole. Käytännön laskelmissa 
joudutaan lähtemään seuraavasta näkö
kulmasta: 

»Työajan lyhentämistä seuraava poten
tiaalinen tuotannon menetys voidaan ku
roa umpeen lisäämällä työn tuottavuutta, 
työllisten tehtyä työaikaa ja työllisten 
määrää.» 

Laskelmissa joudutaan tekemään oletuk
sia, ja niihin taas liittyy tiettyjä ongelmia. 
Esimerkiksi otan työaikakomiteassa tehdyt 
laskelmat. Monien kokonaistaloudellisten 
lähtökohtien ohella työaikakomitean las
kelmien tärkeimmät oletukset olivat: 

1. Tuotanto säilyy entisellä tasolla 

2. Tuottavuusjousto vaihtelee aloittain 
L1P jossa L1P = tuottavuuden muutos 
L1T' L1T = työajan muutos 

3. Funktionaalinen tulonjako säilyy muut
tumattomana ja kompensaatiovaati
muksia ei esiinny. 

Koska oletukset ovat epärealistisia, Jaa
vät laskelmat valitettavasti suurelta osin 
aka teemisiksi laskuharj oi tuksiksi. Laskel
mat tehnyt raporttiryhmä joutuikin lopul
ta arvioimaan laskennallisista tuloksista 
huomattavasti poikkeavat, »mahdollisesti 
toteutuvat» työllisyysvaikutukset. 

Oletukset olivat epärealistisia, koska: 

1. Tuotanto ei säily entisellä tasolla. Tuo
tannon pitäminen entisen tasoisena on 
vaikeaa erityisesti niillä teollisuuden 
aloilla, jotka eivät toimi vuorokauden 
ympäri jatkuvassa vuorot yössä. 

2. Oletetaan, että funktionaalinen tulon
jako säilyisi ennallaan, se johtaisi yh
dessä alakohtaisesti vaihtelevien tuot
tavuusjoustojen kanssa aloittain suu
resti vaihteleviin ansiotason alenemi
siin. Käytännön työmarkkinapolitiikas
sa ei tällaista kateutta ylläpitävää ole
tusta voida pitää realistisena. 

2 

139 

3. Kompensaatiovaatimuksia on aina 
esiintynyt vastaavissa tilanteissa. Käy
tännössä ne ovat myös johtaneet, jos 
eivät täyskompensaatioihin niin taval
lisesti ainakin osakompensaatioihin. 

Jo ennen työaikakomitean . asettamista 
Taskun Antti Romppanen tarkasteli työ
ajan lyhentämiseen liittyviä riskitekijöitä. 
Vuonna 1980 julkaistussa selvityksessä 
Työaika ja työllisyys hän tuli seuraaviin 
päätelmiin: 

- työajan lyhentämisellä ei voida luoda 
uutta tuotantoa 

- työajan lyhentäminen johtaa todennä
köisesti olemassa olevan tuotantokapa
si teetin käyttöasteen alenemiseen ja 
tuotannon supistamiseen 

- kaventaa työssä käyvien ansioiden ko
hottamismahdollisuuksia 

- lisää alueellisia ja ammatillisia kitka
tekijöitä 

- eri maissa tehdyissä selvityksissä on 
päädytty enimmäkseen pessimistisiin 
tuloksiin työaj an lyhentämisen talou
dellisista vaikutuksista. 

Paitsi, että laskelmat ovat liian teoreet
tisia, ei tavallisesti myöskään riittävästi 
pyritä erittelemään työajan lyhentämisen 
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten 
eroja. Työn ja pääoman hinnan suhteen 
muuttuessa ei yrityksissä lyhyellä ja pit
källä aikavälillä varmasti toimita samoin. 
Käytännön laskelmissa eri aikaj än teiden 
huomioonottaminen ilmeisesti monimut
kaistaisi niitä liiaksi. Jo toteutettujen työ
aikaj ärj estelyj en jälkiseurannassa tämä 
tekijä kuitenkin tulisi ottaa huomioon. 

Huono oletus on myös se, että lisät yö
voimaa olisi rajattomasti saatavissa. 
Vaikka työllisyystilastojen mukaan maas
sa olisikin työttömyyttä, on usein samaan 
aikaan ammateittain ja alueellisesti työ-
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voimasta puutetta. Nk. täystyöllisyys aste 
on nykyisin todennäköisesti korkeammalla 
tasolla kuin aikaisemmin. 

Työllisyys ja myös muut taloudelliset 
vaikutukset riippuvat erittäin paljon siitä, 
missä määrin työaikamuutokset vaikutta
vat tuotannon ja tuotantopanosten hinta
suhteiden ohella hintakilpailukykyyn. To
dellisuudessa seurauksena voi olla kustan
nuspaineita ja hintakilpailukyvyn heik
kenemistä, koska 

taan investointitarpeen vuoksi kasvat
tamaan hintoja kohottamalla. 

Olisi väärin olettaa, että työaikaa ly
hennettäessä yrityksillä olisi vain yksi 
vaihtoehto sopeutua tilanteeseen: lisätä 
työvoiman määrää. Se on vain yksi mo
nista ratkaisuista. Tästä on saatavissa tuo
reinta kokemukseen pohjautuvaa tietoa 
Ranskasta. Siellä toteutettiin viikko työ
ajan lyhentäminen 40 tunnista 39 tuntiin. 
Sen arvioitiin tuoneen 15-30 000 uutta 
työpaikkaa. Samaan aikaan joutui tutki

- yksikkötyövoimakustannukset kohoa- musten mukaan 1 kuitenkin 3/4 yrityksistä 
vat enemmän kuin työn tuottavuus 

- pääoman yksikkötyökustannukset ko
hoavat enemmän kuin pääoman tuot
tavuus ja käyttöaste 

- pääoman tulo-osuus poistojen jälkeen 
laskee, pääoman tulo-osuutta joudu-

vähentämään työvoimaansa, koska ne eivät 
muuten olisi voineet pitää työntekijöit
tensä ansioita ennallaan. Lisäksi yri tys
konkurssien määrä kasvoi. Monet yrityk
set totesivat myös tuloksensa heikentyneen 
työajan lyhentämisen takia. 



ARTIKKELEIT A 

Eläkkeet ja tulonjako 

MIKAEL INGBERG 

1. Aluksi 

1.1. KansanltaloudeUisen aikakaus
kirjan toimitus oli pyytänyt nwne
rossaan 1983:3 Suom'en sosiaalitur
vajärlestehnän asiantuntijoita esittä
mään käsityksiään sosiaaliturvamak
sutoimikunnan mi'etinnön sisällöstä 
ja sosiaaliturvapolitiikasta yleensä. 
Koska sosiaaliturvapolitiLkalla on 
suuri m,erkitys talouspolitiikassa ja 
koko yh:teiskuntapolitiikassa, toimi
tuksen aloite sosiaalipoliittisen kes
kustelun virittämiseksi myös kansan
talousUeteilij öiden piirissä on mieles
täni kiltettävä. Keskustelun jatka
miseksi haluankin tässä kirjoitukses
saesittää joitakin näkökohtia eräältä 
sosiaalipolitiikan osa-alueelta, nimit.;. 
täineläkepolitiikasta. 

Hieman y le.1stäen voidaan sanoa, 
että kansantalousti!eteilijöiden mie
lenkiinto eläkepolitiikan ja sosiaali
politiikan tutkimuksessa on yleensä 
keskittynyt sosiaaliturvaj ärj:estelmän 
työllisyys-, säästämis- ja tulonjako
vaikutuksiin. 1 Suom,en oloihin pe-

1. Laajan surveyartikkelin empiirisestä tut
kimustyöstä sosiaaliturvajärjestelmän näistä 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

rustuvan ·empIIrIsen tutkimuksen 
puutteellisuuden takia keskltyn tällä 
kertaa eläkepolitiikan tulonjakovai~ 
kutuksiin, joista nykyisenkin tiedon 
perusteella voidaan jo esittää vähän 
yksityiskohtaisempia näkökohtia. Tä
män ei kuitenkaan välttämättä tar
vitse merkää säästämis- ja työllisyys
näkökohtien puuttumista kokonaan 
kirjoituksestani. Voihan tulonjaon 
kehitykseUä kansantaloudessa olla 
suuriakin vaikutuksia työllisyyteen 
ja pääomanmuodostukseen ja edel
leen talouden kasvuedellytyksiin pit
källä aikavälillä.2 

Eläkepolitiikan tulonjakovaikutuk
sista keskusteltaessa on mielestäni 
tarkoituksenmukaista käyttää aina
kin kolmea eri lähestymistapaa. En
sinnäkin voidaan puhua 'eläkepolitii
kan vaikutuksista henkilölliseen tu
lonjakoon ,eli siitä, miten eläkejärjes
telmä jakaa tuloja uudelleen tietyn 
sukupolven yksilöiden välillä. Toi-

vaikutuksista ovat kirjoittaneet Danziger, 
Havemann ja Plotnick (1981). Katso myös Ing
berg (1983). 

2. Tähän asiaan on Suomessa viime aikoina 
kiinnittänyt huomiota esim. P. Kukkonen (1983). 
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seksi voidaan puhua eläkepolitiikan 
vaikutuksista funktionaaliseen tul'On
jakoon eli siitä, 'Ovatko työn ja pää
oman osuudet tuotanto tuloksesta 
muuttuneet harjoitetun ,eläkepolitii
kan johdosta. Ko.lmanneksi voidaan 
arvioida ,eläkepolitHkan vaikutusta 
sukupolvien väliseen tulonjakoon eli 
selvittää, rahoittaako nykyinen työs
säkäyvä sukupolvi eläkeläi'sten kulu
tusta. Viimeksi mainittu kysymyk
senasettelu on erityisen mielenkiin
toinen ,eläkejärjestelmistä keskustel
taessa ja onlcin saanut suurta huo
mio.ta osakseen maassamme viime 
a~koina käydyssä eläkekeskustelussa. 

Eläkej ärJestelmren henkilöiden ja 
sukupolvien välillä tapahtuvaa tulon
jak'Oa arvioitaessa esiintyy kuitenkin 
erityisongelma, joka liittyy järjestel
mien vakuutustehtävään. Jokaisessa 
vakuutusjärjestelmässä tapahtuu tu
lojen uusjakoa ex post, vaikka jär
j estelmä olisikin ex ante tu10nj akoon 
nähden neutraali. Tätä i'lmiötä voi
daan yksinkertaisesti havainnollistaa 
seuraavalla esimerkillä. Olettakaam
me,että kymmenen henkilöä perus .. 
tavat yhteisen poolin 10 markan ris
kin vakuuttamiseksi. Kaikille henki
löille riski toteutuu todennäköisyy
dellä 1/10. Aktuaarinen eli vakuu
tusmatemaaUisesti »o1kea» vakuutus
maksu on siis 1 markka/henkilö. 
Jälkikäteen katsottuna vakuutettu 
tapahtuma sattuu kuitenkin ainoas
taan yhdelle henkilölle, henkilölle A, 
joka saa korvausta 10 markkaa. Ex 
ante j,ärjestelmä on tulonjakoon näh
den neutraali. Ex post järjestelmä on 
jakanut tuloja uudelleen niin, että 
henkilö A on hyötynyt siitä muiden 
vakuutuksenottajien kustannuksella. 

Tähän ongelmaan palaan vl!elä myö
hemmin. 

Ennen varsinaiseen aiheeseen siir
tymistä on ehkä syytä antaa lyhyt 
selostuseläkej ärjestelm,ämme pääpe
riaatteista. Johtavan 'eläkeasiantunti
jamm'e professori Teivo Pentikäisen 
(1979) mielestä »valtakunnallisen 
eläkepolittikan tavoitteista näyttää 
syntyneen suhteellisen suuri yksi
mielisyys seuraavien kahden periaat
te'en pohjalta: 

1. Kulutustason säilyttämisen peri
aate: Eläkkeen tulee säilyttää 
suunnilleen se kulutustaso, joka 
sen saajalla on silloin, kun eläke 
astuu työtulon tilalle. 

2. Vähimmäistoim:eentulon turvaa
misen periaate: Eläkk,e'en tulee 
joka tapauksessa turvata kohtuul
linen vähimmäistoimeentulo. 

Vuoden 1957 kansaneläkeuudistus 
hyväksyi itse asiassa vain jälkimmäi
sen periaatteen. Vuoden 1961 työ
eläkkeitä koslreva ratkaisu lisäsi oh
jelmaan myös kulutustason säilyttä
misen periaatteen» (sivu 6). 

Professori Pentikäisen mieLestä 
Suomen kansaneläkejärjestelmä on 
siis, ja sen pitääkin olla, voimak
kaasti ,eläkeläisten tuloeroja tasaava 
järjestelmä, kun taas työeläkejärjes
,telmä perustuu ns. ansaintaperiaat
t,eeseen ,eli työeläke voidaan käsittää 
eräänlaisena myöhemmin maksetta
vana palkkana. 

Protessori Pentikäisen näkemyksen 
mukainen eläkepolitiikan kaksijakoi
nen tavoite voidaan s1is tulk1ta myös 
seuraavalla tavalla: 

1. KansaIlieläkej ärj'estelmä yleisen 
vähimmäistoim,eentuloturvaj ärjes
telmän osana jakaa tuloja uudel-



leen sekä eri eläkeläisry hmien 
'että mahdollisesti myös leri suku
polvien välillä. 

2. Työeläkejärjestelmä toimii (pa
kolUsena) työntekijöiden säästä
misjärJestelmänä siten että osa 
työntekijän palkkatuloista aktiivi
ajalla säästetään vakuutusmak
suina eläkeajan kulutusmenojen 
rahoittamiseksi. Työeläkej ärj es
itelmän pitäisi näin oHen olla tu
lonjakovaikutuksiltaan neutraali 
(ex ante) sekä henkilölliseen että 
sukupolvien väliseen tulonjakoon 
nähden. 

Nämä periaatteet voidaan esittää 
myös formaalisemmin seuraavalla ta
valla.3 Vuonna j syntyneen henkilö 
i:n ,elinaikaisien eläkemaksujen arvo 
eläkkeelle siirtymisvuoden alussa on 

N 
(1) Mij = ~ (1 + r)'tStWti' jossa 

t=o 
t = henkilön ikä 
N = eläkeikä 
St = sosiaalivakuutusmaksuprosentti 

vuonna t 
wti = i:n vuosipalkka vuonna t 
r = laskennallinen korkokanta 

Vastaavasti henkilö i:n elinaikai
sen (vanhuus }eläkkeen arvo eläk
keelle si,irtymisvuoden alussa on 

T E ti . 
(2) B·· = ~ --- Jossa 

lJ t=N (1 + r)t-N' 
Eti = henkilö i:n vuosieläke iässä t. 
T = henkilö i:n kuolinikä. 

Eläkejärjestelmä on henkilölliseen 
tulonjarkoon nähden neutraali eli va
kuutusmatemaattisesti aktuaarinen, 
jos 4 

3. Katso esim. Burkhauser & Warlick (1981). 
4. Tarkasti sanottuna eläkejärjestelmä on 

aktuaarinen, jos EMij = EBij, jossa E on odo
tusarvo-operaattori. 

(3) Mij = B ij . 

Jos 

(4) ~ Mij = ~ Bij' Vj 
j j 
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eläkejärjestelmä on sukupolvien vä
liseen tulonj akoon nähden neutraali. 
Yllä selostettujen periaatteiden mu
kaan työeläkejärjestelmän pitäisi 
noudattaa sekä yhtälöä (3) ,että (4), 
kun taas kansaneläkej ärj estelmäss:ä 
Mij ~ Bij riippuen siitä, onko henkilö 
-i pieni- tai suurituloinen. Kaikki 
ylläolevat väi!tteet liittyvät ex ante 
-tarkasteluun. 

Yllä olevassa tarkastelussa olen 
impli:siittisesti olettanut,että sosiaa:Ii
turva- tai vakuutusmaksut (StWti) 
lank:eavat työntekijöiden maksetta
viksi. Tämä olettamus on tietenkin 
kyseenalainen 5, mutta on ehkä sal
littava »ensimmäisenä approksimaa
tuona». Kirjoituksen vi,imeisessä osas
sa, jossa tarkastelen eläkepolitiikan 
vaikutusta funktionaaliseen tulonja
koon, palaan tämän olettamuksen 
mielekkyyteen. 

Tässä yhteydessä on myös mainit
tava eräitä yksityiskohtia eläkejär
jestelmän perusteista. 

1. Työeläke määräytyy tiettynä pro
senttina aktiiviajan palkasta. Täl
lä hetk!ellä minimiprosentti on 38. 
Tällä menetelmällä on haluttu to
teuttaa yllä selostetun kulutusta
son säilyttämisen periaatetta. 

2. Kansaneläke on (osaksi) tulosi
donnainen. Kansaneläkej ärjestel
män osat ovat 6 perusosa (tulois
ta riippumaton), tukiosa (tuloista 

5. Katso M. Tuomalan kommentti Kansan
taloudellisessa Aikakauskirjassa 1983: 3. 

6. Ennen vuoden 1983 alussa tapahtunutta 
uudistusta. 
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riippuva), tukilisä (tuloista riip
puva) sekä asumistuki, vaimolisä, 
lapsikorotus, apu- tai hoitolisä ja 
rintamalisä, joiden suuruus riip
puu muistakin tekijöistä kuin tu
loista. Tällä tavalla on pyritty to
teuttamaan edellä selostetun vä
himmäistoimeentulon turvaami
sen periaatetta. 

3. Työeläkejärjestelmä rakentuu ai
nakin osittain ns. rahastointiperi
aa~teeseen, kun taas kansaneläke
järjestelmää varten ei ole enää 
varsinaisia rahastoja 7. Työeläke-

7. Vuoden 1937 kansaneläkelaki, joka tuli 
voimaan vuoden 1939 alusta, perustui suurelta 
osin samoihin periaatteisiin kuin nykyinen työ
eläkejärjestelmä. Jokaisen vakuutetun vakuu
tusmaksut kirjattiin alussa hänen henkilökoh
taiselle tililleen, jonka perusteella puolestaan 
määräytyi vanhuuseläkkeen suuruus (ks. Ko
miteanmietintö 1983: 13, s. 7f). Tästä periaat
teesta luovuttiin vuoden 1957 uudistuksen yh
teydessä. 

~ Henkilo 
syntynyt 
vuonna 6 7 

1 
2 
3 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 
8 
9 
10 

I: S't i 1 
4 4 

järjestelmän rahastointitarve joh
tuu osittain vakuutus- tai ansain
taperiaatteesta, sillä jotta järjes
telmä olisi neutraali sukupolvien 
välisessä tulonjaossa on rahas
tointi välttämätön. 

Näitä näkökohtia yritän konkreti
soida muutamalla yksinkertaistetulla 
esimerkillä luvussa 1.2. 

1.2. Olettakaamm:e, että maan 
väestö koostuu kuudesta henkilöstä. 
Vanhin .on syntynyt vuonna 1 (ikä 
kuusi vuotta), toiseksi vanhin vuon
na 2 jne. Vuonna 6 päätetään luoda 
vanh uuseläroej ärjestelmä, jossa eläk
keelle pääsevät viisi vuotta täyttä
neet. Kaikki muut maksavat tietyn 
sosiaaliturvamaksun :eläkej ärjestel
maan. Näitten maksujen suuruus 
käy ilmi taulukosta 1. 

Taulukkoa 1 v.oidaan tulkita niin, 
että esim,erkiksi vuonna 5 syntynyt 

8 9 10 ... ~ Sit 

0 
0 
1 
2 

1 3 
1 1 4 
1 1 1 4 
1 1 1 ... 4 

1 1 ... 4 
1 ... 4 

4 4 4 

Taulukko 1. Vuosittaiset vakuutusmaksut syntymävuoden mukaan, esimerkki. 



henkilö (on toiseksi nuorin ,eläkejär
jestelmän voimaantulovuonna ) mak
saa vakuutusmaksuja vuosina 6, 7, 
ja 8. Sen jälkeen hän pääsee eläk
keelle ja on vapaa maksuista. Alim
massa rivissä on laskettu yhteen va
kuutusmaksut jokaiselta vuodelta. 
Viimeisessä sarakkreessa on vastaa
vasti laskettu yhteen jokaisen henki
lön (sukupolven) elinaikaise:t vakuu
tusmaksut. Seuraavaksi tarkastelen 
kah ta eläkej ärjestelmäesimerkkiä. 

(i) Eläkejärjestelmä on luotu va
kuutusperiaatteen mukaisesti rahas
topohjalle. Tässä tapauksessa jokai
sen henkilön elinaikaisien maksuj en 
summa on (odotusarvoltaan) yhtä 
suuri kuin elinikäisien eläketulojen 
summa. Tätä tilannetta on kuvattu 
taulukossa 2. 

~ 
Henkilo 
syntynyt 
vuonna 6 7 

1 0 
2 0 0 
3 0,5 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 
11 

0 0,5 

Rahasto 4 7,5 
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Taulukkoa 2 on tulkittava niin, 
että esimerkiksi vuonna 5 syntynyt 
henkilö, joka on työssä vuosina 6, 7 
ja 8, maksaa silloin vakuutusmak
suja (ks. taulukko 1). Vastaavasti 
hän saa eläkettä vuosina 9 ja 10. 
Eläkkeen suuruus määräytyy (va
kuutusmatemaattisesti) maksuj:en 
perusteella niin, että maksujen sum
ma 'On yhtä suuri kuin etuuks~en 
summa ( korkokannan on oletettu ole
van nolla). Huomaamme myös, että 
eläkej ärjestelmän kypsymisvuosina 
6, 7, 8 ja 9, vakuutusmaksujen sum
ma on suurempi kuin maksettujen 
eläkkeiden summa eli silloin raken
netaan rahastoj a. 

(ii) Taulukossa 3 on kuvattu jako
periaatteeseen (pay-as-you-go sys
tem) nojautuvaa eHikejärjestelmää. 

8 9 10 11 I: E· t t 1 

0 

° 0,5 1 
1 1 2 

1,5 1,5 3 
2 2 ... 4 

2 ... 4 
... 

1,5 2,5 3,5 4 ... 
10 11,5 12 12 

Taulukko 2. Vakuutus- tai rahastointiperiaatteen mukaiset eläkkeet, esimerkki. 
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~ Henkilö 
syntynyt 
~uonna 6 7 8 9 10 L E· t 

t ' 
1 2 2 
2 2 , 2 4 
3 2 2 4 
4 2 2 4 
5 2 2 ... 4 
6 '2' ... 4 
7 
8 
9 
10 

L E· t 
4 4 4 4 4 

. 1 
1 

Rahasto 0 0 0 0 0 

Taulukko 3. Jakoperiaatteeseen nojautuvan järjestelmän eläkkeet. esimerkki. 

Vuodesta 6 lähtien kaikki eläkeiässä 
olevat henkilöt saavat vuosi'eläkkee
nä 2 (mk). Rahastointia ei tapahdu. 

Taulukosta 3 huomaamme, että ja
koperiaatteeseen perustuva järjestel
mä ei noudata yhtälöä (4). Suku
polvien välinen tulonjako tapahtuu 
nimenomaan järjestelmän kypsymi
senaikana, vuosina 6-10. Erikoinen 
piirre tässä järjestelmässä on ns. ket
jukirjeilmiö; 8 henkilöt (sukupolvet) 
1-5 hyötyvät järjestelmästä (~ Sit 

1 

> f Eit, i = 1, ... , 5) eikä kukaan 
h ·· ... (2 S 2 E· 5 6 ) aVla . it = . it, 1 = , , ... 

1 l! 

edellyttäen, ,että järjestelmää nouda-
tetaan aina ikuisuuteen saakka. 

Suomessa kansaneläkej ärj'estelmä 
nojautuu pitkälti tähän jakoperiaat
teeseen. 

8.Chainletter eli Ponzi-scheme effect, katso 
lähemmin Samuelson (1975). 

Suomen työeläkejärjestelmä on 
käytännössä eräänlainen aidon täys
rahastoivan vakuutusjärjestelmän ja 
'Suoran jakojärjestelmän kombinaa
tio. Koska järjiestelmän käynnistä
misvaiheessa haluttiin saada mukaan 
sellaisiakin työntekijäryhmiä, jolka 
eivät olleet osallistuneet järJestelmän 
luomise.en maksajina, täydelliseen ra
hastointijärj1estelmään ei päästy. 

Osaksi samasta syystä päätettiin 
myös noudattaa kehittämisstrategiaa, 
jonka mukaan sekä maksuja että 
etuuksia nostettaisiin vähitellen. On
han ansioeläkejärjestelmän vähim
mäiseläke ~tänä vuonna eläkkeelle 
siirtyville vakuutetuille 38 % perus
·teena olevasta palkasta, kun ensi 
vuosisadan alussa saavutettavaksi 
suunniteltu tavoite taso on 60 % . 
Seurauksena tästä etuuks'ien asteit
taisesta tasokorotuksesta työeläke-



maksujakin aiotaan korottaa nykyi
sestä 11.1 prosentista maksetuista 
palkoista noin 30 prosenttiin vuo
teen 2000 mennessä. 9 

2. Esimerkkilaskelma eläke
järjestelmän sukupolvien 
välisestä tulonjaosta 

2.1. Edellä on selostettu miten su
kupolVli1en välistä tulonjakoa voi ta
pahtua ns. jakojärjestelmässä ja/tai 
jako- Ja vakuutuspohjais:essa väli
muotojärjestelmässä. Tässä kappa
leessa yritän esimerkinomaisesti ar
vioida Suomen eläkejärjestelmien su
kupolvien välisen tulonjaon suuruus
luokkaa. Tekemäni laskelmal lähte
vät ex post-tyyppisestä ajattelusta, 
joka tarkoittaa sitä, että laskelmista 
ei ole puhdist,ettu pois edellä mainit
tua vakuutusjärjestelmästä jQhtuvaa 
tulonjakovaikutusta. Näin ollen las
kelmat perustuvat tavallaan eläkejär
jestelmän ja vapaaehtoisen säästämi
sen tuoton vertailuun eikä pakolli
sen, lakiin nojautuvan ja vapaaeh
toisen, yksityisen vakuutussektorin 
tarjQaman ,eläkej ärj.estelyn tUQton 
vertailuun. Haluan korostaa, että las
kelmani ovat esim,erkinomaisia. Esi
merkkilaskelmani perustuu edellises
säkappaleessa esitettyihin yHtälöihin 
(1) ja (2). Olen yrittänyt arvioida 
sekä kansaneläke- että ansio eläke
järjestelmän vaikutuksia. 

Esim:erk,~ilas:kelma perustuu esi
merkkihenkilöön, joka 'On syntynyt 
vuonna 1910, astui työelämään vuon
na 1940 10 ja siirtyi ,eläkkeelle vuon-

9. Katso STAT-työryhmän raportti. Katso 
myös Työeläkemaksutyöryhmän muistio (1983). 

10. Tämä johtuu siitä, että tarkat tiedot 
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na 1975, jolloin hänen todennäköi
nen jäljellä oleva elinaikansa oli 12 
vuotta.ll Esimerkkilaskelmassa ei ole 
otettu huomioon vuoden 1983 alussa 
tapahtunutta kansaneläkeuudistusta 
eikä suunnitteilla olevia uudistuksia, 
vaanetuuksien kasvun 'On oletettu 
jatkuvan vuoden 1982 jälkeen sama
na kuin periodilla 1979-83 12. 

Esimerkkihenkilön elinaikaiset 
työtulot on arvioitu kaikkien palkan
saajien ansrotasoindeksin avulla, niin 
että keskimääräistä vuosityöpaIkkaa 
teollisuudessa vuonna 1980 on käy
tetty perustasomuuttujana (kts. tau
lukko 6, sarakkeet 1 ja 2) 13. 

»Kansaneläkemaksuna» tästä las
kennallisesta vuosipalkasta on käy
tetty taulukossa 5 konstruoitua aika
sarjaa. KansaneläkelaitQksen tulos
laskelmasta 'On saatu tietQja kansan
eläkej ärJestelmän kokonaistuloista 
(p.l. pääomatuloja). Suhteuttamalla 
nämä eri lähteistä saadut tulot koko 
kansantalouden palkkasummaan, saa-

ansiotasosta ja kansaneläkej ärj estelmän rahoi
tuksesta ovat vaikeasti saatavissa ennen mai
nittua vuotta. Virheet, jotka tehdään jättämäl
lä vuodet ennen vuotta 1940 laskelmien ulko
puolelle, ovat kuitenkin todennäköisesti pieniä. 

11. Tässä expost-ajattelu tulee selvästi esil
le. Ottamalla tarkastelun lähtökohdaksi hen
kilön, joka pääsee eläkkeelle ja sellaisen hen
kilön todennäköisen jäljellä olevan elinajan 
olen poikennut vakuutusmatemaattisesta lähes
tymistavasta, jonka lähtökohtana on oltava to
dennäköinen j älj ellä oleva elinaika silloin, kun 
(esimerkki)henkilö 'tulee vakuutusjärjestelmän 
piiriin maksajana, eli myöhemmin esitetyissä 
laskelmissa kansaneläkejärjestelmän osalta 30-
vuotiaana (vuonna 1940) ja ansioeläkejärjestel
män osalta 52-vuotiaana (vuonna 1969). 

12. Kts. lähemmin myöhemmin. 

13. Ansiotasoindeksin 1938 = 100 lukuja 
puuttuu vuosilta 1939-47, jolloin indeksin on 
oletettu kasvavan tasaisella vuosivauhdilla. 



Taulukko 4. Kansaneläkkeen osien markkamääräinen suuruus kuukaudessa vuosina 1957-82. (Tiedot ao. vuoden alusta.) 
~ 
fI:>. 

Tuki- Tuki- Täyteen Asumis- Täyteen 00 

osan Täyteen lisän asumis- tuen asumis- Asumis- Asumiskus-

Vuosi Perusosa enim- tukiosaan Apulisä Hoitolisä Rintama- enim- tukeen enim- tukeen tuen tannusten 

mäis- oikeuttava lisä mäis- oikeuttava mäis- oikeuttava omavas- enimmäis-

määrä rajatulo 1 määrä rajatulo 1 määrä 4 rajatulo 4 
tuuosa 4 määrä 4 

1957 20 60 340 
1958 20 60 340 
1959 22 66 370 
1960 22 66 370 
1961 29 79 370 
1962 32 88 1140 
1963 32 88 1140 
1964 36 100 1300 47 70 
1965 39 107 1400 51 75 
1966 56 107 1400 51 75 253 300 
1967 59 113 1470 53 79 50 300 
1968 64 123 1600 58 86 50 300 
1969 69 132 1720 63 92 50 300 
1970 70 135 1750 64 94 50 300 136 1080 4 57 227 
1971 72 139 1810 66 97 21 2 103 300 145 1980 61 242 
1972 77 148 1930 70 103 21 110 330 156 2120 65 260 
1973 82 159 2070 75 111 23 118 350 266 3870 67 400 
1974 95 184 2400 87 128 27 203 610 266 4530 67 400 
1975 112 216 2820 102 150 31 237 720 346 5340 67 500 
1976 132 255 3320 120 177 37 280 850 346 5930 67 500 
1977 153 295 3850 139 205 42 324 980 346 6640 67 500 
1978 164 317 4130 150 220 46 348 1050 346 7080 67 500 
1979 175 338 4400 159 235 49 371 1120 346 7610 67 500 
1980 188 363 4730 171 252 53 451 1210 449 16880 108 637 
1981 215 415 5420 196 289 60 516 1400 449 18780 121 708 
1982 239 462 6030 218 321 116 574 1560 537 20150 129 761 
1983 257 496 6470 234 345 124 616 1670 

1 mk/vuosi Huom. Kaikki tiedot koskevat yksinäisiä henkilöitä, joilla ei ole huollettavia 
2 Rintamalisää alettiin maksaa 1. 9.1971 lapsia 
3 Tukilisää alettiin maksaa 1. 5. 1966 
4 Tiedot vuoden lopussa 



Taulukko 5. Kansaneläkelaitoksen ulkoinen rahoitus prosentteina kansantalouden palkkasum
masta vuosina 1938-82. 

Kansaneläkejärjestelmän rahoitus, milj. mk KELAn 
Ansiotaso- ------------------------- tulot %:na 

Vakuu- Työnan- Palkka-
indeksi 1 Valtio 2 Kunnat 2 Yhteensä 2 summa 3 palkka-

tetut 2 tajat 2 summasta 

1938 100 
1939 126 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

159 
200 
252 
318 
400 
504 
635 
800 

1070 
1140 
1410 
1870 
1970 
1980 
2030 
2180 
2470 
2590 
2722 
2850 
3010 
3240 
3430 
3760 
4260 
4620 
4960 
5400 
6000 
6440 
6980 
7870 
8790 

10130 
12130 
14780 
16990 
18430 
19690 
21940 
24580 
27740 

0,36 
1,1 
1,8 
1,8 
3,4 
6,0 

10,5 
15,8 
19,0 
26,1 
29,5 
37,4 
42,0 
40,1 
41,7 
42,9 
43,2 
55,4 
86,0 
86,2 

114,1 
110,9 
122,1 
143,0 
160,1 
190,3 
202,5 
218,3 
239,6 
265,1 
344,1 
396,3 
438,6 
588,9 
697,7 

1076,7 
1306,1 
1444,5 
1268,3 
1438,4 
1634,7 
1990,9 
1977,1 

0,36 
0,54 
0,59 
0,77 
2,3 
4,3 
7,1 
6,5 

14,0 
17,5 
18,0 
30,9 
34,5 
36,9 
35,2 
39,3 
47,1 
54,8 
76,8 
81,4 
96,8 

111,9 
126,8 
131,0 
158,3 
173,7 
195,6 
240,9 
272,6 
299,6 
390,0 
839,3 

1004,3 
1362,4 
1614,2 
2129,2 
2723,3 
2915,7 
2969,7 
3544,0 
3980,3 
4666,2 
5024,9 

0,00 
0,00 
0,02 
0,05 
0,20 
0,47 
1,2 
3,5 
6,7 

12,1 
32,4 
47,7 
48,8 
48,9 
47,6 

119,1 
82,3 
87,0 
88,6 

147,1 
191,3 
207,0 
234,0 
249,8 
274,7 
305,4 
344,5 
390,2 
452,5 
220,4 
281,7 
321,2 
408,6 
487,2 
555,1 
624,8 
735,2 
770,4 

1019,3 
1170,0 
1255,7 

0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,06 
0,15 
0,36 
1,1 
2,0 
3,5 
9,4 

13,8 
13,8 
13,8 
13,9 
35,3 
40,5 
41,8 
43,5 
45,9 
56,7 
89,1 
68,2 
72,6 
80,5 
89,1 

100,3 
109,4 
129,6 
145,5 
161,3 
188,3 
199,5 
294,5 
353,7 
400,0 
443,1 
475,7 
524,9 
632,~ 

848,0 

0,72 
1,64 
2,39 
2,57 
5,73 

10,36 
17,86 
22,92 
34,56 
48,2 
56,2 
83,9 

118,3 
138,5 
139,5 
144,9 
151,8 
264,6 
285,6 
296,4 
343,0 
415,8 
496,9 
570,1 
620,6 
686,4 
753,3 
853,7 
957,0 

1064,3 
1316,2 
1601,5 
1885,9 
2460,8 
2920,0 
3987,6 
4938,2 
5385,0 
5416,3 
6228,5 
7159,2 
8459,6 
9105,7 

277 
349 
439 
554 
697 
878 

1107 
1394 
1865 
1987 
2457 
3450 
3649 
3630 
3895 
4362 
4959 
5222 
5466 
5932 
6638 
7414 
8239 
9079 

10563 
11761 
12982 
14116 
15679 
17324 
19623 
22477 
26109 
31428 
39589 
49268 
56315 
59986 
60415 
72780 
85070 
98484 

0,26 
0,47 
0,54 
0,46 
0,82 
1,2 
1,6 
1,6 
1,9 
2,4 
2,3 
2,4 
3,2 
3,8 
3,6 
3,3 
3,1 
5,1 
5,2 
5,0 
5,2 
5,6 
6,0 
6,3 
5,9 
5,8 
5,8 
6,0 
6,1 
6,1 
6,7 
7,1 
7,2 
7,8 
7,4 
8,1 
8,8 
9,0 
9,0 
8,6 
8,4 
8,6 

1 Kaikki palkansaajat. Lähde: Tilastollinen vuosikirja 1960, Palkkatilasto PA 1983: 4. Vuosilta 
1938-1947, joista tarkempia tietoja ansiotasoindeksistä ei ole saatavissa, ansiotason on arvioi
tu nousseen 26 prosenttia vuodessa. 

2 Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja. 
3 Komiteanmietintö 1983: 13 vuosilta 1950-81. Vuosilta 1940-50 palkkasumman on oletettu 

seuraavan ansiotasoindeksin kehitystä. 
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Taulukko 6. Esimerkkihenkilön kansaneläkemaksujen nykyarvo. 

Vakuutusmaksujen 
Ansiotaso- Vuosipalkka Vakuutusmaksu nykyarvo 
indeksi 1 mk/vuosi 2 mk/vuosi 3 vuonna 1975 

(i = D,iD) 

1940. 159 271 0.,70. 35 20. 
1941 20.0. 341 1,6 34 3D 
1942 252 430. 2,3 33 53 
1943 318 542 2,5 32 53 
1944 40.0. 682 5,6 31 10.7 
1945 50.4 859 10. 3D 174 
1946 635 10.82 17 29 270. 
1947 80.0. 1364 22 28 317 
1948 10.70. 1824 35 27 459 
1949 1140. 1943 47 26 560. 
1950. 1410. 240.3 55 25 596 
1951 1870. 3188 77 24 758 
1952 1970. 3358 IlO. 23 985 
1953 1980. 3375 130. 22 10.58 
1954 20.30. 3460. 120. 21 888 
1955 2180. 3716 120. 20. 80.8 
1956 2470. 4210. 130. 19 796 
1957 2590. 4415 230. 18 1279 
1958 2722 4640. 240. 17 1212 
1959 2850. 4858 240. 16 110.2 
1960. 30.10. 5131 270. 15 1129 
1961 3240. 5523 310. 14 1178 
1962 3430. 5847 350. 13 120.8 
1963 3760. 540.9 40.0. 12 1256 
1964 4260. 7262 430. 11 1226 
1965 4620. 7875 460. 10. 1191 
1966 4960. 8455 490. 9 1156 
1967 540.0. 920.5 550. 8 1177 
1968 60.0.0. 10.228 620. 7 120.9 
1969 6440. 10.978 670. 6 1186 
1970. 6980. 11898 80.0. 5 1288 
1971 7870. 13416 950. 4 1387 
1972 8790. 14983 110.0. 3 1463 
1973 10.130. 17268 130.0. 2 1579 
1974 12130. 20.677 150.0. 1 1650. 

2 30.80.8 

1980. 26280. 44798 

1 Taulukko 2 
2 Vuonna 1980. teollisuuden palkkasumma oli keskimäärin 24697 milj. mk. Teollisuuden työ-

voima oli 55130.0. henkilöä. Keskimääräinen vuosityöpaIkka oli näin ollen 44798 mk (Lähde: 
Kansantalouden tilinpito). Esimerkkihenkilön vuosipalkka periodilta 1940.-75 on konstruoitu an-
siotasoindeksin avulla 

3 Sisältää oman maksun, työnantajan maksun sekä valtion ja kunnan osuuden (katso tau-
lukko 2) 
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Taulukko 7. Esimerkkihenkilön TEL-maksujen nykyarvo. 

TEL-mak-
TEL-maksu sujen arvo Ansiotaso- Vuosipalkka %:na pal- TEL-maksut 

indeksi 1 mk/vuosi 2 mk/vuosi vuonna 1975 
kasta 3 (i = 0,10) 

1962 3430 5847 2,5 146 13 503 
1963 3760 6409 5,0 320 12 1002 
1964 4260 7262 5,0 363 11 1035 
1965 4620 7875 5,0 394 10 1020 
1966 4960 8455 5,0 423 9 998 
1967 5400 9205 5,0 460 8 984 
1968 ' 6000 10228 5,0 511 7 996 
1969 6440 10978 5,12 562 6 995 
1970 6980 11898 5,15 613 5 987 
1971 7870 13416 5,56 746 4 1089 
1972 8790 14983 6,10 914 3 1216 
1973 10130 17268 6,40 1105 2 1337 
1974 12130 20677 6,90 1427 1 1570 

1980 26280 44798 

1 katso taulukko 2 tai 3 
2 katso taulukko 3 
3 komiteanmietintö 1983: 13 

daan se prosentuaalinen osuus pa[
kasta, joka kansaneläkemaksun olisi 
pitänyt olla, jotta järjestelmä olisi 
rahoi tettu ainoastaan suh teenisella 
el~emaksulla kuten esim. työeläke
järjestelmä rahoitetaan tänä päi
vänä.14 

Taulukossa 5 konstruoitua aika
sarjaa on sittemmin käytetty taulu
kossa 6 ,esimerkkihenkilön vuotuisien 

14. Tässä laskelmassa on siis tehty ainakin 
kaksi tärkeää olettamusta: 

(i) työntekijät maksavat itse eläkemaksunsa eli 
palkansaajilta kerätyt maksut eivät siirry työn
antajien kannettaviksi 

(ii) myös työnantajien, valtion ja kuntien 
osuudet kansaneläkej ärj estelmän rahoituksessa 
kerätään suhteellisilla »veroilla». Näiden vero
jen oletetaan siirtyvän palkansaajien makset
taviksi. 

:2 13738 

kansaneläkemaksujen markkamäärää 
arvioitaessa. Vuotuisten markka
määräisten maksujen nykyarvon 
summa vuoden 1974 lopussa on las
kettu diskonttauskorolla i = 0,10. 
Näin laskettu kansaneläkemaksujen 
nykyarvojen summa on 30 808 mk. 

Taulukossa 7 on vastaavalla taval
la laskettu esim·erkkihenkilön ansio
eläkemaksuj-en summan nyky arvo 
vuoden 1974 lopulla. TEL-järjestel
män vakuutusmaksuja alettiin kerätä 
vasta vuodesta 1962 lähtien, ja koska 
järjestelmä raho1tetaan ainoastaan 
työnantajien maksamien vakuutus
maksujen avulla lask'elma on suh
teellisen yksinkertainen. 15. Ansioelä-

15. Huomattakoon kuitenkin, että olen olet
tanut maksujen siirtyneen työntekijöiden kan
nettavaksi. 



Taulukko 8. Eläke-etuuksien nykyarvo. 

TEL-j ärj estelmä Kansaneläkej ärjestelmä 

TEL- TEL-eläk-
ind. Eläkkeen Eläke keiden KELA-

nousu perus- °/o:na Työeläke nykyarvo Perus- Tuki- Tuki- eläkkeiden 
edell. teena pal- mk/vuosi osa 5 lisä 6 

Yhteensä Nousu nykyarvo vuonna osa 
vuod. oleva kasta 1975 (i = 0,10) 

olo 1 palkka 3 (i = 0,10) 

1975 21,6 23070 4 25 5768 0 5768 1344 2592 3936 0 3936 
1976 20,6 27822 25 6956 1 6330 1584 3060 4644 1 4226 
1977 13,4 31551 27 8519 2 7071 1836 3540 5376 2 4462 
1978 9,4 34517 27 9320 3 6990 1968 3804 5772 3 4329 
1979 6,1 36622 28 10254 4 6973 2100 4056 6156 7,4 4 4186 
1980 9,4 40064 28 11218 5 6955 2256 4356 6612 7,4 5 4099 
1981 12,0 44872 28 12564 6 7036 2580 4980 7560 14,3 6 4234 
1982 10,0 2 49359 29 14314 7 7300 2868 5544 8412 11,3 7 4290 
1983 10,0 2 54295 29 15746 8 7401 3084 5952 9036 7,4 8 4247 
1984 10,0 2 59725 29 17320 9 7274 99037 9,6 9 4159 
1985 10,0 2 65698 29 19052 10 7430 10854 7 9,6 10 4233 
1986 10,0 2 72268 29 20958 11 7355 118967 9,6 11 4164 

:2 83863 :2 50565 

1 Työeläkejärjestelmän tilastollinen vuosikirja, Osa 1, 1981. 
2 Keskimääräinen puoliväli-indeksin (TEL-indeksin) nousu ajalta 1977-81. 
3 Laskettu TEL-indeksin perusteella. 
4 Eläkkeen perusteena oleva palkka määrättiin ennen 1. 1. 1979 valitsemalla enintään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta ne kaksi 

vuotta, joiden työansioiden keskimäärä kuukautta kohden on suurin. Vuodesta 1979 lähtien neljästä viimeisestä vuodesta jätetään 

pienin ja suurin vuosipalkka ottamatta huomioon. Katso TEL § 7. (17268 + 20677 X 1,216) = 23070 
2 

5 On oletettu, että esimerkkihenkilöllä ei ole muita tuloja kuin työeläke ja koska eläketapahtuma on sattunut ennen 1. 7.1975 TEL:in 
vähimmäisehtojen mukaiset eläkkeet ovat etuoikeutettuja tuloja, joten tukiosaa maksetaan täysimääräisenä (KEL § 30, kohta 12). 

6 Työeläke ei ole etuoikeutettua tuloa tukilisää määrättäessä (Tukilisälaki § 7). Koska työeläke on suurempi kuin se tulo, joka oikeut
taisi tukilisän vähimmäismäärän saamiseksi, on oletettu että esimerkkihenkilö ei sitä saa (katso taulukko 1). 

7 On oletettu, että kansaneläkkeen määrä kasvaa vuosien 1 g79-83 keskimääräisellä vuosivauhdilla. 

.... 
en 
~ 



kemaksujen nykyarvon summa on 
13738 mk. 

Taulukossa 8 on sitten laskettu 
eläke-etuuksien arvo oLettaen että 
henkHön jälj-ellä 'Oleva elinaika on 12 
vuotta. 

Ansioeläkkeen arvIoImisessa on 
ensin laskettu ns. eläkkeen perustee
na oleva palkka, jonka määrä on si
dottu ns. TEL-indeksiin.16 Suoraan 
työnt,ekijöiden eläkelaista on saatu 
ans10eläkkeen prosentti osuus eläk
keen p.erusteena olevasta palkasta. 
Koska esim,erkkihenkilö on syntynyt 
vuonna 1910 hänen eläkkeensä las
ketaan ns. vanhoihin työeläkkeisiin, 
joiden taso nostettiin vuonna 1975 
22 prosentista 25 prosenttiin (Suo
men asetuskokoelma 749/74), vuo
desta 1977 27 70 : iin , vuodesta 1979 
28 % :iin ja vuodesta 1982 29 pro
senttiin (SA 659/76). Näin lasket
tuna 'On ansi'Oeläkkeen arvoksi saatu 
vuoden 1975 alussa 83 863 mk, eli 
6,1 kertaa eläkemaksujen summan 
nykyarvoa korkeampi luku. 

Kansaneläkej ärj estelmän eläke-
etuuksia laskettaessa on otettu huo
mioon ainoastaan perusosa, tukiosa 
j1a tukilisä (ennen 1. 1. 1983 olevan 
lainsäädännön perusteella 17). Koska 
työeläkettä ei lueta etuoikeutetuks:i 

16. TEL-indeksi oli aina vuoteen 1977 sama 
kuin työntekijöiden ansiotasoindeksi. Vuodesta 
1978 on käytetty ns. puoliväli-indeksiä eli an
siotasoindeksin ja elinkustannusindeksin keski
arvoa. 

17. Kansaneläkeuudistuksen IIa:n vaiheen 
astuessa voimaan vuoden 1983 alusta tukiosaa 
ja tukilisää yhdistettiin ja korotettiin ja samal
la myös kansaneläkkeestä tuli veronalaista tu
loa. Apulisää, hoitolisää, rintamalisää ja asu
mistukea ei ole otettu huomioon monimutkai
suuden välttämiseksi. Katso kuitenkin tauluk
ko 4. 
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tuloksi tukilisää määrättäessä, esi
merkkihenkilö ei ole saanut tätä tu
kimuotoa. Vuosien 1984-86 osalta 
kansaneläkkeen määrän 'On arvioitu 
nousevan vuosien 1979-82 keski
määräisellä vuosivauhdilla. Näin las
ketuksi kansaneläkkeen arvoksi on 

o saatu 50 565 mk, eli 1,6 kertaa elä
kemaksuj,en nykyarvon summaa suu
rempi luku. 

2.2. Edellä esitetyssä esimerkkita
pauksessa ei ole otettu huomi'Oon 
työkyvyttömyyseläkettä. Koska työ
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyvän hen
kilön periodi vakuutusmaksajana on 
vanhuuseläkkeen saajaa lyhyempää 
ja periodi eduns'aajana vastaavasti 
pitempi, etuJen ja maksujen ero suu
renisi jos työkyvyttömyyseläkkeen
saajat otettaisiin huomioon. 

Esimerkissä ei myöskään ole otettu 
huomioon sitä tosiasiaa, että osa elä
kevakuutusmaksaj.ista ,ei elä niin 
kauan että he saisivat nauttia van
huuseläkeo-etuuksista. Tästä johtuu, 
että sukupolvien välisen tulonjaon 
laajuus ylikorostuu edellä olevassa 
laskelmassa.18 

Haluan vielä korostaa, että edellä 
esitettyj ä tuloksia voidaan pitää 
ainoastaan suuntaa antavina. Esi
merkin perusteella voidaan kuitenkin 
todeta, että eläkej ärjestelmällämme 
on nykyisessä muodossaan ja kehit
tymisvaiheessaan melko suuri vaiku
tus sukupolvien väliseen tulonja
koon, niin ,että työtä tekevät, eli ak
tiivi osa väestöstä, maksaa ainakin 
osan eläkeläisten kulutuksesta. Tämä 
sukupolvien välinen tulonsiirto on 
myös selvästi suurempi ansioeläke-

18. Tämä johtuu nimenomaan edessä selos
tetusta ex post-ajattelusta. 
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järjestelmän piirissä kuin kansan
eläkejärjestelmässä. Tämä johtuu tie
tenkin siitä, että työeläkejärjestelmä 
on vielä ( tai oli ainakin vuonna 
1975) eläkejärjestelmänä nuori, kun 
taas kansaneläkej,ärj-estelmä on toi
minut jo kauan. 

Esim'erkkilaskelmasta käy aika sel
västi ilmi, miten eläkejärjestelmäm
me voivat vaikuttaa myös sukupol
ven sisäiseen tulonjakoon. Ansioeläk
keen ollessa sidottu ,edunsaajan tulo
tasoon, järjestelmä on jokseenkin 
neutraali sukupolven sisällä tapahtu
vaan tulonjakoon nähden. Ne henki
löt, jotka aktiiviajalla ansaitsevat vä
hän, saava t pienen ansioeläkkeen. 
Kansaneläkej ärj estelmä on puoles
taan voimakkaasti progressiivinen tu
lonjakovaikutuksHtaan. Jos esimerk
kilaskelma muut'ettaisiin niin, että 
esimerkkihenkilön ansiotulojen nou
su oliesim. 30 prosenttia keskimää
räisen teollisuustyöntekijän vastaa
vaa nousua. alhaisempi, henkilö saisi 
huomattavaa tukilisää eläkeaikanaan. 
Tähän eläkejärjestelmien väliseen 
eroon viittaavat myös taulukossa 9 
esitetyt tiedot, jotka perustuvat vuo
den 1976 kotitaloustiedus'teluun. Tau
lukossa on esitetty eri eläkejärjestel
mistä saatuJen leläke-etuuksien osuus 
eläketuloista vanh uuseläkeläistalouk-

sissa (kotitalouksissa, joissa kaikki 
henkilöt ovat yli 65 vuotiaita) eri 
tulodesiileissä. Taulukosta käy sel
västi ilmi kansaneläkkeen merkittä
vä rooli pientuloisissa eläkeläiskoti
talouksissa. 

2.3. Toinen ja nimenomaan ansio
eläkejärJestelmän rakenteeseen liit
tyvä näkökulma on ehkä myös syytä 
tuoda esiin. Ansioeläkej ärjest'elmän 
sukupolvien sisällä tapahtuvaan tu
lonjakoon voidaan nimittäin vaikut
taa myös esim. eläkke,en perusteena 
olevan palkan määritelmällä, täyteen 
~läkkeeseen oikeuttavalla ansainta
periodin pituudella yms. muuttu
jilla.19 

Kuten jo edellä todettiin, eläkkeen 
perusteena oleva palkka määräytyy 
pääsääntöisesti niin, että neljästä vii
m·eisestä kalenterivuodesta, JOIna 
työsuhde on jatkunut, Jätetään pois 
ne vuodet, joina ansiot ovat olleet 
pienimmät ja suurimmat ja lasketaan 
keskiarvo jäljelle jääneiden kahden 
vuoden ansioista. Tällä tavalla on 
haluttu välttää tilannetta, missä elä
ke perustuisi epänormaaliin ansioon 
joko juuri ennen eläkkeelle siirty
mistä tapahtuneen ansiotason tilapäi-

19. Tämäntyyppisiä näkökohtia Ruotsin 
ATP-järjestelmästä on tuonut esiin esim. Ståhl
berg (1983). 

Taulukko 9. Eri eläkejärjestelmistä saatujen etuuksien osuus kokonaiseläketuloista vuonna 
1976, 0/0. Desiilit on muodostettu käytettävissä olevien tulojen/henkilö mukaan. Kotitalouksia, 
joissa kaikki henkilöt ovat täyttäneet 65 vuotta. 

Desiili 

Kansaneläke 
Ansioeläke 

I 

83 
17 

II 

86 
14 

III 

80 
20 

IV 

70 
30 

Lähde: Suominen & Arajärvi (1980), taulukko 32. 

V 

64 
36 

VI 

52 
48 

VII 

42 
58 

VIII 

30 
70 

IX 

15 
85 

X 

8 

92 
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Kuvio 1. Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden arvioitu elinaikainen kuukausipalkka
profiili sukupuolen mukaan. Arvio on tehty poikkileikkausaineiston perusteella. 

Lähde: PA 1983: 16 (Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat elokuussa 1982). 

sen laskun tai nousun johdosta. 20 

Vaikka tämä sääntö on looginen seu
raus n.s. kulutustason säilyttämisen 
periaattee.sta, sillä on selviä tulon
jakovaikutuksia tilanteessa, jossa eri 

20. Vuoden 1960 eläkekomitea ehdotti moni
mutkaisuuden välttämiseksi, että eläkkeen pe
rusteena oleva palkka olisi ainoastaan eläk
keelle siirtymisen edellä olevan vuoden palkka, 
vaikka oltiin tietoisia tämän säännön mahdol
lisista epäkohdista (ks. komiteanmietintö 1960: 
11, s. 54). 

3 

henkilöiden elinaikaiset tuloprofiilit 
eroavat toisistaan. Kuviossa 1 on esi
m:erkinomaisesti ,esHetty laskennal
liset teolHsuuslaitosten toimihenkilöi
denelinaikaiset keskimääräiset palk
katuloprofiilit erikseen naisten ja 
miesten osalta. On suhteellisen sel
vää, että miehet (keskimäärin) hyö
tyvät nykyisestä järjestelmästä, kos
ka heidän tulo profiilinsa ovat jyr
kempiä kuin naisten, ja työeläke
maksut ovat suhteellisia kun taas 
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eläke-.etuudet perustuvat eläkkeelle 
siirtymistä edeltävien vuosien ansioi
hin. Samoin perustein voitaneen 
myöskin väittää, että toimihenkilöt 
hyötyvät nyky järjestelmästä työnte
kij öitä enemmän.21, 22 

Myöskin täyteen 'eläkkeeseen oi
keuttavan ansaintaperiodin pituudel
la voidaan periaatteessa vaikuttaa 
eläkej ärjestelmän tulonjako:vaikutuk
seen. Ruotsissa 'On e!sim. kiinnitetty 
huomiota siihen, että korkeamman 
koulutuksen saaneet henkilöt, joiden 
elinaikainen ansiot yö ja näin ollen 
vakuutusmaksuperiodi on keskimää
räistä lyhyempää, hyötyvät eläkesys
teemistäenemmän kuin vähän kou
lutusta saavat. Ruotsissa henkilö on 
nimittäin oikeutettu täyteeneläkkee
seen 30 vuoden ansiotyön jälkeen. 
Suomessa vastaava vuosimaara on 
40 23, joten 'Ongeilma ,ei liene suuri. 

3. Eläkejärjestelmät ja 
funktionaalinen tulonjako 

3.1. Käsitel1essäni edellisessä kappa
leessa eläkej ärje:stelmiemme vaiku
tuksia henkilöIliseen tulonj akoon ole
tin implisiittisesti, että työnantajilta 
kerätyt maksut (j'a myös valtion ja 
kuntien kautta kerätyt varat) viime 
kädessä lankeavat palkansaajien 
maksettaviksi. Verorasituksen oletet
tiin kokonaan siirtyvän työnantajilta 

21. Ks. esim. A. Klevemarken (1980). 

22. Tällä säännöllä on luultavasti myös mui
ta taloudellisia vaikutuksia. Voidaan esimer
kiksi olettaa, että vanhukset mahdollisuuksien 
mukaan yrittävät maksimoida ansiotulonsa 
eläkkeelle siirtymistä edeltävinä vuosina. 

23. Eläkekomitean (1960: 11) ehdotus oli 30 
vuotta. 

palkansaajille. Tämä oletus ei tieten
kään ole erityisen mielekäs,ei aina
kaan talousteorian näkökulmasta 
katsoen. Työnantajilta perityn työ
voimaveron tiedetään siirtYViän ly
hyellä aikavälillä ainoastaan osittain 
palkansaaji'en kannettavaksi, mikäli 
työntarjonnan jousto on nollaa suu
rempaa. Työvoimaveron pitkän aika
välin siirtymän riippuvuudesta työn
tarjonnan j'Oustosta voidaan ehkä 
esittää jonkin verran 'erilaisiakin nä
kemyksiä,24 mutta ainakin lyhyen 
aikavälin vaikutuksista 'Ollaan yhtä 
mieltä. 

Tästä näkökulmasta voidaan kriti
soida käsitystä, joka näyttää olevan 
yleinen työeläkejärjestelmän vakuu
tusmatemaattisiin ja lakitieteellisiin 
asioihin perehtyneiden asiantunt.ijoi
den joukossa. Tämän käsityksen mu
kaan esim. työnantajilta perityt työ
eläkemaksut lankeavat t.yöntekijöi
den maksettaviksi, koska näin on 
aikanaan sovittu järjestelmää luo
taessa. Tämä käsitys, n.s. ansainta
periaate, on mielestäni selvästi il
maistu prof. Pentikäisen tekstissä: 

»Työeläkkeiden ja niiden rahoituk
sen perusfilosofiana 'On 011 ut n.s. 
ansaintaperiaate. Eläkejärjestelmä 
nähdään sen mukaisesti itse kunkin 
henkilön elinaikanaan ansaitsemien 
tulojen jako-ongelmana. Silloin kun 
ollaan työssä, rahapalkikana ja muina 
välittöminä etuina nostetaan vain osa 
kokonaisansi'Osta, loppuosa säästetään 
eläkejärjestelmien tekniikan väli
tyksellä nostettavaksi vasta myö
hemmin, eläkkeenä. Eläke on siis 
myöhennettyä palkkaa. Työeläkkeet 

24. Ks. esim. Feldstein (1974) ja Ingberg 

(1984b). 
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Kuvio 2. Työnantajan maksamien työvoimaverojen siirtymä yksinkertaisessa työmarkkinoiden 
tasapainomallissa. 

suunnitellut komHea, kuten mi1etin
nössä lausutaan, rakensi ehdotuksen
sa s~lle periaatteene, että työeläke
oikeus on vastiketta suoritetusta 
työstä» (Pentikäinen (1983), s. 350). 

Eräs tapa havainnollistaa edellä 
mainittua ansaintaperiaatteen teo
reettista miel'ekkyyUä taloustieteili
jälle tutulla tavalla on käyttää ku
viossa 2 eSiitettyä työmarkkinoita ku
vaavaa tasapainomallia. 

Kuvion ensimm-äisessä paneelissa 
(a) on esitetty tilanne, jossa työvoi
man tarjonta on joustamaiton eli riip
pumaton (reaali)palkkatasosta (w). 
Ennen työvoimaverotukseen siirty
mistä työmarkkinat tasapainottuvat 
pall{jkatasolla wo työllisyyden ollessa 
No. Työvoimaverotuksen (s = työ
voimaveron osuus palkasta) käyt
töönotto siirtää työvoiman kysyntä
käyrää vasemmalle/ alaspäin työvoi
man käytön kallistuessa. Jos työvoi
man tarJonta 'on joustamaton, palkka 
vähenee W2:'een, eli saman verran 

kuin verotus nostaa työvoiman hin
taa niin, että työnantajan maksama 
bruttokorvaus jää ennalleen (wo = 
(1 + S)W2). Tässä tapauksessa voi
daan sanoa, että työvoimavero on 
kokonaan siirtynyt palkansaaj ien 
maksettavaksi ja n.s. ansaintaperiaa
tetta on noudatettu. 

Kuvion toisessa paneelissa (b) on 
esitetty tilanne, jossa tarjonnan jous
to on positiivinen. Tällöin työnteki
jät rieagoivat nettopalkan alenemi
seen tarjontaa supistamalla. Netto
palkka tosiaan laskee (Wl < wo), 
mutta työnantajien maksama yksik
köhinta (bruttopalkka) nousee 
«1 + S)Wl > wo). ".Cäss-ä tapaukses
sa työvoimavero siirtyy työntekijöille 
ainoastaan 'Osittain ja ansaintaperi
aate ei toteudu. 

Jälkimmäisesså tapauksessa, joka 
on intuitiivisesti lähempänä todelli
suutta, voidaan olettaa funktionaali
sen tulonja'On, eli kansantalouden ja
lostusarvon jakauman työtulojen ja 
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Kuvio 3. Työvoiman osuus teollisuuden jalostusarvosta vuosina 1960-81, olo. 

Lähde: Kansantalouden tilinpito. 

pää.omatulojen välillä, muuttuvan 
työtulojen .osuuden nousun suuntaan. 
Että näin todella .on tapahtunut vii
me vuosikymmeninä, käy ilmi ku
viosta 3, johon on piirretty työvoi
man .osuus te.ollisuuden jalostusar
vosta vuodesta 1960 vuoteen 1980. 
Kuviosta nähdään, että vaikka palk
kojien .osuus on tr.endinomaisesti vä
hentynyt jonkin verran, työvoiman 
kokonai!sosuus (palkat + sosiaalitur
vamaksut) on noussut ja pääoman 
osuus .on vastaavasti pienentynyt. 
Herää t1etenkin kysymys miten suu
ri vaikutus esimerkiksi vuodesta 
1962 voimassa .olleella ansi.oeläkejär-

jestelmäHä on .ollut tähän kehityk
seen.25 

3.2. Edellä esitettyyn kysymyk
seen vastaamiseksi olen estimoinut 
pääasiallisesti kansantalouden tilin
pidon aikasarja-aineiston perusteella 
teollisuuden keskimääräiseen ni,mel-

25. Kansantalouden tilinpidossa työnantajien 
sosiaalivakuutusmaksut ovat »työnantajien suo
rittamia todellisia tai laskennallisia maksuja 
palkansaajien hyväksi yksityisiin vakuutuslai
toksiin tai sosiaaliturvarahastoihin eläkkeitä, 
perheavustuksia, lakkautus- ja seisokkiajan 
palkkaa, äitiyslomakorvauksia, sairaus- ja ta
paturmavakuutuksia ja sen kaltaisia tarkoituk
sia varten» (Tilastokeskuksen tutkimuksia N:o 
63, s. 69). 



lispalkkakehity kseen vaikuttaneet te
kijät periodhl.la 1960-80. Tarkem
man selostuksen käytetystä aineis
tosta ja es.timointitekniikasta jätän 
tilan rajallisuuden vuoksi esittämät
tä tässä kirjoituksessa.26 Todettakoon 
kuitenkin, että teoreettisena perus
tana tutkimukseen on käytetty edellä 
selostettua työmarkkinoiden tasapai
nomallin varianttia. Malli on esti
moitu sekä yhden yhtälön, n.s. redu
soidun muodon eli 'palkkayhtälön 
muodossa, että ns. kaksivaiheisen 
pienemmän neliösumman menetel
män avulla, jolloin on mahdollista 
estimoida kysyntä- ja tarjonta:käyrää 
erikseen. 

Estimoitavat yhtälöt siis ovat 27 

(5) LflnNd = ao + alLf1nw + a2Lf1n(1 + s) 
+ asLflnpQ + cl 

(6) LflnNs = bo + blLflnw + ~Lfln(l- t) 
+ b3Lflnpc + c2 

(7) LflnNd = LflnNS. 

Yhtälössä (5) työvoiman kysynnän 
prosenttimuutos edelliseen vuoteen 
verrattuna (LflnW) riippuu nimel
Hspalkan muutoksesta (Lflnw), so
siaalivakuutusmaksujen muutoksista 
(Lfln(1 + s)), tuottajahintaindeksin 
muutoksesta (LflnpQ) ja satunnais
virheestä Cl. 

Yhtälössä (6) tarjonnan prosentti
muutos (LflnNS) vastaavasti riippuu 
nimellispalkasta, keskimääräisestä 
tulov,erosta (Lfln(1- t)), kuluttaja-

26. Ks. Ingberg (1984a). 

27. Teorian perusteella saadaan seuraavat 
a priori rajoitukset regressiokertoimiin: al = 
a,2 = -as, bl = b2 = -b3, as = bs. Myös näi
den rajoitusten empiiristä paikkansapitävyyttä 
testattiin. 
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hintaindeksistä (Lflnpc) ja sa tunnais ... 
virheestä C2. 

Yhtälö (7) kuvaa mallin tasapai
no-olettamusta. 

Mallin redusoiduksi muodoksi tu
lee näin ollen: 28 

(8) Lflnw = Co + clLf1n(1 + s) 
+ c2Lf1n(1 - t) + c3Lf1npc + c4Lf1npQ 
+ c5Lf1nQ/Q* + C3· 

Parhaat 29 palkkayhtälön estimoin
titulokset ovat esitettyinä taulukossa 
10. Taulukosta käy ilmi, että regres
siokertoimet ovat suhteellisen vakai
ta eli suhteellisen riippumattomia 
käytetystäestimointitekniikasta.3o 

Tässä vaiheessa on myöskin syytä 
huomauttaa, että ansaintaperiaatteen 
mukaan pitäisi Ci 'Olla -1, eli sosiaa
livakuutusmaksujen noustessa pro
sentilla nimeUipalkkataso pitäisi las
kea prosentin verran. Estimointitu
lokset siis ,eivät tue tämän periaat
teen paikkansapitävyyttä. 

Kaksivaiheisen pienimmän neliö
summan menetelmän avulla erikseen 
estimoidut työvoiman kysyntä- ja 
tarjontafunktiot esitetään yhtälössä 
(9) ja (10) (estimaattien standardi
poikkeamat suluissa): 

28. Muuttuja lnQ/Q*, jossa Q on teollisuu
den jalostusarvo ja Q* jalostusarvon trendi, 
liitettiin eräissä estimoinneissa malliin kuvaa
maan suhdannetilannetta (työmarkkinoiden· ki
reyttä). Teoreettisesti ja nimenomaan multi
kollineaarisuuden vuoksi muuttujan mukaan
ottaminen ei ole perusteltavissa. Katso tar
kemmin Ingberg (1984a) s. 15 f.f. 

29. Virhevarianssin (residual variance) pe
rusteella. 

30. Estimoinnissa kävi ilmi, että kertoimet 
ovat suhteellisen herkkiä tarkasteluperiodiin 
nähden. Tämä epävakaisuus kuitenkin katosi, 
kun a priori rajoitukset otettiin käyttöön. 
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Taulukko 10. Palkkayhtälön estimointitulokset (t-arvot suluissa) 1 

Instrumenta1 Instrumenta1 
OLS variab1es OLS variab1es 

Vakio 0.05 0.06 0.05 0.05 
(6.60) (5.68) (5.36) (5.61) 

L1 1n (1 + s) -0.23 -0.23 * -0.24 -0.84 * 
(-3.21) (-2.53) (-2.89) (-2.32) 

L1 1n (1- t) -0.56 -0.54 -0.63 -0.70 * 
(-5.55) (-4.34) (-5.66) (-5.10) 

1n Q/Q * 0.17 0.20 
(2.47) (2.49) 

L1 1n (PQ)-1 0.23 0.23 0.24 0.14 
(3.21) (2.53) (2.89) (1.21) 

L1 1n Pc 0.56 0.54 0.63 0.70 
(5.56) (4.34) (5.66) (5.10) 

R2 0.91 0.88 0.87 0.85 
D'-::'~ 1.46 2.20 1.34 1.24 
Virhevarianssi 0.21 0.25 0.28 0.31 
Rajoitukset C1 + C4 = 0 C1 + C4 = 0 C1 + C4 = 0 C2 = C3 

C2 + C3 = 0 C2+C3=0 C2+C3=0 
F (rajoitus) 0.52 0.24 0.71 0.16 
F (kriittinen arvo 5 Olo) 3.60 3.95 3.70 4.70 

* Yhden periodin viiveellä. 
1 Estimoinnissa käytettiin myös ns. instrumenttimuuttujatekniikkaa. Tällöin hintamuuttujat 

ensin estimoitiin ja saatuja estimaatteja käytettiin palkkamuuttujan selittäjänä. 

(9) Lf1n w = 0.09 - 0.63Lf1nNd 

tai 

(0.01) (0.33) 
+ 0.54Lf1n(pQ) -1 - 1.00Lf1n(1 + S)-1 

(0.19) (0.00) 
R2 = 0.68, D-W = 1.03, 
kerroin (Lf1n(1 + SL1) = -1, 
F(rajoitus) = 0.51, F(kriittinen, 5 0/0) = 

4.54 

(9a) Lf1n Nd = 0.14 - 1.59Lf1nw 
+ 0.86Lf1n(pQ) -1 - 1.59Lf1n(1 + S)-1 

(10) Ll1nNs = -0.02 + 0.74Lf1nw 
(0.02) (0.48) 

-+ 0.24Lf1n(1- t) - 0.74Lf1npc 
(0.56) (0.48) 

R2 = 0.19, D-W = 1.65, b1 + b3 = 0, 
F(rajoitus) = 0.34, 
F(kriittinen, 5 0/0) = 4.54 

Yhtälöistä huomaamme, että ni
menomaan estimoidun tarjontakäy-

r,än selitysaste on erittäin alhainen, 
mutta että regressiokertoimet ovat 
muuten järkeviä. Mainittakoon tässä 
vaiheessa, että a priori rajoitusta ky
syntäkäyrän sosiaalivakuutusmuut
tujalle ,ei voida hylätä F ~testin mu
kaan. Tämä tarkoittaa, ,että usein 
esille tuotu väite, jonka mukaan yri
tykset eivät kokisi sosiaaliturvamak
suja yhtä raskaiksi kuin suoria palk
kakustannuksia eläkemaksujen ta
kaisinlainausmahdollisuuksien takia, 
ei estimointitulosten valossa pitäne 
paikkaansa. 

Yhdistämällä yhtälöt (9) ja (10) 
voimme myös kaksivaiheisen pienim
män neliösumman menetelmän pe
rusteena arvioida palkkayhtälön 



muotoa, joka voidaan verrata taulu
kon 10 tuloksiin. Tulos on esitetty 
yhtälössä 11. 

(11) L11nw = 0.07 + 0.38L11n(pQ)_1 
- 0.68L11n(1 + s) -1 + 0.32L11npc 
- 0.10L11n(1 - t) 

Huomataan, että 'Sosiaalivakuutus
maksukerroin on tässä tapauksessa 
pienempi kuin yhden yhtälön esti
moinnin perusteella saatu. Ansainta
periaatte,en t'Oteutuminen käytännös
sä on myös näiden tulosten perus
teella kyseenalaista.31 

3.3. Edellisessä kappaleessa esite
tyn mallin avuNa olen yrittänyt 
arvioida sosiaalivakuutusmaksuj en 
nousun vaikutusta funktionaaliseen 
tulonj akoon. Läh tokoh tana 'Oli siis 
kysymys: olettaen, että. työnantajilta 
perityt sosiaaliturvamaksut siirtyvät 
ainoastaan osittain työntekijöiden 
kannettaviksi, j'Ohon edellä esitetyt 
estimointitulokset viittaavat, miten 
olisi funktionaalinen tulonjako kehit
tynyt jos siirtymä oHsi ollut täydel
linen ·eli jos ansaintaperiaate olisi 
käytännössä toteutunut? 

Kysymykseen vcustaamiseksi simu
loin 'teollisuuden nimelHspalkkauraa 
käyttäen yhtälöt (12) ja (13). 

(12) L11nw = 0.05 + 0.63 L11n Pc 
- 0.63 L11n (l-t) - 0.24 L11n (1 + s) 
+ 0.24 L1ln (PQ)-l 

(13) L1lnw = 0.05 + 0.63 L1ln Pc 
- 0.63 L1ln (1- t) - 1.00 L1ln (l + s) 
+ 0.24 L1ln (PQL1 

Yhtälössä (12) on esitetty »paras» 
palkkayhtälön estimaatti. Yhtä'lösså 
(13) 'On vastaava yhtälö sosiaaliva
kuutusmuuttuj an regressiokertoimen 

31. Tässä tilanteessa ei tietenkään voida suo
rittaa t-testiä tai vastaavaa testiä. 
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ollessa -1. Olettaen palkkatason ol
leen vuonna 1960 100, olisi se vuon
na 1980 yhtälön (12) perusteella si
muloituna 853, yhtäJlön (13) perus
teella simuloituna 816 ja työvoiman 
ja pääoman suhteellisen osuuden ja
lostusarvosta pysyessä vuoden 1960 
tasona 777.32 Tällä tavalla laskettuna 
voimme päätellä, että suurin piirtein 
puolet työvoiman ,osuuden trendikas
vusta 'On seli teHävissä edellä seloste
tun mallin avul!la. 
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2. Vaihtuvakorkoisuus ja 
korkojoustavuus 

Vaihtuvakorkoisten sopimusten kat
sotaan vähentävän koron merkitystä 
suhdannepoliHikan välineenä. Väite
tään, ettei koron muuttaminen vai
kuta taloudeHise.en käyttäytymiseen, 
sillä investointi- ja säästämispäätös
ten kannalta keskeistä ei ole päätök
sentekohetken korkotaso, vaan pi
kemminkin odotukset hankkeiden 
aikana vallitsevasta keskimääräisestä 
korkotasosta (ks. Bingham 1983 ja 
Hurme 1981). Vaikka kiinteäkorkoi
suus .olisi yleistä, Binghamin mukaan 
odotettu keskimåäräinen lyhyen ajan 
korko on kuitenkin keskeinen, koska 
investointipäätöstä olisi harkittava 
v.ertaamalla sitä vaihtoehtoiseen si
joitusmahdol1isuuteen. 
synnän koikoj.oustavuudessa on il-

Vakavampi ongelma luoton ky
meisesti k.otitalouksien lainakorkojen 
verorvähennysoikeus. Tuntuu ilmei
seltä, että kotitalouksien luoton ky
synnän korkojoustavuus pienenee 
tulotason nousun myötä. Rajavero
asteen noustessa verotuksen jälkei
nen efektiivinen korkotaso alenee, 
luoton kysynnän korkoherkkyys vä
henee ja velkaantumisen kannatta
vuus inflaatio-oloissa kasvaa. 

Kososen ja Suoniemen (1982) mu
kaan säästäminen suhteessa käytettä
vissä oleviin tuloihin nousee tulo
tason mukana aina ylimpään tulo
luokkaan asti, jonka jälkeen säästä
misen osuus tuloista laskee. Tähän 
ilmeisesti vaikuttaa korkoherkkyy
den aleneminen (velkaantumisen 
kannattavuus) ja suurituloisten jää-' 
minen pääosin säännöste1yn ulkopuo-

lelle pankin kannalta parempina 
asiakkaina kuin pi.enituloiset. 

Yrityksille korkokustannusten ve
rov.ähennysoikeuden merkityksen ar
vioiminen on vaikeampaa. Jos yri
tyksellä on runsaasti käyttämätöntä 
kuluvarastoa ei verovähennysoikeu
della ole välttäm,ättä merkitystä. Täl
!löin yritysten luoton kys~nnän ja 
siten myös investointikysynnän kor
kojoustavuus on suurempi kuin koti
talouksien luoton kysynnän ja kulu
tuskysynnän korkojoustavuus. 

Luotonsäännöstelyteorian mukaan 
talousyksiköiden pysyväistuloissa ny
kyi,sten tulojen paino kasvaa luoton
säännöstelyn kasvun myötä. Tällöin 
kulutuskysyntä reagoi herkemmin 
tulojen muutoksille ja kulutuksen 
kerroinvaikutus kasvaa (ks. esim. 
Koskela 1979). Mellinin ja Virenin 
(1982) estimaatit viittaavat siihen, 
että Suom,essa kuluttajat asettavat 
suuren painon nykyisille tuloille py
syväistuloissa, mikä on sopusoinnussa 
luotonsäännöstelyn kanssa. 

LikviditeettivaikutuksH taan koron 
muutos on suurempi vaihtuvakorkoi
sessa järjestelmässä kuin kiinteäkor
koisessa järJestelmässä. Vaihtuva
korkoisuus lisää koron muutoksen 
tulo- ja kustannusvaikutuksia (tu
lonjakovaikutuksia), sillä koko anto
ja ottolainauskannan korot muuttu
vat. 

3. Luotonsäännöstely ja 
kokonaiskysyntä 

Alhaisen ja usein negatiivisen reaali
koron vuoksi luottomarkkinoilla val
linnut liikakysyntä on edellyttänyt 
luotonsäännöstelyä. HeterogeenisiHa 
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Kuvio 1. Marginaalikorko (MRR) ja pankkien luotonannon reaalinen muutos kotitalouksille (LlL). 

lainamarkkinoilla säännöstely ei kui
tenkaan jakaudu tasaisesti pankin 
asiakkaiden kesken. Yleisenä käsi
tyksenä on ollut, ,että yritykset (eri
tyisesti suuret ja vakavaraiset) saa
vat pääosin luotan kysyntänsä tyy
dytettyä. Säännöstelyn on katsottu 
kohdistuvan etupäässä kotitalouksiin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityk
siin. 

Kotitalouksien kohdalla rahamark
kinoiden kireyden (marginaalikorol
la mitattuna MRR) ja pankkien luo
tonannon 2 reaalisen kasvun välillä 
.dL tuntuu olevan varsin selvä nega
tiivinen riippuvuus (kuvio 1). Tätä 
näkemystä tukevat myös estimointi
tulokset, sillä rahamarkkinoiden ki
r,eyden vaikutukset Hmenevät erityi
sen selvästi asuntojen ja kestokulu-

2. Lähde: Tilastokeskuksen luottokantatilas
to. Deflaattorina on käytetty BKT-hintaindek

- siä. Vuoden -75 havainnon puuttuminen johtuu 
tilastointiperusteen muuttumisesta. 

tushyödykke1den kysynnässä (ks. 
Mellin ja Viren 1982). Vastaavaa 
riippuvuutta investointien kohdalla 
ei empiir.isesti ainakaan toistaiseksi 
ole voitu osoittaa olevan. Lisäksi ra
hamarkkinoiden kireyden ja pank
kien yrityksille myöntämien luotto
jen reaalinen kasvu ei .osoita yhtä 
selkeätä riippuvuutta kuin kotita
louksiHa (kuvio 2). 

Vaikka yritykset joutuisivat luo
tonsäännöste!lyn piiriin pankkiluotto
markkinoilla, voivat yritykset rahoit
taa investo.intejaan ulkomaisen pää
oman ja nykyään myös markkina
rahan avulla. Kotitalouksien koh
dalla sen sijaan vastaavia vaihtO'eh
toisia rahoituslähteitä ei ole, jolloin 
pankkien luotonsäännöstely rajoittaa 
tehokkaammin kulutus- ja asunto
investO'inti- kU!in yritysten investoin
tikysyntää. 

Luotonsäännöstely voi myös tehdä 
koron korotuksesta 'ekspansiivisen 
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Kuvio 2. Marginaali korko (MRR) ja pankkien luotonannon reaalinen muutos yrityksille (LlL). 

toimenpiteen. Kun korko nousee, 
pankkien luoton tarjonta ja pääoman 
tuonti kasvavat yleisön rahan kysyn
nän supistuessa. LuottomarkkinoiHa 
liikakysynnän pienentyessä kokonais
kysyntä voi kasvaa, sillä luoton saa
tavuuden parantuessa likviditeetti
rajoitteisten taloudenpitäjien kulu
tus- ja inv,estointikysyntä kasvavat.3 

Samanaikaisesti säännöstelemättö
mien talousyksikäiden luoton kysyn
tä ja siten myös kulutus- ja inves
tointikysyntä supistuvat. Tällöin ko
konaisvaikutus on epävarma, mutta 
ekspansiivisen vaikutuksen todennä
köisyys kasvaa mitä laajempaa 'luo
tonsäännöstely on ennen koron koro
tusta ja mitä herkempiä pääoman 
liikkeet ovat koron muutoksille. 

Mikäli sen sijaan keskuspankki 
pyrkii pitämään rahamarkkinoiden 

3. Koron korotuksen mahdollisen ekspansii
visuuden ovat todenneet mm. Ahtiala (1977), 
Koskela (1976) ja Willman (1981). 

kireyden eli marginaalikoron ja arito
lainauskoron erotuksen ennallaan ei 
koron muutos vaikuta pankkren luo
ton tarjontaan. Tä1löin keskuspankin 
sijoitussääntö päivämarkkinoilla on 
täysin joustava päiväkoron suhteen 
ja päiv:ä:korkoa nostetaan samassa 
suh teessa anto- ja ottolainakoron 
kanssa. 

Valaistaan tätä yksinkertaisen esi
merkin avulla. Oletetaan,että meillä 
on voittoa maksimoiva pankki, jonka 
tase (1) koostuu keskuspankkivelas
ta BC, talletuks1sta D ja luoton an
nosta L. 

(1) BC + D = L 

Pankin voittofunktio P on muotoa 

(2) P = (rL + a) . L - rD . D - R . BC, 

jossa 1L on antolainauskorko, rD on 
ottolainauskorko ja R on päiväkorko. 
Luotonannosta saatavat muut tulot 
ovat aja oletetaan, että a = a (L) , 



a' < O. Yhtälöistä (1) ja (2) saa
daan differentioimalla L:n suhteen 
marginaalieh to 

PL = rL + a + a' . L - R = 0, 

jolloin luoton tarjonnalle LS voidaan 
kirjoittaa 

(3) LS = L(R - rd, L' < O. 

Yhtälöstä (3) nähdään, että nosta
malla samanaikaisesti päiväkorkoa ja 
antolainauskorkoa ei pankkien luo
ton tarjonta muutu. Ainoastaan luo
tonannon rakenne muuttuu, kun 
säännöstelemättömien asiakkaiden 
luoton kysyntä supistuu ja säännös
teltyJen asiakkaiden luoton saanti 
kasvaa vastaava!lla määrällä. 

Jos luotonsäännöstely kohdistuu 
etupäässä kotitalouksiin eikä yrityk
siin luoton tarjonnan kasvu tai luot
torakenteen muutos ei lisää merkit
tävästi investointikysyntää. Tällöin 
yrityksiin vaikuttaa ensisijaisesti ko
ron nousun kustannusvaikutus, joka 
kaventaa voittoJa ja supistaa inves
tointikysyntää. 

Kotitalouksien asema lainamarkki
noilla sen sijaan paranee luoton tar
jonnan kas,vaessa ja kor~ojen vero
vähennysoikeus vaimentaa koron 
nousun kustannusvaikutuksia. Vä
liinputoajiksi jäävät helposti pienitu
loiset joita pankin kannalta heikkoi
na asiakkaina kasvanut [uoton tar
jonta ei tavoita. Lisäksi pi,enitulois
ten luoton kysyntä on suhteellisen 
korkojoustava verotuskohtelun vuok
si, jolloin luottopyyntöjä karsii kor
kojen tuntuvampi kustannusvaiku
tus.4 

4. Koron muutoksen hyvinvointivaikutuksis
ta ks. Koskela (1977 ja 1978). 
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Hyödykemarkkinoilla koron nousu 
kasvattaa nettosäästäjien käytettävis
sä olevia tuloja ja kulutuskysyntää. 
Toisaalta koron nousu mahdollisesti 
lisää 'säästämistä ja nettolainaajakoti
talouksien korkomenoja, jolloin ku
lutuskysyntä pyrkii alenemaan. Vas
taavasti yritysten korkomenojen kas
vu kaventaa voittomarginaalia, lisää 
velkapääoman tarvetta investointien 
rahoituksessa ja optimaalisen pää
omakannan aleneminen heikentää 
investointikysyntää. 

J o.s keskuspankki ei pyri pitämään 
rahamarkkinoiden kireyttä ennallaan 
raha- ja hyödykemarkkinoHla s.yntyy 
sekä ekspansiivisia että kontraktiivi
sia kysyntävaikutuksia, kun korkoja 
no.stetaan. Tällöin toimenpiteen kon
traktiivisuus tai ,ekspansiivisuus ei 
ole a priori selvä. Jos luottomark
kinat ovat kireät ennen kOTon koro
tusta ja pääoman liikkeet ovat herkät 
koron muutoksille, ekspansiivisen 
vaikutUksen todennäköisyys kasvaa. 

J 08 keskuspankki sen sij aan pyrkii 
pitämään rahamtarkkinoiden kirey
den ennallaan ekspansiivinen raha
markkinavaikutus jää pois. Koron 
nousu vaikuttaa tällöin hyödyke
markkinoiden tulonj akovaikutusten 
ja luottorakenteen muutosten kautta. 
Tä!llöin ei myöskään ole a priori sel
vä onko koron korotus kontraktiivi
nen vai -ekspansiivinen. 

Luotonsäännöstelyn kohdistuessa 
etupäässä kotitalouksiin -eikä yrityk
siin koron korotus voi näin ollen 
osoittautua rahamarkkinavaikutuk
siltaan kulutusta suosivaksi politii
roaksi investointien kustannuksella. 
Lisäksi korkoj:en verovähennysoikeus 
asettaa pienituloiset kotitaloudet eri-
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arvoiseen asemaan lainamarkkinoilla 
suurituloisiin verrattuna, kOTkojen 
kustannusvaikutuksen kohdistuessa 
etupäässä alhaisen marginaaliveron 
piiriin kuuluville. 

4. Korot ja kokonaistarjonta 

Perinteisesti korostetaan rahapolitii
kan ja kQkonaiskysynnän välistä yh
teyttä. Yleensä on 'Oletettu, että ra
hapolitiikalla ei ole suoranaisia tar
jontavaikutuksia vaan kokonaistar
j'Onta on harjoitetusta politiikasta 
riippumatonta (Phillips-käyrä). JQS 
tämä konventionaalinen näkemys 
asetetaan uudelleen arvioitavaksi 
eräät perinteiset politiikkatulokset 
saattavat muuttua. 

Kehittymättö,millä pääomamarkki
noilla, kun yritys käyttää luottoja in
vestointien ja työvoimakustannusten 
rahoitukseen syntyy rahapolitiikalle 
suora yhteys työllisyyden ja koko
naistarjonnan välille (ks. Kähkönen 
1982 ja Wijnbergen 1982, 1983). 

Tälle näkemykselle on empiirisiä 
tukea mm. Japanista, jossa kireän 
rahan kausina luotonsäännöstely on 
heikentänyt työllisyyttä (Kähkönen 
1982 viittaa Pakin empiiriseen tutki
mukseen). Wijnbergenin (1982) si
muloinneissa Etelä-Korealle koron 
korotus aiheuttaa !lyhyellä aikavä
lillä kustannusvaikutusten kautta 
voimakkaan stagflaatiovaikutuksen. 
Suomessa taas ei vastaavia empiirisiä 
tutkim Uksia ole teh ty mikä tekee 
näiden tulosten merkityksen arvioi
misen vaikeaksi. 

Suoraa kytkentää kokonaistarjon
nan ja luotonsäännöstelyn välillä hei-

kentää näkemys, 'että yritykset jää
vät pääosin säännöstelyn uIkopuo[el
leo Tällöin yritysten kannalta ei ole 
keskeistä luoton saatavuus vaan luot
torahoituksesta maksettava hinta, 
jolloin alhainen hallinnoHinen korko 
helpottaa investointien ja työkustan
nusten rahoitusta. J O'S korkoa nos
tetaan, yritysten rahoitusasema vai
keutuu ja työn kysyntä helkktenee. 

~oisaalta jos pankkien luotonsään
nöstely kohdistuu kotitalouksien li
säksi pieniin ja keskisuuriin yrityk
siin, Joita pidetään suhteellisen työ
valtaisina, ei rahamarkkinoiden ki
reyden ja kokonaistarjonnan välinen 
kytkentä ole merkityksetön. Luoton
säännöstely pakottaa työvaltaisia yri
tyksiä käyttämään suhteellisesti 
enemmän vapaiden markkinoiden 
korkeakorkoista rahoitusta, jolloin 
niitä rasitetaan keskim-ääräistä kor
keammilla pääomakustannuksHla. 

Hallinnollisen koron nousun on 
katsottu vähentävän näitä vinoutu
mia vapaiden ja säädeItyj1en markki
noiden välillä. Koron nousu kana
voisi aikaisempaa suuremman osuu
den hallinnollisten luottQmarkkinoi
den 'kautta ja pyrkisi alentamaan 
markkinakorkoa. Korkoeron piene
neminen vähentäisi siten luottorahoi
tuksen keskimääräisen hinnan nou
sua ja luoton saatavuuden parantue:s
sa työn kysyntä voisi kasvaa. 

Korkopäätösten vaikutukset koko
naistarjontaan voivat myös välittyä 
tulQPolitiikan kautta. Aiemmin Suo
messa koron muutokset otettiin huo
mioon ,elinkustannusindeksissä, mikä 
sitoi korkopäätökset tulopolitiikkaan 
(ks. Lindblom 1983). Mikäli näiltä 
ajoilta peritty ajattelu kytkee korko
päätöksiin inflaatio-odotuksia ja 



palkkavaatimuksia voi koron korotus 
muodostua helposti innatoriseks.i. 

Kysyntä- ja tarjontavaikutusten 
jäädessä avoimeksi ei voida sanoa 
onko koron korottamisella hintoja ja 
tuotantoa nostavia vai alentavia vai
kutuksia. Eri olettamuksilla raha
markkinoiden kireydestä, pääoman 
liikkeiden herkkyydestä ja inflaatio
odotuksista voidaan päätyä hyvinkin 
erilaisiin tuloksiin. 

5. Korot suhdannepolitiikassa 

Luotonsäännöstelyn aiheuttama ko
ron muutoksen mahdollinen ekspan
siivinen tai kontraktiivinen raha
markkinavaikutus vaikeuttaa korko
politiikan käyttöä lyhyen aikavälin 
kysynnänsäätelyyn. r:roisaalta todet
tiin, että keskuspankki voi estää ko
ron korotuksen ekspansiivisen vaH~u
tuksen luottomarkkinoilla pitämällä 
rahamarkkinoiden ki1'leyden ennal
laan. Nostamalla päiväkorkoa samas
sa suhteessa anto- ja ottolainausko
ron kanssa ja keskuspankkivelan tar
Jonnan ollessa täysin joustava päivä
luoton määrän suhteen, ei pankkien 
luoton tarjonta muutu. JäljeJlle jää
vät vaikutukset pääomanliikkeissä ja 
hyädykemarkkinoiden ristikkäiset 
tulo- ja kustannusvaikutukset sekä 
antolainauksen koostumuksen muu
tos. Näiden vaikutukset kysyntään 
ovat myös epävarmat. Tällöin kor
kopolitiikan menestyksekäs käyttö 
lyhyen aikav;älin kysynnän säätelyyn 
voi 'osoittautua varsin vaikeaksi, 
vaikka keskuspankki onnistuisikin 
eristämään päiväluottopolitiikalla ko
ron iluottomarkkinoilta tulevat eks
pansiiviset vaikutukset. 
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Kun epävarmojen kysyntävaiku
tusten lisäksi otetaan huomioon mah
dolliset tarjöntavaikutukset, eivät 
myöskään korko:[>olitiikah tuotanto
ja 'inflaatiovaikutukset ole millään 
muotoa selvät. 

6. Lopputoteamuksia 

Pääpaino tässä kirjoituksessa on ollut 
korkopolitiikan lyhyen aikavälin ky
synnän säätelyssä. SeIlaiset »pitkän 
aikavälin» rakenteelliset kysymykset 
kuin korkopolitiikan vaikutus inves
tointien tehokkuuteen tai toivottava 
reaalikoron taso on tässä katsaukses
sa sivuutettu. 

Edellä esitetystä käy ilmi, että ko
ron muutoksen vaikutusten arvioimi
nen on varsin vaikeata. Sekä ky
syntä- lettä inflaatiovaikutukset riip
puvat monesta tekijästä. Näistä ehkä 
keskeisimpiä ovat rahamarkkinoiden 
kireys eli luotonsäännöstelyn laajuus 
kotitaloussektorissa ja ·erityisesti yri
tyssektorissa sekä pääomanliikkeiden 
korkoherkkyys. Tämän vuoksi kor
kopolitiikan käyttö lyhyen aikavälin 
kysynnän säätelyyn edellyttää valli t
sevan taloudellisen tillanteen seikka
peräistä tuntemista. 

Keskusteltaessa korkopolitiikasta 
Suomessa tuntuu siltä, että korko
problematiikka on herättänyt enem
män avoimia kysymyksiä kuin on 
antanut selviä vastauksia. Eri teki
jöiden vaikutusten arvioimista vai
keuttaa lis.äksi empiirisen tutkimuk
sen puute. Nämä avoimet kysymyk
set rajoittavat omalta osaltaan siirty
mistä aktiivisempaan korkopolitiik
kaan. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA 

Suomen kevsos-kaupan kehityspiirteitä 

RAIJA VOLK 

1. Suomen lähtökohdat itä-länsikaupan 
integraatio on osallistumiselle 

Taloudellinen integraatio on edennyt Itä
j a Länsi-Euroopassa toisistaan erillään. 
Itä-Euroopan maiden keskinäinen inte
graatio perustuu lähinnä suunnittelupro
sessien koordinointiin SEV:n puitteissa. 
Länsi-Euroopan maat muodostavat kaksi 
eri asteista vapaakauppa-aluetta EFTA:n 
ja EEC:n, jotka yhdessä peittävät 
Euroopan markkinatalousmaat. Euroo
pan maista vain Jugoslavia Jaa ko
konaan integraatioalueiden ulkopuolelle. 
Usein sekä Itä- että Länsi-Euroo
man maissa esitetään näkemyksiä siitä, 
että vastapuoli aiheuttaa kaupanesteitä yl
läpitämällä syrjintää. Lännessä näitä es
teitä ovat lähinnä tullit ja määrälliset ra
joitukset. Itä-Euroopan maat voivat har
joittaa institutionaalista protektionismia 
ohj aamalla kauppaansa suunni tteluj ärj es
telmän avulla. 

Integraation taloudellisena pontimena on 
perimmiltään hyvinvoinnin ja taloudelli
sen kasvun edistäminen. Käytännössä in
tegraatiopääJtöksiä tehtäessä on etualalla 
usein ollut vientimahdollisuuksien paran
taminen. Erityisen selvästi tämä o~ tullut 
esiin Suomessa, jossa vientimahdollisuuk
sista huolehtiminen on nähty ehkä tär
keimpänä taloudellisen kasvun turvaajana. 

4 

Integraatiosta mahdollisesti seuraavaa 
tuonnin lisääntymistä pidetään yleensä 
negatiivisena, vaikka talousteoria lähtee 
siitä, että sillä kuluttajan kannalta voi olla 
myös positiivisia hyvinvointivaikutuksia. 
Käytännössä kuitenkin rakenteellisesti 
heikkojen alojen supistumisesta aiheutuvat 
työllisyysvaikutukset ovat etualalla. Inte
graatiomyönteisyyden havaitaankin kasva
neen nimenomaan taloudellisesti hyvinä 
aikoina. 

Alueelliseen integraatio on liittyy aina 
tahaton ulkopuolisten diskriminointi. Puo-
lueettomuuspolitiikkansa periaatteiden 
mukaisesti Suomi ei kuitenkaan ole kaup
papoli!tiikassaankaan halunnut asettaa itäi
siä ja läntisiä kauppakumppaneitaan eri
arvoiseen asemaan. Suomi on omia integ
raatiopäätöksiä tehdessään halunnut vält
tyä syrjinnäItä, mutta on myös samanai
kaisesti halunnut estää läntiseen integraa
tioon mukaanmenemiseSitä automaattisesti 
seuraavan syrjinnän sosialistisia kauppa
kumppaneitaan kohtaan. 

Suomi myönsi vuonna 1960 Neuvostolii
tolle samat tullietuudet, jotka seuraavana 
vuonna solmitussa FINEFTA-sopimuksessa 
myönnettiin EFTA-maille. Ns. 1970-luvun 
kauppapoliittisen kokonaisratkaisun muo
dostavat EEC-vapaakauppasopimus ja 
kevsos-sopimukset Bulgarian, Puolan, 
Saksan Demokraattisen Tasavallan, Tsek-
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koslovakian ja Unkarin kanssa. Suomen 
Neuvostoliitolle myöntämiin tullietuuksiin 
ei liittynyt vastavuoroisia myönnytyksiä. 
Sen sijaan kevsos-sopimukset lähtevät ko
rostetusti vastavuoroisuuden periaatteesta 
ja ovat hengeltään selvästi vapaakauppa
sopimuksia. 

2. Integraation toimintamekanismi 
itä-Iänsikaupassa 

Talousjärjestelmien erojen takia integraa
tio idän ja lännen välillä ei toimi samalla 
tavoin kuin läntisten ma~den välillä, jossa 
integraation vaikutuskanavana ovat tullien 
alenemisesta johtuvat hinnan muutokset. 
Hintojen muutosten johdosta tuonti vapaa
kauppa-alueelta syrjäyttää kotimaista ,tuo
tantoa (kaupan luonti) ja tuontia vapaa
kauppa-alueen ulkopuolisista maista (kau
pan siirto). 

Suomen tuonnin kannalta ei ole eroa 
sillä tapahtuuko tullien poistaminen sosia
listisista maista vai länsimaista tulevalta 
tuonnilta. Sen sijaan viennissä eroja voi 
syntyä. Länsimaihin suutautuneessa vien
nissä voimme olettaa suomalaisen tuotan
non syrjäyttävän joillakin aloilla sekä 
vientimaan kotimaista tuotantoa että tuon
tia vapaakauppa-alueen ulkopuolelle jää
vältä alueeLta, jolloin syntyy sekä kaupan 
luonti- että siirtovaikutus. 

Suunnitelmatalouden maihin suuntautu
neessa viennissä toimintamekanismi ei ole 
yhtä yksinkertainen. Ensinnäkään tulleilla 
ei ole niissä samanlaista kauppaa ohjaavaa 
vaikutusta kuin länsimaissa. Kevsos-maista 
länsimaihin verrattava tullitari:flfi on käy
tössä vain Unkarissa ja Bulgariassa. Sak
san Demokraattinen Tasavalta ei käytä ol
lenkaan tulleja. Tullietu ja kaupan siirto
vaikutus voivat käytännössä syntyä vain 
muihin länsimaihin nähden, sillä sosialis
tisten maiden keskinäi'Sessä kaupassa tul
leja ei käytetä lainkaan. Myös tuonti kehi-

tysmaista saa länsimaihin nähden Itulli
etuuksia. Lisäksi sosialististen maiden kes
kinäinen ulkomaankauppa perustuu keske
nään koordinoiduille suunnitelmille, jotka 
pyritään aina täyttämään. Hinnoittelu so
sialististen maiden välisessä kaupassa pe
rustuu vuosittain ,tar kistettaviin maailman
markkinahintojen viiden vuoden keskiar
voihin, kun länsikauppaa käydään maail
manmarkkinahinnoin. 

Myöskään sosialististen maiden kotimai
sen tuotannon suhteen tullien poistaminen, 
sikäli kuin niitä peritään, ei muuta kil
pailutilannetta eikä kaupan luontia näin 
välttämättä tapahdu ollenkaan. Tämä joh
tuu sosialistisissa maissa vallitsevasta ul
komaankaupan monopolista, joka mahdol
listaa sen, että tuonti- ja vientitarpeet voi
daan suunnitteluvaiheessa asettaa tarpeel
lisuusjärjestykseen. Tämän vuoksi esimer
kiksi länsimaisten kulutustavaroiden on 
vaikea tunkeutua sosialististen maiden 
markkinoille, sillä yleensä teollista tuotan
toa edistävä tuonti asetetaan etusijalle. 
Kotimaisen tuotannon ja mu1den SEV
maiden toimitUJsmahdollisuudet tutkitaan 
ensin, jotta niukkaa länsivaluuttaa ei käy
tetä sellaiseen tuontiin, jota on mahdolli
suus saada SEV-maista. Tuonnin priori
teettijärjestystä on jouduttu viime vuosina 
taloudellisen kasvun hidastumisen ja vel
kaantumisen johdosta entisestään tiuken
tamaan. Etusijalle asetetaan vientiä edis
tävä tai tuontia korvaavalIe teollisuudelle 
suuntautuva tuonti.. Tuontia harjoittaville 
yrityksille on myös asetettu määräyksiä 
siitä, että tarvittava valuutta on hankit
tava itse, mikä ilmeisesti osaltaan on edis
tänyt vastakauppojen nopeaa yleistymis.tä 
1970-luvulla. 

Sikäli kuin tuontia länsimaista tapahtuu 
ja tulleja peritään, niiden vaikutus ei vält
tämättä ulotu tuotteen 10ppukä)1lttäjään 
saakka, sillä kotimaan ja ulkomaankaupan 



hinnat on erotettu toisistaan. Loppukäyt
täjä maksaa tuotteesta suunnittelup:roses
sissa määrätyn tukkuhinnan, joka voi huo
mattavasti erota ulkomaankaupan koti
maanrahan määräiseksi muutetusta hin
nasta, sillä monet tuotteet hinnoitellaan 
tuotannonohjauksellisista tai sosiaalipoliit
tisista syistä niiden todellisesta arvosta 
poikkeavaksi. Kotimaan- ja ulkomaankau
pan hintoja on pyritty viime vuosina lä
hentämään toisiinsa. Tätä varten on luotu 
esimerkiksi ns. valuutta- tai ulkomaankau
pan kertoimet, joilla on käytännössä va
luuttakurssien kaltainen tehtävä. 

Virallisissa tilastoissa ilmoitettu valuut
kurssi kertoo ulkomaan valuutan (esim. 
dollarin) ja nk. valuuttamääräisen koti
maanrahan (esim. valuuttamarkka tai 
-zloty) välisen suhteen. Virallista valuutta
kurssia käytetään lähinnä ilmaisemaan ul
komaankauppatilasto yhdessä rahayksi
kössä. Jotta viime vuosien pyrkimys saat
taa tuotantoyritykset vastuuseen enemmän 
myös ulkomaankaupan tuloksista voitaisiin 
myös käytännössä toteuttaa, on valuutta
määräisen kotimaanrahan (esim. valuutta
zloty) ja »normaalin» kotimaanrahan (si
säinen zloty) välille luotu valuuttakeIitoi
toimet. Yhteen länsimaista käytäntöä vas
taavaan valuuttakurssiin ei ole haluttu 
siirtyä ilmeisestikään siitä syystä, että 
valuuttakertoimet on haluttu pitää salai
sina.1 Tämän vuoksi on vaikea saada sel
ville millä tavoin valuuttakertoimia käyte
tään kaupan ohjailuun. Kertoimien arvon 
laskeminen perustuu niihin vieIlltituotan
non kustannuksiin, jotka tarvitaan ulko
maisen valuutan saamiseksi. Kertoimet 

1. Valuuttakertoimet eivät ole julkisia muu
alla kuin Puolassa. Unkarissa ne eivät ole enär. 
käytössä, koska se on siirtynyt kohti vaihdet
tavaa valuuttaa. Puolan valuuttakertoimien 
määräämisestä on yksityiskohtainen selostus 
Böhmillä (1983). 
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voivat erota maittain, mutta niiden arvo 

ei vaihtele yhtä usein kuin länsimaisten 
valuuttakurssien. Huolimatta ulkomaan

kaupan merkityksen kasvusta ja hintajär
jestelmän eriasteisista uudistuksista ovat 

kotimaan ja ulkomaan markkinat ehkä 

Unkaria lukuunottamatta kuitenkin vielä 
pitkälle toisistaan erotetut ja kaupan oh
jaus tapahtuu Ituotantoyritysten sijaan pit

källe suunnitteluvaiheessa ja ulkomaan
kauppaorgantsaatioiden tasolla. 

Yhtenäinen hintaj ärjestelmäon usein 
katsottu ehdoksi itä-Iänsi-integraatiolle 
(vrt. esim. Matejka, 1981 ja Stankovsky, 
1983). Toisaalta vaikka tullien muutokset 
eivät aina ulotu kuluttajaan saakka, saat
taa hintatekijöillä yksittäisten kauppojen 
tasolla olla ratkaiseva vaikutus, koska ul
komaankauppaorganisaatioiden on otetta
va valuutan niukkuus huomioon. Periaat
teessa tullietua muihin länsimaihin nähden 
voidaan näin saavuttaa. Lopulliseen valin
taan tuontipäätöstä tehtäessä vaikuttavat 
kuitenkin sekä ulkomaankauppaorganisaa
tio että tuotteen lopullinen käyttäjä. Puh
taan hinnan lisäksi ovat vastaostot ja luo
totusehdot tulleet viime vuosina tärkeäksi 
kilpailukeinoksi. Näiden rinnalla tulliedul
la saattaa olla vain marginaalinen merki
tys. 

Sinänsä sosialistiset maat eivät pyri ra
joi ttamaan länsituon tiaan. Pikemminkin 
voidaan sanoa että niillä on »krooninen» 
tarve tuoda lännestä ja kaikki tuonti on 
tarpeellista (ks. Winiecki, 1983). Valuutan 
niukkuuden johdosta joudutaan kuitenkin 
tarpeellistakin tuontia asettamaan tär
keysjärjestykseen. Tällöin länsimaisilla 
viejillä, jotka tuottavat prioriteettiasemal
taan alhaisia tuotteita ei ole kovin suuria 
mahdollisuuksia vientiin. Länsimaihin vie
täessä potentiaaliset vientimahdollisuudet 
eri toimialoilla ovat yleensä yhtenäisem
mät. 
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3. Kevsos-sopimukset 

Kevsos-sopimukset ky.tkeytyvät selvästi 
yleiseurooppalaiseen in tegraa tiokehi ty k
seen eli EEC:n laajenemiseen 1970-luvun 
alussa. Ne ovat myös muodoltaan Suomen 
EEC-sopimuksen kaltaisia. Pääperiaatteil
taan tullien poistumisaikataulu noudattaa 
EEC-"sopimuksen aikataulua eli normaali
tuotteilta tullit poistuivat vuonna 1977. 
Puolan osalta tullien poistuminen ajoittui 
vuosiin 1978-80. Htdastuslistoilla olevilta 
tuotteilta viimeiset tullit poistuvart vuoden 
1985 alussa. 

Merkittävimmän eron kevsos-sopimusten 
ja EEC-sopimuksen välillä muodostaa Puo
lan, Saksan Demokraattisen Tasavallan ja 
Tsekkoslovakian kanssa solmituissa sopi
muksissa oleva artikla, jonka mukaan nä
mä maat sitoutuvat käyttämään järjestel
mänsä tarjoamia keinoja vastavuoroisuu
den toteuttamiseksi. Sopimukset eivät tar
kemmin määrittele mitä nämä keinot voi
vat olla. Käytännössä niitä voinevalt olla 
esimerkiksi hallinnolliset määräykset 'Ottaa 
huomioon suomalaisten tuotteiden toimi
tusmahdollisuudet, informaation välittä
minen, valuutanjakoperusteet, valuutta
kertoimen käyttö jne. 

Huolimatta siitä, että kevsos-sopimuk
sien lähtökohtana 'On ehdoton vastavuoroi
suus, Joutuivat ne GATT-käsittelyn yhtey
dessä selvästi vilkkaamman keskustelun 
kohteeksi kuin EFTA- ja EEC-sopimukset. 
Erityisesti nousi esille kysymys siitä mer
kitsevätkö kevsos-maiden suorittamat tul
lien alennukset ja muut toimenpiteet kau
pan esteiden efektiivistä poistamista. 
GATT-sopimuksen XXIV artikla siitä mil
loin vapaakauppa-alueen muodostamisesta 
johtuvat myönteiset vaikutukset ovat kiel
teisiä suuremmat ja sopimukset täten edis
tävät kaupan yleistä vapautta on kuitenkin 
tulkinnallisesti vaikea. Kevsos-sopimusten-

kin kohdalla 'On päädytty siihen pragmaat
tiseen lopputulokseen, että käytännön 
kaupan kehityksestä voidaan parhaiten 
päätellä se merkitsevätkö sopimukset kau
pan vapauttamista (ks. Baban, 1980). 

Kaupan osittaisen bilateraalisuuden ja 
talousjärjestelmien er'Ojen j'Ohdosta ei 
kevsos-kaupassa voida puhua vapaakau
pasta sen klassisessa merkityksessä. Voi
daan jopa väittää, että bilateraalisuuden 
ja kevsos-sopimusten vapaakauppa-ajatte
lun välillä vallitsee ristiriita. T'Oisaalta 
kaupan sääntelymekanismin (ts. kaupan 
esteiden luonteen) poiketessa sosialistisissa 
ja länsimaissa toisistaan kevsos-sopimusten 
kaltaiset vapaakauppasopimukset lähene
vät periaatteessa »kaupanedistämissopi
muksia». Kaupan erityisluonteen takia 
voidaankin odottaa, että muodollisesta va
paakaupasta huolimatta integraation toimi
miseksi tarvitaan länsikaupasta poikkeavia 
toimintamuotoja. Tähän viittaavat myös 
kuluneella kevs'Os-periodilla saadut koke
mukset. 

4. Kevsos-kaupan kehitys 

Tarkasteltaessa Suomen integraatiopoli
tiikkaa nimenomaan (kauppa)polii ttisesta 
näkökulmasta korostetaan usein EEC- ja 
kevsos-sopimusten muodostavan 1970-lu
vun kauppapoliittisen kokonaisratkaisun. 
Kaupan tosiasiallista kehitystä tarkastel
taessa ovat kevsos- ja EEC-kaupan lähtö
kohdat kuitenkin niin erilaiset, että kum
paakin on perusteltua tarkastella erillisinä 
ilmiöinä. 

Vapaakauppaideologiaan liitetään nor
maalisti myös ajatus multilateraalisesta 
kaupasta, joka ei vaadi kauppataseen mait
taista tasapainottamista. Kevsos-kaupassa 
maittaisen tasapainon kehitykseen on kiin
nitetty paljon huomiota. Tämä johtuu osit
tain vielä vallitsevasta bilateralismista. 



To.isaalta sitä vo.idaan perustella sillä, että 

kauppataseen kehitys muo.do.staa käytän
nössä yksinkertaisen ja teho.kkaan tavan 

tarkkailla vastavuo.ro.isuuden to.teutumista. 

Kaupan tasapaino.n suhteen kevso.s-maat 

jakautuvat kahteen ryhmään. Bilateraali
seen maksujärjestelmään perustuva kaup
pa Bulgarian, Unkarin ja SDT:n kanssa 

o.n o.llut kevso.s-perio.dilla Suo.melle ylijää
mäistä. Puo.lan ja Tsekko.sIo.vakian kauppa, 

jo.ka o.n ko.keiluluo.nteisesti vapaavaluuto.is
sa käytävää, o.n o.llut Suo.melle alijää

mäistä. 

Kivihiilen suhteellisen hinnan ko.ho.ami
nen ja Suo.men viennin hidas kehitys ovat 
kasvattaneet Puo.lan kaupan alijäämää 
huo.mattavasti 1970-luvun alun lukemista. 
Suo.men kauppa Tsekko.sIo.vakian kanssa 
kehittyi 1970-luvun alussa tasapaino.isesti, 
mutta vuo.sikymmenen Io.Ppupuo.lella tuo.n
nin kasvu o.n o.llut selvästi viennin kasvua 
no.peampaa. Vuo.nna 1982 o.n kaupan suunta 
kuitenkin muuttnuut ja tasapaino. o.n tuo.n
tia supistamalla ja vientiä lisäämällä lähes 
saavutettu. 

5. Kaupan kasvu ja markkinao.suudet 

Kevso.s-kaupan yleis kehitys näyttää kau
pan keskimääräisten kasvulukujen perus
teella varsin hyvältä. Puo.laa lukuunotta
matta kevso.s-kaupan keskiJmääräinen kas
vu o.n o.llut vuo.sina 1975-82 no.peampaa 
kuin ko.ko.naiskaupan ja EEC-kaupan kas
vu (Taulukko. 1). 
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Kaupan pro.senttikasvuja tulkittaessa o.n 
kuitenkin o.tettava huo.mio.o.n se, että kaup
pa esimerkiksi Bulgarian kanssa o.n o.llut 
arvo.ltaan vähäistä, jo.llo.in muutamat suur
kaupat saavat aikaan no.pean kasvun. 

Integraatio.n kauppaa lisäävät vaikutuk
set näkyvät markkinao.suuksien kasvuna, 
joskin 1970-luvulla o.vat suuret suhteellis
ten hinto.jen muuto.kset heilautelleet kau
pan arvo.lukujen avulla laskettuja markki
nao.suuksia. Markkinaosuuksista o.vat yk
sinkertaisimpia kevso.s-maiden osuudet 
Suo.men ko.konaistuo.nnista ja viennistä. 
Suomen osuus Länsi-Euro.o.pan maiden ko.
konaistuo.nnista kevsos-maista ja viennistä 
kevsos-maihin antaa viitteitä siitä, miten 
Suo.mi o.n menestynyt suhteessa muihin 
maihin. Vertailumaiksi o.n valittu kaksi 
erilaista maata: Ruotsi ja Saksan Liitto.ta
savalta. (Vastaavan vertailun Itävaltaan on 
esittänyt Kivikari, 1983.) Ruo.tsi edustaa 
pientä maata, jo.lle kevsos-kauppa muo.
dostaa suunnilleen yhtä suuren osan ko.ko.
naiskaupasta kuin Suomelle. Saksan Liit
totasavallan kauppa kevsos-maiden kanssa 
on länsimaista suurinta, vaikka kevsos
maat muodo.stavat vain muutaman pro.
sentin sen ko.ko.naiskaupasta. 

Suo.mi menestyi kevsos-kaupassa 1970-
luvun alussa muita länsimaita heiko.mmin 
ja menetti markkinao.suuksiaan. Samalla 
kevso.s-maiden o.SUUS Suo.men ko.ko.nais
kaupasta laski (Taulukko. 2). 

Suo.men suhteellisen heikko. menestys 
kevsos-maiden markkino.illa näkyy siinä, 
että vuoteen 1974 saakka kevsos-maiden 

Taulukko 1. Suomen viennin ja tuonnin arvon keskimääräinen vuosimuutos vuosina 1975-82, %. 

Bulgaria Tsekk. SDT Unkari Puola EEC koko kauppa 

Vienti 41 17 19 21 -2 13 15 
Tuonti 14 20 15 15 8 12 13 
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Taulukko 2. Kevsos-maiden osuus Ruotsin, Saksan Liittotasavallan ja Suomen kokonaistuonnis-
ta ja -viennistä vuosina 1970-81, 0/0. 

Ruotsi Saksan LT * Suomi 
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti 

1970 2,3 2,7 2,0 2,0 3,2 3,2 
1971 2,3 2,7 2,0 2,2 3,6 2,8 
1972 2,3 2,5 2,2 2,6 3,1 2,4 
1973 2,5 3,0 2,3 3,2 3,1 2,3 
1974 2,5 3,5 3,0 3,4 3,6 2,4 
1975 2,8 4,3 2,0 3,3 3,8 3,3 
1976 2,9 3,8 2,1 3,0 3,2 3,4 
1977 2,6 3,4 2,1 2,7 3,7 2,7 
1978 2,4 3,2 2,1 2,6 3,9 2,5 
1979 2,3 2,7 2,0 2,3 3,5 2,2 
1980 2,4 2,2 1,9 2,2 3,3 2,1 
1981 2,3 2,0 1,8 2,1 2,9 1,6 

* Saksan Liittotasavallan luvuissa ei ole mukana kauppaa Saksan Demokraattisen Tasa
vallan kanssa. Länsi-Eurooppa = OECD:n eurooppalaiset jäsenmaat. 

Lähde: OECD, Statistics of Foreign Trade, Series C. 

osuus Suomen kokonaiskaupasta laski, kun 
Saksan Liittotasavallassa ja osittain myös 
Ruotsissa kehitys oli päinvastaista. Kevsos
maiden osuus Suomen viennistä nousi tila
päisesti vuosina 1974-76, mutta on sen jäl
keen jälleen laskenut. Myös Ruotsissa nä
kyy samantyyppinen kehitys. Saksan Liit
totasavallassa kevsos-kaupan osuus on sen 
sijaan tasaisesti laskenut vuodesta 1975 al
kaen. Kevsos-maiden osuus Suomen tuon
nista nousi muista maista poiketen vuoteen 
1978 saakka, poltto- ja voiteluaineiden hin
tojen noususta puhdistetun tuonnin osuus 
nousi aina vuoteen 1981 saakka, jolloin il
meisesti Suomen asettamat tuonnin rajoi
tukset aroille tuotteille alkoivat selvästi 
vaikuttaa. 

Suomen osuus Länsi-Euroopan tuonnista 
kevsos-maista ja Länsi-Euroopan viennista 
kevsos-maihin on ajallisesti käyttäytynyt 
samoin kuin osuudet Suomen kokonaiskau
pasta (Taulukko 3). Vuoteen 1973 saakka 
markkinaosuudet laskivat ja vuosina 1974 
-76 ne jälleen selvästi nousivat. 

Kevsos-maat voittivat vuosina 1975-76 
markkinaosuuksia myös Ruotsissa. Sekä 
Ruotsin että Suomen osuudet länsima1den 
tuonnista kev.sos-maista olivat korkeim
millaan vuonna 1975. Suomen osuus Länsi
Euroopan kaupasta kevsos-maiden kanssa 
on säilynyt 1970-luvun jälkipuoliskolla 
ehkä hivenen korkeammalla tasolla kuin 
vuosikymmenen alussa, mutta ero ei ole 
merkittävä. Poikkeuksena on Suomen 
osuus Länsi-Euroopan maiden viennistä 
Puolaan, joka on tasaisesti laskenut myös 
vuosikymmenen lopulla. Puolan markki
noilla Suomi on täten menestynyt muita 
länsimaita heikommin sekä Puolan länsi
kaupan nopean laajenemisen aikoina eli 
1970-luvun alussa että talouskriisin aikana. 
(Suomen markkinaosuuksien kehityksestä 
muissa kevsos-maissa ks. Kivikari, 1983.) 

Markkinaosuuksien muutokset herättä
vät luonnollisesti kysymyksen siitä, mikä 
on ollut kevsos-sopimusten osuus kehityk
sestä. Emme tiedä sitä miten kauppa olisi 
kehittynyt ilman kevsos-sopimuksia. Otta-
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Taulukko 3. Ruotsin, Saksan Liittotasavallan ja Suomen osuus Länsi-Euroopan maiden viennis
tä kevsos-maihin ja tuonnista kevsos-maista, plo Puola, vuosina 1970-81, %. 

Saksan LT * Ruotsi Suomi 
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti 

1970 22,9 25,0 6,1 7,4 2,7 2,3 
1971 23,9 28,6 5,3 6,2 2,4 1,9 
1972 23,3 28,7 4,7 5,0 2,2 1,7 
1973 25,2 33,3 5,1 6,7 2,2 1,7 
1974 22,0 32,1 5,9 5,2 2,4 1,7 
1975 23,0 30,2 7,4 6,2 3,0 2,0 
1976 24,3 31,7 6,8 6,2 2,5 2,6 
1977 25,7 32,8 5,7 5,4 2,3 2,5 
1978 26,3 32,7 5,1 5,5 2,3 2,2 
1979 27,1 32,9 5,4 5,1 2,5 2,5 
1980 25,9 30,7 6,2 4,7 2,8 2,7 
1981 26,2 31,8 6,1 5,5 3,2 2,5 

Ruotsin, Saksan Liittotasallan ja Suomen osuus Länsi-Euroopan maiden kokonaistuonnista ja 
-viennistä Puolaan vuosina 1970-81, 6/0 

Saksan LT * Ruotsi Suomi 
Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti 

1970 22,3 23,5 6,3 5,1 4,3 3,6 
1971 21,2 24,9 5,6 6,6 5,2 2,5 
1972 23,4 31,9 5,3 6,0 3,7 2,0 
1973 24,9 39,0 5,7 6,7 3,7 1,2 
1974 22,4 36,8 6,7 7,7 6,3 1,2 
1975 20,8 29,2 7,0 9,1 6,0 1,6 
1976 24,3 28,8 8,2 8,2 4,0 1,6 
1977 26,1 30,6 7,4 7,8 4,9 1,4 
1978 27,4 30,2 5,2 6,7 4,7 1,2 
1979 26,5 28,7 5,3 7,0 4,8 1,1 
1980 27,3 28,2 5,5 5,2 5,3 1,2 
1981 30,2 30,6 6,3 3,2 5,7 0,6 

* Saksan Liittotasavallan kaupassa ei ole mukana kauppaa Saksan Demokraattisen Tasa~ 
vallan kanssa. Länsi-Eurooppa = OECD:n eurooppalaiset jäsenmaat. 

Lähde: OECD, Statistics of Foreign Trade, Series C. 

malla vertailukohdiksi Ruotsin kehitys ja 
Suomen markkinaosuuksien kehitys muissa 
maissa (Suomi kasvatti markkinaosuuk
siaan myös Puolassa ja Romaniassa) voi
daan päätellä, että vuosien 1974-76 kasvu 
kaupassa johtuu muista tekijöistä kuin 
kevsos-sopimuksista. Ilmeisesti yleinen 
itä-länsikaupan kasvun heikkeneminen ei 

alkuun koskettanut pieniä maita. Suomi 
pystyi tällöin kasvattamaan kauppaansa 
sosialististen maiden kanssa muita länsi
maita ja myös omaa länsikauppaansa no
peammin. 

Vuosikymmenen loppupuolella kaupan 
kehitys eroaa maittain. Unkarin kanssa 
kauppa on kasvanut tasaisesti. Bulgarian 
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kaupassa oli selvä nousu 1970-luvun vii
meisinä vuosina. Saksan Demokraattisen 
Tasavallan kanssa käyty kauppa on kehit
tynyt 1970-luvun alun tapaan tasaisesti. 
Näiden maiden kanssa Suomen markkina
osuudet ovat vähintään 1970-luvun alun 
tasolla. Tuonti Tsekkoslovakiasta kasvoi 
1970-luvun jälkipuoliskolla selvästi no
peammin kuin vienti, mutta 1980-luvulle 
tultaessa on kauppa tasaantunut suureksi 
osaksi viranomaisten välisten neuvottelu
jen ansiosta. 

6. Arkojen alojen kaupan kehitys 

Kevsos-sopimuksissa hidastetun tullien 
alentamisaikataulun saaneita tuotteita oli 
muutamia satoja. Laajimmin listalla ovat 
tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteolli
suuden tuotteet. Muilta aloilta on mukana 

mm. terästeollisuuden ja sähköteknisen 
teollisuuden tuotteita. Tevanake-teollisuus 
on joutunut kokonaisuutena laajimmin 
kevsos-maista tulleen kilpailun kohteeksi, 
vaikkakin tuonnin lisääntymistä on tapah
tunut myös muiden alojen yksittäisissä 
tuotteissa. 

Suomen tevanake-teollisuuden (SITC 
26+61 +65+83+85) tuotteiden kokonais
kaupasta keVisos-maat muodostivat vielä 
varsin vaatimattoman osan. Kevsos-mai
den osuus kokonaistuonnista on kuitenkin 
kevsos-periodilla selvästi noussut. Vuonna 
1974 ne muodostivat 2.6 prosenttia Suomen 
tevanake-tuonnista ja yhden prosentin 
viennistä. Vuonna 1982 niiden osuus oli ko
honnut tuonntssa 4.1 prosenttiin ja laske
nut viennissä 0.6 prosenttiin. Tuonnin ko
hoaminen ajoittuu 1970-luvun loppuun 
(Kuvio 1). Tuonti on keskittynyt kustakin 
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Kuvio 1. Suomen tevanake-teollisuuden tuonti kevsos-maista vuosina 1960-82, milj.mk. 



maasta melko harvoihin kulutusvalmiisHn 
tuotteisiin. Suomen melko vähäinen vienti 
sen sijaan on käsittänyt lähinnä teollisuus
tekstiilej ä. 

Suomen tevanake-teollisuuden tuotteille 
ei ole avautunut vientimahdollisuuksia 
kevsos-maihin. Unkariin tevanake-tuot
teita vietiin jonkin verran jo 1960-luvulla. 
Kevsos-sopimuksen solmimisen jälkeisenä 
vuonna vienti Unkariin enemmän kuin 
kaksinkertaistui, mutta sen jälkeen ei mää
rällistä kasvua ole tapahtunut. 
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Ruotsin markkinoilla samanlainen asema 
kuin Suomessa (Taulukko 5). Vuosina 1974 
-82 Ruotsin tevanake-tuonti kasvoi huo
mattavasti nopeammin kuin Ruotsin koko
naistuonti. Vastaavasti on tapahtunut myös 
Suomessa. Ruotsin tevanake-tuonti kevsos
maista kasvoi kuitenkin hitaammin kuin 
koko Ruotsin tevanake-tuonti yleensä, päin 
vastoin kuin Suomessa. Ruotsissa kevsos
maiden osuus tevanake-teollisuuden koko
naistuonnista on täten laskenut. Myös ver
tailu Itävaltaan vahvistaa käsitystä siitä, 

Ennen kevsos-sopimusten solmimista että. kevsos-sopimukset ovat vaikuttaneet 
tevanake-tuonti kevsos-maista kasvoi kes
kimäärin samaa vauhtia kuin tevanake
tuotteiden kokonaistuonti. Vuosina 1975-
82 kevsos-maista tapahtuneen tuonnin kas
vuvauhti on ylittänyt selvästi kokonais
tuonnin kasvuvauhdin. Nopeimmin tuonti 
on kasvanut tekstiili- ja vaatetusteollisuu
den tuotteissa eli ryhmissä SITC 65 ja 84 
(Taulukko 4). Vaatetusteollisuuden tuottei
den (SITC 84) tuonti kevsos-maista on kas
vanut keskimäärin kolme kertaa nopeam
min kuin niiden kokonaistuonti. 

Taulukko 4. Kevsos-maiden osuus Suomen 
tevanake-tuonnista vuosina 1974 ja 1982, 0/0. 

SITC 
1974 
1982 

26 
0.7 
0.1 

61 
0.3 
2.2 

65 83 
2.7 18.8 
3.9 14.1 

84 
2.1 
5.7 

85 
9.1 
4.7 

SITC 26 = tekstiilikuidut ja niiden jätteet 
SITC 61 = nahka, nahkatavara, muokatut tur

kisnahat 
SITC 65 = tekstiili tuotteet plo vaatteet 
SITC 83 = matkatarvikkeet, laukut, kotelot 

yms. 
SITC 84 = vaatteet 
SITC 85 = jalkineet 

Vertailu Ruotsiin tukee käsitystä siitä, 
että kevsos-sopimukset ovat vaikuttaneet 
kehitykseen. Vuonna 1974 kevsos-mailla 
oli kenkäteollisuutta lukuunottamatta 

tuonnin kasvuun (Kivikari, 1983 s. 139). 

Taulukko 5. Kevsos-maiden osuus Ruotsin 
tevanake-tuonnista vuosina 1974 ja 1982, 0/0. 

SITC 
1974 
1982 

26 
0.6 
0.1 

61 
4.6 
1.1 

65 83 
1.9 15.8 
2.2 3.6 

84 
2.5 
1.4 

85 
2.7 
1.4 

Vaikka tevanake-tuonti kevsos-maista on 
kokonaiskauppaan verrattuna vielä mel
ko vaatimatonta, on tuonnin ka,svun kes
kittyminen muutamiin tuotteisiin uhannut 
aiheuttaa häiriöitä kotimaiselle tuotannol
le. Sopeutum:i!sta kiristyneeseen kilpailuun 
on pyritty helpottamaan pidentämällä siir
tymäaikaa vapaakauppaan kevsos-sopi
musten turvalausekkeita käyttämällä. Ra
joi tustoimien johdosta tevanake-tuonnin 
kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt vuonna 
1982 jopa lievään laskuun. 

Kevsos-sopimusten turvalausekkeiden 
avulla voidaan siten tarvittaessa melko 
tehokkaasti säännellä tuonnin kasvua. 
Kevsos-maat säilyvät myös tulevaisuudessa 
työvoimavaltaisten tuotteiden viejinä. 
Tuontikilpailu sekä kevsos-maista että 
muista halpatuontimaista säilyy tämän 
vuoksi kireänä myös nykyisten rajoitustoi
menpiteiden päätyttyä. Se missä määrin 
jatkuvaan tuonnin rajoittamiseen mennään 
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on pitkälle myös periaatteellinen kauppa

poliittinen kysymys. Suomi on pyrkinyt so

peuttamaan arat alansa pääasiassa yleisin 

talouspoliittisin toimenpitein eikä tukitoi

mien ja rajoitusten avulla. Ilmeistä kuiten

kin on, että paineet tuonnin säätelemiseksi 

myös tulevaisuudessa jatkuvat. 

7 Johtopäätöksiä 

Kaupan kehitys 

sopimuksia neuvoteltaessa maailmankaup

pa ja itä-länsikauppa kasvoivat poikkeuk

sellisen nopeasti, mikä heijastui myös 

kevsos-sopimusten vaikutuksia koskenei

siin odotuksiin. Muuttunut yleismaailmalli

nen tilanne ja kevsos-maiden velkaantumi
nen ovat epäilemättä vaikuttaneet myös 

Suomen kevsos-kauppaan. Kaupan kasvu 

on tässä muuttuneessa ympäristössä vaati
nut Suomen viranomaisilta enemmän ak

tiivista työtä kuin kevsos .... sopimuksia sol

mi ttaessa ehkä odotettiin. 

Suomi on kevsos-maiden markkinoilla Itä-länsikaupan kehitys ei ole suosinut 

päässyt erilaisella kauppapolitiikallaan Suomen kaltaisia pieniä maita. 1970-luvun 
jokseenkin samanlaiseen lopputulokseen 

kuin Ruotsi ja Itävalta. Unkarin, Bulgarian 

ja STD:n kanssa kaupan kehitystä voidaan 

pitää varsin hyvänä. Kauppa on kasvanut 

tasaisesti eikä tasapaino-ongelmia ole esiin

tynyt. Vastavuoroisuuden voitaneen näi

den maiden osalta kokonaiskaupan kehi

tyksen valossa sanoa toteutuneen. Toimi
aloittaisella tasolla ei talousjärjestelmän 

eroista johtuen ole näidenkään maiden 

kohdalla samanlaisia potentiaalisia mah

dollisuuksia kuin länsimaiden kanssa käy

tävässä kaupassa. Myös Tsekkoslovakian 
kauppa on vuodesta 1982 kääntynyt viran
omaisten ponnistelujen tuloksena positiivi
seen suuntaan. Puolassa Suomi on Ruotsin 
tapaan menettänyt markkinaosuuksiaan. 
Puolan kaupan heikkoa kehitystä ei voi
tane laskea pelkästään Puolan taloudelli
sen kriisin seuraukseksi, koska nimen
omaan Suomen suhteellinen asema Puolan 
markkinoilla on heikentynyt. Yhtenä syy
nä on mahdollisesti se, että suomalaiset 
yritykset eivät ole valmiit Puolan markki
noilla tarvittaviin luototustarpeisiin eivät
kä niihin riskeihin, jotka tähän ovat liitty
neet. 

Kevsos-sopimusten vaikutukseen ei voi
da antaa yksiselitteistä vastausta. Kevsos-

alussa keskieurooppalaisten maiden kaup

paa edisti luottojen helppo saatavuus ke
veiltä läntisiltä pääomamarkkinoilta. Luo

totus ja vastaostot ovat 1970-luvun kulues

sa muodostuneet pysyviksi edellytyksiksi 
kaupan kasvulle, koska kevsos-maiden vel

kaantuminen on kääntynyt laskuun vasta 

viime vuosina. Pienille maille ja pienille 
yrityksille kauppojen saaminen on tällöin 

vaikeaa ja kauppa keskittyy suurten 

kauppahuoneiden käsiin, joita esimerkiksi 

Saksan Liittotasavaltaan ja Itävaltaan on 
syntynyt. Pyrkimistä kevsos-maiden mark
kinoille on hillinnyt ilmeisesti myös se, että 
yhteiskuntajärjestelmän eroavaisuuden ta
kia on kaupanteko käytännössä hankalam
paa kuin länsimaihin. 

Kokonaiskaupan tasolla kevsos-kaupan 
kehitystä voidaan silti pitää tyydyttävänä. 
Kevsos-kauppa on kasvanut hieman koko 
ulkomaankauppaa nopeammin ja Suomen 
osuus Länsi-Euroopan viennistä kevsos
maihin on kevsos-periodilla ollut Puolaa 
lukuunottamatta hivenen korkeampi kuin 
1970-luvun alkuvuosina. Tuonti kevsos
maista kohosi 1970- ja 1980-lukujen vaih
teessa nopeasti, mutta on sen jälkeen osit
tain Suomen rajoitustoimenpiteiden an
s10sta tasaantunut. 



Tulevaisuuden näkymät 

Kaupan edellytyksissä ei lähivuosina ta
pahdu olennaisia muutoksia. Kevsos-mai

den ulkomaankaupan kasvua rajoittaa nii

den pyrkimys kansantalouksiensa ulkoisen 
tasapainon palauttamiseen. Vaikka itä-län

sikaupan puitteet ovat 1980-luvulla edel

listä vuosikymmentä heikommat, ei tämän 

tarvitse koskea suoraan Suomen kaltaisia 
marginaalisia toimittajia. Tästä on osoi

tuksena esimerkiksi se, että itä-länsikau

pan lamavuosina 1981-82 Suomen kevsos

kauppa kehittyi verrattain hyvin. Hidas 

maailman taloudellinen kasvu vaikuttaa 

kuitenkin Suomeenkin sikäli, että kilpailu 

pysyy kireänä eivätkä luototus- ja vasta

ostotarpeet poistu. 

Kauppa kevsos-maiden kanssa on mel
koiselta osin projektikauppaa, mikä edel
lyttää mm. joustavia rahoitusjärjestelyjä 
sekä yleistä aktiivisuutta kauppojen saami
seksi. Kevsos-maat ovat kuitenkin sekä ly
hyellä että pitkällä aikavälillä luotettavia 
kauppakumppaneita verrattaessa niitä mo
niin kaukaisempiin kohteisiin. Koska kev
sos-maat pysyvät vielä suhteellisen alhai
sen teknologian ja hinnoiltaan edullisten 
työvoimavaltaisten tuotteiden viejinä, ei
vät paineet tuonnin säätelemiseksi poistune 
vielä nykyisten turvalausekkeisiin perus
tuvien järjestelyjen päätyttyä. Talousjär
jesteImien erojen johdosta vapaakaupan 
toimivuuden tarkkailu ja uusien kaupan 
edistämismuotojen etsiminen pysyvät myös 
tulevaisuudessa ajankohtaisina. Kaupan 
suotuisa kehitys itä-länsikaupan lamavuo
sina 1981-82 osoittaa kuitenkin, että edel-
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lytykset kaupan kasvulle ovat olemassa, 
j os niitä käytetään aktiivisesti. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Jakautumavaikutukset ekonometrisessa 
kysyntäanalyysissa * 

VELI KARHU 

Tarkasteltava väitöskirjatutkimukseni 1 

käsittelee jakautumavaikutusten syntyä ja 
kontrollia ekonometrisessa kysyntäana
lyysissa. Jakautumavaikutuksilla tarkoite
taan tässä yhteydessä kotitalouksien väli
sen tulonjaon muutosten vaikutuksia yksi
tyisiin kulutusmenoihin. Jakautumavaiku
tusten kontrollilla taas tarkoitetaan noiden 
tulonjaon muutosten huomioon ottamista 
ekonometrisessa kysyntäanalyysissa. 

Aiheen tekee tutkimisen arvoiseksi en
sinnäkin se, että tulonjaon muutosten vai
kutuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia ja 
toiseksi se, että jakautumavaikutusten 
kontrollimenetelmät ovat varsin puutteel
lisia. Ilmeisesti edellinen on seurausta jäl
kimmäisestä eli tutkimustulosten ristirii
taisuudet johtunevat pitkälti kontrollime
netelmien kehittymättömyydestä. Tästä 
syystä tutkimuksessa on pääpaino pantu 
jakautumavaikutusten kontrollimenetel
mien tarkastelulle ja edelleen kehittelylle. 
Tutkimus on siis luonteeltaan menetelmä
painotteinen. Aiheen merkitystä lisää vielä 
se, että valtaosa ekonometrisesta tutkimuk
sesta tehdään makrotasolla, jolloin jakau
tumavaikutusten problematiikkaan törmä
tään varsin usein. 

Jakautumavaikutusten tutkimisella on 

* Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 
10. 9. 1983 eräin täydennyksin. 

1 Veli Karhu: The Emergence and Control 
of Distributional Effects in Econometric De
mand Analysis. Tampereen yliopisto, Kansan
taloustieteen laitoksen julkaisuja, Sarja A: No 
7, Tampere 1983. 

kansantaloustieteessä pitkät perinteet ku
ten tutkimukseni luvusta 1.2. ilmenee. 
Erityisesti sitä on harrastettu kysyntä- ja 
tuotantoteorioiden yhteydessä, mutta ja
kautumavaikutusten kontrollointiin em
piirisellä tasolla on kiinnitetty huomiota 
varsin vähän. Suurelta osin tämä lienee 
johtunut siitä, ettei taloudellisista ilmiöistä 
ole ollut käytettävissä riittävästi mikrota
son aikasarjatietoja. Mikrotason mallit on 
näinollen jouduttu rakentamaan pelkäs
tään summasuureita käyttäen ja oletta
maan, ettei selittävien muuttujien jakau
tumien muutoksilla ole ollut oleellista vai
kutusta kulloinkin tutkittavaan makroil
miöön. Varsin yleisesti onkin omaksuttu 
käsitys, että jakautumavaikutukset ovat 
vähämerkityksellisiä, jolloin ne voidaan 
jättää tarkastelun ulkopuolelle. Kuten jat
kossa tullaan näkemään, tukevat tämän
kin tutkimuksen tulokset tuota yleisesti 
vakiintunutta - mutta puutteellisesti tes
tattua - käsitystä jakautumavaikutusten 
vähäisyydestä. 

Tutkimukselle asetettiin seuraavat kol
me osatavoitetta, jotka samalla kertovat 
jotakin myös tutkimuksen juonesta: 

1) tarkastella jakautumavaikutusten taus
taa, syntyä ja kontrollia mallin ulko
puolisten tekijäin kontrolliongelman 
puitteissa {luku 2), 

2) kehittää uusi aikaisempaa käyttökelpoi
sempi jakautumavaikutusten kontrolli
menetelmä ekonometrista kysyntäana
lyysia varten (luku 3) ja 



3) arvioida kehitettyä menetelmää käyt
täen alueellisen, sosioekonomisen ja 
vertikaalisen tulonjaon muutosten vai
kutukset Suomen yksityisiin kulutus
menoihin vuosina 1955-76 (luku 4). 

Luvussa 2 on pyritty antamaan tietynlai
nen kokonaiskuva siitä, kuinka mallin ul
kopuolisten tekijäin kontrolli riippuu käy
tettävistä havainnoista ja kuinka ko. 
kontrolli tapahtuu muuttujien mittaukses
sa ja mallin spesifioinnissa. Ekonometrisis
sa tutkimuksissa käytettävät havainnothan 
ovat enemmän tai vähemmän aggregatii
visia ajan, tutkimusyksikön ja hyödykeyk
sikön suhteen. Yksinkertaisten aggregoin
tiesimerkkien avulla on tässä luvussa tar
kasteltu mm. sitä, kuinka lyhyemmälle 
periodin pituudelle spesifioitu malli muut
tuu periodin pituuden kasvaessa ja kuinka 
tutkimusyksiköittäiset ja hyödykeyksiköit
täiset jakautumavaikutukset syntyvät. 
Usein ekonometrikolla on käytettävänään 
tutkittavasta ilmiöstä havaintoja vain tie
tyltä aggregaattitasolta, jolle malli .on 
pakko rakentaa. Näin havaintojen aggre
gatiivisuus määrää pitkälti sen, mitä teki
jöitä kulloinkin on pyrittävä kontrolloi
maan. 

Monen mielestä tämän luvun esityk
sessä on ehkä menty liiankin laajaan ja
kautumavaikutusten ja niiden kontrollin 
taustojen esittelyyn, mutta tällaisessa me
netelmäpainotteisessa tutkimuksessa tämä 
lienee puolustettavissa. Mielestäni tämä 
luku omalta .osaltaan selkeyttää aggregoin
nista ja makromallien spesifioinnista käy
tävää keskustelua ja luo pohjaa seuraavas
sa luvussa suoritettavalIe tutkimusyksi
köittäisten jakautumavaikutusten kontrol
liongelman tarkastelulle. 

Luvussa 3 .on tarkasteltu ekonometrisen 
kysyn täanalyysin piirissä kehitettyj ä tutki
musyksiköi ttäisten jakautumavaikutusten 
kontrollimenetelmiä. Ne on ryhmitelty kol-
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meen ryhmään: Theil-Klein-Goldberger
aggregointiin perustuva menetelmä, 
Lippittin menetelmä ja heuristiset mene
telmät. Näistä kaksi ensimmäistä perustu
vat mikrotason kysyntäfunktioiden ekspli
siittiseen aggreg.ointiin, kun taas kolman
nessa mikrotas.on jakautuman muutostie
dot liitetään makrotason kysyntäfunktioon 
ilman eksplisiittistä aggregointia. Tässä 
luvussa on myös kehitetty uusi jakautu
mavaikutusten kontrollimenetelmä, joka 
numeerisen esimerkin pohjalta suoritetuis
sa vertailuissa osoittautui tietyiltä teoreet
tisilta ja käytännöllisiltä ominaisuuksil
taan aikaisemmin esitettyjä menetelmiä 
käyttökelpoisemmaksi. Lisäksi tässä yhtey
dessä kehitettiin Theil-Klein-Goldberger
aggregointiin perustuvalle jakautumavai
kutusten kontrollimenetelmälle kvantita
tiivinen versio. Sen käyttö jäi kuitenkin 
numeerisen esimerkin tasolle mikrotason 
aikasarjatietojen puutteen takia. 

Luvussa 4 on koeteltu kehitetyn mene
telmän käyttökelpoisuutta empiirisesti. 
Siinä menetelmän avulla on arvioitu, kuin
ka paljon alueellisen, sosioekonomisen ja 
vertikaalisen tulonjaon muutoksilla on ol
lut vaikutusta Suomen yksityisiin kulutus
menoihin vuosina 1955-76 ja kuinka pal
jon jakautumavaikutusten kontrollointi 
vaikuttaa kysyntäfunktioiden selitysastei
sUn ja parametriestimaatteihin. Saatujen 
tutkimustulosten mukaan alueellisen, so
sioekonomisen ja vertikaalisen tulonj aon 
muutosten vaikutukset yksityisiin kulutus
menoihin olivat melko vähäisiä. Alueelli
sen ja sosioekonomisen tulonjaon muu
toksilla oli kokonaiskulutusta alenta
va vaikutus ja vertikaalisen tulonjaon ta
soittumisella oli kokonaiskulutusta lisäävä 
vaikutus. Kaikenkaikkiaan tulonjakojen 
muutoksilla oli näinollen vähäinen koko
naiskulutusta lisäävä vaikutus. Tutki
muksessa tarkasteltiin jakautuma vaiku-
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tuksia myös hyödykeryhmittäin. Näissäkin 
tulonjakojen nettovaikutukset jäivät vä
häisiksi osaksi siitä syystä, että tulonj aoilla 
oli erimerkkiset vaikutukset seitsemän 
hyödykeryhmän kohdalla yhdestätoista. 

Lisäksi tässä luvussa tutkittiin arvioitu
jen jakautumavaikutusten kontrolloinnin 
vaiku tusta kysyn täfunktioiden seli tysastei
siin ja parametriestimaatteihin. Huolimat
ta tulonjaoissa tapahtuneista suurista muu
toksista jakautumavaikutukset olivat siksi 
vähäisiä ja erimerkkisiä, ettei niiden huo
mioonotto paljoakaan parantanut kysyntä
funktioiden selitys astetta eikä sillä ollut 
mainittavaa vaikutusta kysynnän joustoes
timaatteihin. Joten edellä mainittu yleisesti 
omaksuttu käsitys jakautumavaikutusten 
vähäisestä merkityksestä sai empiiristä tu
kea. 

Lopuksi on syytä korostaa, että luvussa 4 
esitettyihin tulonjaon ja kulutustottumus
ten kehitysarvioihin on syytä suhtautua 
tietyllä varovaisuudella, sillä varsinkin tu
lonjaon kehitysarvioita laadittaessa jou
duttiin tekemään varsin karkeita approksi
mointeja. Taulukoissa (4.2)-(4.4) esitetyillä 
alueittaisilla, sosioekonomisen aseman mu
kaisilla ja vertikaalisen tulonjaon kvinttii
liryhmittäisillä keskimääräisillä kysyntä
alttiuksilla lienee sellaisenaan tiettyä käy
tännöllistä mielenkiintoa.. Tutkimuksessa 
kehitetylle jakautumavaikutusten kontrol
limenetelmälle löytynee sovellutusmahdol
lisuuksia myös muilta makrotaloudellisen 
tutkimuksen alueilla. Tällaisina voisivat 
tulla kysymykseen esimerkiksi makrotason 
tuottavuus- ja kannattavuustarkastelut. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Inflaatio ja talouspolitiikka 

SEPPO LEPPÄNEN 

Suomen Pankin julkaisema artikkeliko
koelma 1 tarjoaa tarpeellisen yhteenvedon 
maamme inflaatioproblematiikasta. Kir
jan parhaana antina mainitsisin Willmanin 
huolellisen katsauksen kotimaisen inflaa
tion riippuvuudesta ulkomaisesta inflaa
tiosta maamme inflaatiotutkimuksen valos
sa, Schelde Andersenin peittävän Phillips
käyrän läpikäynnin sekä Binghamin tasa
painoisen loppupohdiskelun. Kokoelmalla 
voi olla käyttöä oppikirj ana. 

En tee seuraavassa katsauksen katsausta, 
vaan pyrin kuvaamaan niitä henkilökoh
taisia vaikutelmia, mitä kyseinen kirja he
rätti. 

Eräänä ongelmana näkisin, että julkaisu 
on liian katsauksenomainen. Persoonallista 
otetta ja kipinää lukuisien ajatuskehitel
mien arvioinnissa olisi kaivannut. Moneen 
kertaan pyöritellystä asiasta on tietenkin 
vaikea löytää tuoreita ajatuksia. Ehkä Pek
karisen artikkeli teki virkistävän poik
keuksen. 

Toinen yleishuomioni on, ettei otsikko 
vastaa kokoelman sisältöä. Kirj an nimeksi 
sopisi »Katsaus inflaatioselityksiin». Ta
louspolitiikkaa sivutaan hyvin yleisellä ta
solla visusti varoen esimerkiksi käsittele
mästä ra'ha- ja valuuttakurssipolitiikan 
sekä pääomanliikkeiden ongelmaa. Onko 
aihe liian arka SP:n tutkijoille, vai näke
vätkö he sen merkityksettömänä inflaa
tion torjunnassa? 

Lähtökohtien rajauksen - mm. talou
den rakennetekijöiden täydellinen sivuut-

1. Inflaatio ja talouspolitiikka, Suomen 
Pankki, Helsinki 1983, Sarja D55. 

taminen - johdosta ei kirjassa mieles
täni pystytä vastaamaan inflaatioproble
matiikan kannalta pääkysymyksiin: 

a) Miksi inflaatio Suomessa on korkeampi 
kuin kilpailijamaissa? 

b) Miksi inflaatiovauhdin vaihtelut ovat 
olleet Suomessa voimakkaampia kuin 
kilpailijamaissa? 

Julkaisun lähestymistapa on eklektinen. 
Inflaatioselitykset täydentävät toisiaan. 
Inflaatiolle voidaan löytää erilaisia selityk
siä, jotka kuvaavat jatkuvan pitkäaikaisen 
prosessin eri vaiheita. Prosessi on myös 
monimutkainen ja eri selitykset täydentä
vät 'toisiaan. Perusteemana kirjassa on tie
tenkin pienen avoimen talouden inflaatio
maIli, jonka mukaan Suomen inflaatio riip
puu yksinomaan valuuttakurssimuutoksilla 
korjatusta kansainvälisestä inflaatiosta. 
Tällöin jää avoimeksi kysymys, miksi Suo
men inflaatio on korkeampi ja miksi va
luuttakurssimuutoksiin joudutaan. 

Erästä näkökulmaa, joka mielestäni on 
Suomen inflaatio-ongelman kannalta kes
keisimpiä, käsitellään vain ohimennen 
Schelde Andersenin ja Binghamin artikke
leissa. Tarkoitan hinnanmuodostusproses
sin kuvausta flex-price- ja fix-price -erot
telun pohjalta. Flex-price -hyödykkeillä 
markkinoiden kysynnän ja tarjonnan muu
tokset vaikuttavat huomattavasti hin
toihin. Viiveet ovat lyhyitä ja hintavaih
telut suuria. Kysynnän ja tarjonnan muu
tosten vaikutukset fix-price -hyödykkeiden 
hintoihin ovat sitä vastoin vähäisiä, viiveet 
pitkiä ja hintajäykkyydet suuria. Hinnat 
määräytyvät pääsääntöisesti kustannusten 
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pohjalta. Ensin mainittuun ryhmään kuu
luvat raaka-aineet. Fix-price -tuotteita 
ovat useimmat teollisuustuotteet. Myös 
hinnanmuodostus työmarkkinoilla on sa-

sijoituskohteet ovat puuttuneet ja reaali
korko on ollut alhainen, metsänomistajan 
näkökulmasta parhaana sijoituksena on 
nähty puun pitäminen metsässä. Myös 

manlainen. palkkakustannukset metsäsektorissa ovat 

Hintahäiriöt 1970-luvulla tapahtuivat olleet verrattain jäykät alaspäin. Edelleen 

flex-price -markkinoilla ja näillä häiriöil
lä oli laajoja vaikutuksia myös fix-pTice 
-markkinoille. Jälkimmäisten markkinoi
den hintajäykkyydestä johtuen häiriöiden 
vaimentaminen nopeasti olisi vaatinut suu
ren työttömyyden lisäyksen. Toisaalta tar
jontashokkien vaimentaminen sallivalla 
politiikalla ensimmäisen öljykriisin jälkeen 
aiheutti sen, että hintojen nousu dominoi 
palkkakehitystä pitkän aikaa samalla kun 
syntyi ongelmia palkkarakenteiden voi
makkaistakin muutoksista. 

Suomen inflaatio-ongelmaa olisi hyödyl
listä tarkastella hinnoittelunäkökulmasta. 
Suomen viennin rakenne on sellainen, että 
huomattava osa metsäteollisuustuotteista 
voidaan luokitella flex-price -hyödyk
keiksi. Tekemieni laskelmien mukaan Suo
men vientihintojen vaihtelut olivat vuosi
na 1960-1983 variaatiokertoimella mitat
tuna suuremmat kuin missään muussa 12 
tärkeimmässä kilpailijamaassa. Samoin 
puunjalosteiden vientihintojen vaihtelun 
variaatiokerroin oli kaksinkertainen me
tallituotteiden hintavaihteluihin verrat
tuna. 

Puunjalosteiden kustannukset kotimaas
sa ovat ajoittain kuitenkin suhteellisen 
jäykkiä. Sallivan rahapolitiikan vallitessa 
inflaatio-odotukset ovat olleet korkeita. 
Kantohinnat eivät ole joustaneet alaspäin 
lopputuotteiden hintavaihtelujen myötä 
erityisesti 1970-luvun jälkipuoliskolta läh
tien. On tarvittu pitkäaikainen kireä ky
syntäsäätelypolitiikka ja puunjalostusteol
lisuuden lama ennen kuin kantohinnat ovat 
laskeneet. Kun inflaatio-odotukset ovat 
olleet verrattain korkeat, vaihtoehtoiset 

pääomavaltaisen tuotantotekniikan seu
rauksena kiinteät kustannukset metsäteol
lisuudessa ovat suuret. Kysynnän vaihtelut 
ovat ratkaisevasti vaikuttaneet metsäsek
torin saaamaan tulovirtaan, kapasiteetin 
käyttö asteeseen ja kannattavuuteen. Ajoit
taiseen kustannuskriiisiin on haettu apua 
devalvaatiosta, joka on johtanut uuteen 
inflaa tiokierteeseen. 

Hintashokit ovat yleensä asymmetrisia. 
Tästä on Binghamilla artikkelissaan mie
lenkiintoinen selitys. Yrittäjät määräävät 
hinnan mieluimmin tietyn vaihteluvälin 
yläraj,oille kuin alarajoille, koska liian al
haisesta hinnanasetannasta saattaa seu
rauksena olla vararikko. Jos hinta puoles
taan asetetaan liian korkeaksi, voi tapah
tua markkinaosuuksien menetyksiä. uusien 
kilpailijoiden tuloa markkinoille sekä tuo

tesubstituutLota. Ne ovat kuitenkin vara
rikkoa pienempi paha. 

Hinnoittelukysymyksistä olisi kokooma
julkaisussa odottanut laajempaa arviointia. 
Onhan Suomen Pankissa esimerkiksi Timo 

Hämäläinen tutkinut flex-price - fix
price -hinnoittelumekanismia ansiokkaasti. 

Willmanin katsauksesta mainittakoon, 
että sen mukaan ulkomaisen inflaation pi t
kän aikavälin välittymisessä kotimaisen 
inflaation palkkarelaatio on paljon mer
kityksellisempi kuin avoimen sektorin hin
noittelu. Palkkarelaatiota koskevat tutki
mustulokset poikkeavat kuitenkin eniten 

toisistaan. 

Puutun seuraavassa hieman yksityiskoh
taisemmin Pekkarisen, Forsmanin ja 
Binghamin artikkeleihin. 



Jukka Pekkarisen artikkeli »Suomen 
palkkainflaatiosta: reaalipalkkojen vai tu
lonjaon jäykkyys» päätyy lopputulokseen, 
että reaalipalkat Suomessa ovat joustaneet, 
mutta teollisuuden kannattavuus on ollut 
suhteellisen vakaa. Pekkarisen esittämien 
ideoiden kehittely on selkeää, mutta johto
päätökset lepäävät varsin hataralla tilas
toperustalla. 

J oh topää tösten perustaksi Pekkarinen 
esittää mm. OECD:n sihteeristön tekemiä 
arvioita reaalipalkkakuilusta. Laskelmien 
mukaan reaalipalkkojen kehitys on Suo
messa pysytellyt hyvin jakovaran puitteis
sa. Näin lieneekin asianlaita. Käytetty ver
tailuaineisto päättyy kuitenkin vuoteen 
1979. Toisen öljykriisin jälkeinen sopeutu
minen kaikissa OECD-maissa on ollut olen
naisesti erilainen kuin ensimmäisen öljy
kriisin jälkeen. Suomen tilanne muodos
tuu vertailussa edulliseksi myös sen vuoksi, 
että vuosien 1974-1979 väliseen kauteen 
sisältyy vientihintojen nousu, kireä vakau
tuskausi, hidas tuotannon kasvu, nopea 
työttömyyden kohoaminen ja reaalipalk
kojen aleneminen. Tämän hevoskuurin 
tuottamista hedelmistä päästiin nauttimaan 
vasta periodin jälkeen. Muualla reaalipalk
koihin vaikuttanut hevoskuuri taas tapah
tui vuoden 1979 jälkeen. 

Pekkarinen esittää myös, että teollisuu
den kannattavuus on Suomessa ollut suh
teellisen vakaa. Tätä väitettä tukeva 
aineisto on kuitenkin melko puutteelli
nen. Pekkarinen nojaa havaintoon, että 
reaalipalkkojen kehitys on pysytellyt hy
vin jakovaran puitteissa. Meillä kuiten
kin jakovara teollisuudessa on vaihdellut 
keskimääräistä voimakkaammin. Myös 
Pekka Ylä-Anttilan vertailuaineisto viittaa 
päinvastaiseen tulokseen kuin mihin Pek
karinen päätyy. Suomessa pääoman brutto
tuottoaste teollisuudessa ei ole useiden 
muiden maiden tavoin olennaisesti alentu-

5 
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nut. Kuitenkin kannattavuuden heilahtelut 
teollisuudessa ovat olleet verrattain jyr
kät.1 Samoin on muistettava, että deval
vaatiosyklin eräänä perussyynä ovat olleet 
metsäteollisuuden kannattavuuden voi
makkaat vaihtelut. Pekkarisen tavoin on 
uskallettua väittää teollisuuden kannatta
vuuden olevan vakaan. Lisänäyttöä olisi 
tarvittu. 

Allekl:rjoitan sen Pekkarisen väitteen, 
että viennin kannattavuus suhteessa kilpai
lijamaihimme on kehittynyt edullisemmin 
kuin pelkästään suhteellisten yksikkökus
tannusten kehityksen perusteella voisi pää
tellä. Olisi kuitenkin ollut mielenkiintoista 
pohdiskella, mihin suhteellisen kannatta
vuuden ja suhteellisten yksikkökustannus
ten välinen ero on »valunub>. Onko väli 
virrannut metsänomistajien taskuihin kor
keiden kantohintojen muodossa? Tai onko 
tällä tavoin saatu investointiaste pidetyksi 
maassamme suhteellisen tyydyttävänä? Vai 
onko erityisesti 1978 lähtien voitu näin 
työvoiman kysyntä pitää korkeana? 

Inflaation tarkastelussa hintojen nousun 

aiheuttamat kustannukset ovat jääneet 
yleensä vähemmälle huomiolle. Pentti 
Forsman jakaa artikkelissaan odotetun in
flaation kustannukset ns. Harbergerin kol
mioon sekä inflaatioverokäsitteeseen. Edel
linen tarkoittaa reaalikassojen ekonomi
soinnista aiheutuvia kotitalouksien kustan
nuksia ja jälkimmäinen koostuu niistä 
reaalisista resursseista, joita julkinen valta 

1. »8uomen teollisuuden lyhyen ajan kannat
tavuusvaihtelut ovat kansainvälisesti vertail
len poikkeuksellisen voimakkaita ja niitä do
minoivat metsäteollisuuden sekä eräiden mui
den pääomavaltaisten tai vientHn orientoitunei
den toimialojen kannattavuusmuutokseb. 

Pekka Ylä-Anttila: Kannattavuusrakenteen 
muutoksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
Suomen teollisuudessa, ETLA Keskustelualoit
teita, No 136, 1983. 
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kerää setelistön hallussapitäjiltä sallimal
la inflaation edetä. 

Forsmanin mukaan eräänä inflaatiove
ron piirteenä on, että se on ainoa tapa 
verottaa talouden »mustaa sektoria», joka 
käyttää liiketoimissaan vain käteistä ra
haa. Forsman on arvioinut inflaatioveron 
Suomessa käyttämällä apuna setelistöä. 
Veron osuus bruttokansantuotteesta on 
vain 0,2 prosentin luokkaa. 

Inflaation epävarmuudesta aiheutuvat 
kustannukset lienevät kuitenkin tätä pal
jon merkittävämpiä, vaikka niiden empii
rinen arviointi onkin erittäin ongelmallis
ta. Forsmankin viittaa useasti esitettyyn 
empiiriseen havaintoon, että inflaatiovauh
din kasvaessa hintojen nousun varianssi 
myös kasvaa. Samoin inflaatiovauhdin 
nousu on lisännyt suhteellisten hintojen 
vaihtelua. Kuitenkin suhteellisten hintojen 
vaihtelun ja inflaation välinen positiivinen 
yhteys on epälineaarinen. InflaaUon epä
varmuudesta aiheutuu resurssien tuh
lausta lisääviä suojautumiskustannuk
sia, joita syntyy sopimusperiodien ly
hentämisen, sopimusten indeksoinnin, 
portfolion uudelleen allokoinnin tms. muo-

tiikan harjoittaminen saattaa aiheuttaa tu
levaisuudessa suurempia hyvinvointitap
pioita inflaation torjunnassa. 

Olisikin toivonut Forsmanin pohtivan 
vaihtelevan inflaation synnyttämän epä
varmuuden ja siihen liittyvän riskin kart
tamisen aiheuttamia vaikutuksia yritysten 
investointikäyttäytymiseen. Näin kytkentä 
pitemmän aj an kasvun kannalta keskeisiin 
kysymyksiin olisi tullut esille. 

Samoin oli hieman yllättävää, ettei 
Forsman käsitellyt inflaation tulo- ja va
rallisuuden jakovaikutuksia. Näiden luu
lisi vaikuttavan ainakin keskipitkällä aika
välillä pääomien allokointiin ja pitemmän 
ajan kasvuun. 

Binghamin esittämä yhteenveto on mie
lenkiintoinen yritys sitoa langat yhteen. 
Toisaalta hän tuo inflaatio-ongelmaan joi
takin uusia näkökulmia, kuten hinnoittelu
mekanismin kytkennän inflaatioproblema
tiikkaan ja hintajoustavuuden asymmetri
syys-selitykset. 

Bingham päätyy esityksessään kysymyk
seen, onko inflaatio sittenkään niin vaaral
linen ilmiö, että sitä olisi syytä torjua hin
nalla millä hyvänsä. Hänen mukaansa ns. 

dossa. Nopea inflaatio johtaa resurssien asteittainen strategia inflaation torjunnas-
siirtämistä tuotannosta etsintään. 

Forsman päätyy tulokseen, että inflaa
tion epävarmuudesta johtuvat hyvinvointi
tappiot ovat talouspolitiikan strategiava
linnan ongelmia. Näin asia voidaan tuIki ta, 
mutta miten vapaasti pieni avotalous voi 
valita strategiansa, mikäli muut maat ovat 
valinneet pääsääntöisesti matalan inflaa
tion tien. 

Kiihtyvä inflaatio on joskus pysäytettä
vä ja kilpailukyky parannettava valuutta
kurssimuutosten ja vakautuksen avulla. 
Vai voisiko jatkuva inflaaUon - devalvaa
tion noidankehä tuoda paremman tulok
sen? Lyhyen ajan hyvinvointitappioiden 
siirtäminen eteenpäin ja sallivan rahapoli-

sa voisi sopia Suomelle parhaiten. Hän viit
taa mm. siihen, että Japanissa ja Itäval
lassa näin on saavutettu hintatasapaino il
man huomattavia tuotantomenetyksiä. 
Suomi on kuitenkin inflaation torjunnassa 
noudattanut pääosin shokkihoitostrate
giaa. Tietenkin asteittainen strategia olisi 
Suomellekin ollut suotavin, mutta jos ti
lanne on päästetty pitkäksi aikaa käsistä, 
voidaan kysyä, onko hinnoittelu niin jous
tavaa, että asteittaisella strategialla pysty
tään korjaamaan perustavaa laatua olevia 
tasapainottomuuksia. Miten odotukset voi
daan muuttaa asteittaisella strategialla? 

Kuten edellä totesin, talouspolitiikan 
hoitoon liittyvät johtopäätökset jäävät var-



sin yleiselle tasolle. Inflaatio ei etene ellei 
sitä rahoiteta, valuuttakurssipolitiikan 
avulla voidaan estää ulkomaisen inflaation 
siirtymistä maahan, tulopolitiikaIla voi
daan ajoittain tappaa inflaatio-odotuksia 
ja finanssipolitiikan rooli on inflaation tor
junnassa olematon. Muuten talouspolitii
kan pohdiskelu jää artikkelikokoelmassa 
lähinnä monetaristien ja keynesiläisten vä
listen kiistojen tarkasteluksi. 

Inflaation torjunnasta keskusteltaessa on 
puu tuttava raha- ja valuuttakurssipolitii
kan yhteyksiin. Halutaanko pitää kiinni 
kiinteän valuuttakurssin normista ja luo
pua rahapolitiikan autonomiasta vai onko 
lähtökohtana rahapolitiikan autonomia ja 
markkinavoimien ohjaamat valuuttakurs
sit? 

Suomessa on viime vuosina erityisesti 
kansainvälisiä inflaa:tiotekijöitä korosta
vassa mallissa painotettu valuuttakurssi
politiikan merkitystä inflaation torjunnas
sa. Käytännön talouspolitiikassa on toi
saalta korostettu vakaata valuuttakurssi
normia. Jotta tämä toteutuisi, on kotimais-
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ten kustannusten sopeuduttava kansain
väliseen kustannuskehitykseen. Vakaan 
valuuttakurssinormin vallitessa rahapoii
tiikan avulla joudutaan myös estämään 
pääomanliikkeiden vaikutukset. Mikäli esi
merkiksi valuuttakurssiodotukset muuttu
vat, tulisi kotimaisen ja kansainvälisen 
korkotason erojen säätelyllä pyrkiä neut
raloimaan pääomanliikkeitä. 

Kiinteä valuuttakurssinormi saattaa vä
hentää epävarmuutta esimerkiksi yritysten 
taloussuunnittelussa. Edellytyksenä kui
tenkin on, ettei kansainvälisiä häiriöitä il
mene tai että kotimaiset kustannukset 
joustavat häiriöiden ilmetessä. Koska 
pääomanliikkeitä ei nykyisin pystytä te
hokkaasti säätelemään, joudutaan tällöin 
luopumaan suuressa määrin rahapolitiikan 
riippumattomuudesta. Onko Suomessa kor
kopolitiikka mahdollista' saada käytännös
sä niin joustavaksi, että pelkästään sen 
avulla voidaan estää pääomanliikkeiden 
vaikutukset hintatasoon? Näiden kysymys
ten käsittely jää artikkelikokoelmasta syr
jään. 
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määräytyy tällöin siten, että pankki myön
tää suurimman mahdollisen luottomäärän, 
joka tuottaa vaaditun voiton; loppupäästä 
luotot ovat tappiollisia so. niiden rahoitta
miskustannukset ovat suuremmat kuin 
tuotot. Nyt relevantti kustannusmuuttuja 
on yksin kokonaiskustannus. Kokonaiskus
tannuksen säilyttämiseksi annetulla luotto
volyymilla talletushäiriöitä edeltäneellä ta
solla tarvitaan nyt diskreetti politiikan 
muutos riippumatta siitä, onko muutetta
va korkoasteikko nouseva vai vaakasuora. 
Laadullista eroa järjestelmien välillä ei ole. 

Ymmärtäväisesti tulkiten voisi ehkä 
ajatella, että näkemys nousevan korkoas
teikon paremmuudesta perustuu siihen, et
tei tiedetä mikä tarkastelluista kahdesta 
vaihtoehdosta on todellinen tavoite. 
Kontrolloidaan siis sekä kokonais- että ra
jakustannuksia. Tähän ajatteluun liittyy 
kuitenkin se ongelma, että optimaalisten 
kustannusasteikkojen laskeminen edellyt
tää tietoa pankin tavoitteesta; jokin kiinteä 
luottovolyymi syntyy erilaisilla korkoastei
koilla riippuen siitä mikä tavoite on. 

Edellisen perusteella lienee selvää, että 
pyrittäessä ~tarvittaessa) aktiivisella poli
tiikalla täydellisesti neutraloimaan talle
tushäiriöiden luotontarjontavaikutukset, 
nousevan korkoasteikon järjestelmää ei voi 
pitää päiväluottojärjestelmää parempana. 
Ymmärtääkseni Oksasen argumentti nou
sevien asteikkojen puolesta perustuu juuri 
tällaiseen aktiiviseen keskuspankin reak
tioon, eikä siis mielestäni ole pätevä. On 
kuitenkin eräs tilanne, jossa nousevia kor
koasteikkoja saattaa pitää parempina. Tä
mä syntyy, jos keskuspankki syystä tai toi-

sissa välttämättä ole ristiriidassa sen kanssa, 
että taloudenpitäjä pitkän aikavälin tavoite on 
voiton maksimointi, ks. esim. Wong (1975). Pit
kän aikavälin (odotetun) voiton maksimointi 
puolestaan lienee varsin yleinen lähtökohta ta
loustieteessä. 

sesta valitsee passiivisen linjan so. kiinnit
tää keskuspankkivelka-asteikon, pankin 
tavoite on luottovolyymin maksimointi mi
nimivoittorajoituksella ja talletushäiriö 
täyttää tietyn ehdon. 

Ajatellaan, että alkutilanteessa voitto on 
P o ja luottovolyymi Lo riippumatta siitä 
kumpi asteikkomuoto on kyseessä. Tällöin 

täytyy olla niin, että pisteessä Lo nouse
vaan korkoasteikkoon liittyvä rajakustan
nus on suurempi kuin päiväluottokorko. 
Jos nyt tapahtuu talletusten putoaminen 
määrällä 6D, niin annetulla keskuspank
kivelan määrällä kustannukset putoavat 

rD6 D ja tulot rdL)6D, jossa rD on talle
tuskorko ja rL luoton yksikkötuotto. Voitto 
on siis pienempi kuin P 0 olettaen että 
rD < rL kaikilla relevanteilla L:n arvoilla. 
Toisaalta mikäli luottokontraktio on pie
nempi kuin 6D, voitto pienenee vielä 
enemmän, sillä keskuspankkivelan raja
kustannus on tällä alueella järjestelmästä 
riippumatta suurempi kuin luoton mar
ginaalituotto. Siten asteikkotyypistä 
riippumatta luotto supistuu vähintään 
määrän 6D. Se missä määrin kontraktio 
ylittää 6D:n, riippuu kuitenkin asteikon 
muodosta. Koska nousevaan asteikkoon 
liittyvät kokonaiskustannukset ovat tällä 
alueella pienemmät, riittää sen valli
tessa pienempi lisäkontraktio palautta
maan voittotason P o. Tilanne ei kuiten
kaan ole täysin symmetrinen. Talletusten 
kasvu johtaa kummassakin järjestelmässä 
luottoekspansioon, koska annetulla luotto
kannalla voitto nousee yli Po:n. Kuitenkin 
nyt se kumman käytännön vallitessa 
ekspansio on suurempi riippuu luottojen 
rajatuotosta. Jos tämä rajatulo putoaa riit
tävän nopeasti Lo:aa suuremmilla luotto
määrillä, saattaa olla, että alkuperäisen 
keskuspankkivelan määrällä voitto alittaa 
jo minimivoittorajan P o. Tällöin siis häi
riön jälkeen keskuspankkivelan määrän 



on oltava pienempi kuin alkutilanteessa. 
Koska päiväluottokorko on alkuperäistä 
määrää pienemmillä keskuspankkivelan 
määrillä suurempi kuin nousevaan asteik
koon liittyvä rajakustannus, päiväluotto
järjestelmässä keskuspankkivelan putoa
minen on suurempi kuin nousevan astei
kon käytännössä. Toisaalta myös päinvas
tainen tulos on mahdollinen so. nouseva 
asteikko vakauttaa paremmin myös posi
tiivisia shokkeja vastaan. Näin käy nimen
omaan silloin kun häiriöt ovat pieniä. Koo
tusti voidaan siis todeta, että jos talletus
häiriöt ovat negatiivisia tai pieniä positii
visia, kiinteä nouseva korkoasteikko pitää 
luottovolyymin vakaampana kuin päivä
luottojärjestelmä, mikäli pankin tavoite on 
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hypoteesin vallitessa passiivinen päiväluot
tokoron naulaava politiikka on optimaa
lista. Ainoastaan jos hylätään voitonmak
simointi, aktiivinen politiikka ei ole mah
dollista ja häiriöt ovat »sopivia» ymmär
rän, että nousevan korkoasteikon käytäntö 
voi olla päiväluottojärjestelmää parempi. 
Tämä tapaus ei kuitenkaan ilmeisestikään 
ole Oksasen johtopäätöksen perustana hä
nen sanoessaan, että »pankkien voitot riip
puvat nyt ulkoisista häiriöistä tavalla, jota 
voidaan perustellusti pitää epätarkoituk
sen- ja epäoikeudenmukaisena». 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Pankin kokonaisvoitollakin merkitystä 

HEIKKI OKSANEN 

Vesa Vihriälän kommentoimassa kirjoituk
sessani esitin, että pankkien keskuspankki
velan vanha kiLntiöiden ja nousevien kor
kojen järjestelmä on nykyistä päiväluotto
järjestelmää parempi siinä mielessä, että 
monetaarisen häiriön vaikutukset voidaan 
siinä neutraloida täydellisemmin: siinä voi
daan pitää sekä marginaalikorko että 
pankkien voitot muuttumattomina (jälkim
mäiset likimäärin). Lisäksi totesin vanhan 
järjestelmän huonon ominaisuuden olevan, 
että neutralointi edellyttää keskuspankin 
päätöksen peruskorkoisten kiintiöiden 
muuttamisesta. Edelleen totesin, että mi
käli yksinomaan pankkien keskuspankki
velan marginaalikorko on ratkaiseva, on 
nykyinen järjestelmä parempi. 

Vihriälä ei edellä esitä mitään, joka olisi 
näiden kanssa ristiriidassa. Todettakoon 
täydennyksenä Vihriälän kommenttiin, 

että pitääkseen luottovolyymin kuvitellus
sa tasapainossa ei keskuspankin tarvitse 
vanhassa järjestelmässä tietää, mitä mar
ginaalikoron ja kokonaisvoiton muutokset 
vaikuttavat pankin käyttäytymiseen, kos
ka molemmat voidaan pitää muuttumatto
mina. Lisäksi todettakoon, että Vihriälän 

voi muuttaa toissijaisin syin, ei esimerkiksi 
pankkien kokonaisvoiton muuttamiseksi. 

Mutta kirjoituksessani heijastui käsitys, 
joka ilmeisesti on vallinnut myös keskus
pankissa, että myös pankkien kokonaisvoi
toilla on merkitystä, eivätkä rahapolitiikan 
säädöt voi perustua pelkkään yksinkertai
seen neoklassiseen voiton maksimoinnin 
malliin. 

Pankkien kokanaisvoitoilla on mm. se 
merkitys, että paljolti niiden kehitykseen 
perustuu pankkien osakkeenomistajien 
käsitys pankin johdon toiminnasta. On 
suhteellisen helppo ymmärtää, etteivät 
osakkeenomistajat voi olla selvillä siitä, 
onko pankin johto kunkin yksittäisen pää
töksensä valmistelussa punninnut oikein 
marginaalituotot ja -kustannukset. Osak
keenomistajat voivat siis kontrolloida pan
kin johtoa sitä tarkemmin mitä läheisem
min pankin menestyksen havaittavat osoit
timet, kuten voitto, heijastavat johdon yk
sittäisten päätösten tehokkuutta (sanalla 
tehokkuus tässä taloustieteellinen merki
tyksensä). 

Lisäksi pankkien luotonantopäätökset 
eivät tietenkään perustu kulloinkin val-

kommentoimassa kirjoituksessa ei käsiteHy litsevaan pankin marginaalirahoituksen 
sitä tapausta lainkaan, jossa keskuspankki 

pitää nyky järjestelmässä pankkien voitot 

muuttumattomina muuttamalla päiväluot
tokorkoa. Tämä johtuu Vihriälänkin omak
sumasta näkemyksestä, että marginaaliko
rolla on rahapolitiikan välittymismekanis
missa keskeinen sija mm. koska se vaikut
taa pääomanliikkeisiin. Näinollen sitä ei 

korkoon, vaan sitä koskeviin odotuksiin. 
Pankkien voittojen kehitys saattaa vaikut
taa siihen, millaisia keskuspankin reak
tioita, mukaan lukien marginaalikorkojen 
muutokset, pankit odottavat. Jos toimenpi
teet, reaktiot ja niitä koskevat odotukset 
muodostavat sekavan vyyhden, ei pank
kien johdolla ole selviä kannustimia toimia 
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tehokkaasti. Tästä kärsii myös keskus
pankki, koska se ei voi ennustaa luotetta
vasti pankkien reaktioita omiin toimenpi
teisiinsä. 

Siinä pari perustelua sille, että on hy
väksi, jos monetaarisen häiriön vaikutus 
paitsi marginaalikorkoon myös pankkien 
voittoihin neuraloituu. Kuten sanottu, van
han järjestelmän huono ominaisuus on, 
että siinä neutralointi edellyttää keskus-

pankin nimenomaisen päätöksen. Viitta
sin kirjoituksessani siihen, että tunnista
malla häiriöt, joiden vaikutukset halutaan 
neutraloida, voidaan rahapoliiUista pää
töksentekoa vanhassa järjestelmässä ke
hittää siten, että neutraloitumista tapah
tuu automaattisesti. Vihriälän kannattaisi 
paneutua tähän haastavaan ongelmaan, 
koska hänellä on tällä alueella komparatii
vista etua ja korkea rajatuottavuus. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Keskustelua työajan lyhentämisestä 

EERO TUOMAINEN: TYÖAIKAKOIMITEA 1980:N MIETINTÖ 

1. Johdanto 

Euroopassa esiintyy voimakkaita vaati

muksia työajan lyhentämiseen ja useim
mat maat ovat viime aikoina toteuttaneet 
erimuotoisia työajan lyhentämisratkaisuja. 

Työntekijäjärjestöt ovat perustelleet työ
aj an lyhentämistä työllisyysnäkökohdilla, 

yrityssektorin edustajat taas tuotteiden 

menekkivaikeuksilla. Työntekijät ovat täh

dänneet pysyvään työajan lyhentämiseen, 
työnantajat taas ovat pitäneet parempana 
joustavia työaikaratkaisuja. 

Työajan lyhentämisen perustelut eivät 
kuitenkaan jää tähän. Työajan lyhentämis

tarpeisiin voidaan perustellusti liittää työ
suojelu, koulutus, kulttuuri, perhe, tasa
arvo sekä monet muut sosiaaliset näkö
kohdat. 

Työaikakeskustelussa syntyneet vastak
kainasettelut eivät ole vain työnantajien ja 
työntekijöiden välisiä. Eri väestöryhmien 
kannanotot evoavat myös sen mukaan mi
ten raskasta työ on ja miten pitkää työ
aikaa alalla tai ammatissa noudatetaan. 
Teollisu ustyöntekij öiden säännöllinen työ
aika on pitempi ja työajan lyhentämisvaa
timus perusteiltaan vahvempi kuin esimer
kiksi virkamiesten. Kannanottoihin vai
kuttaa myös se, miten pitkäksi työaika 
muodostuu kun siihen luetaan mukaan 
myös työmatkat ja kotityö. Naisten koko
naistyöaika on pitempi kuin miesten ja 
heidän toiveensa kohdistuu työpäivän ly
hentämiseen useammin kuin miesten. 

Kansainvälisessä työaikakeskustel ussa 

on havaittavissa selviä linjaeroja. Yhdys

valloissa säännöllinen työaika on säilynyt 

40 tuntina viikossa, mutta vaihdellut jous

tavasti suhdannetilanteen, sukupuolen ja 

elinvaiheen mukaan. Teollisuudessa viik

kotyöaika oli vuoden 1979 tilanteessa 40,2 

tuntia, mutta lamavuonna 1982 vastaavasti 
38,9 tuntia. Keskustelua työn jakamisesta 

on jossakin määrin käyty, mutta liittoval

tion hallitus ei ole ollut tässä aktiivisesti 

mukana. 

Keski -Euroopassa työaj an lyhentäminen 
on saanut selvemmän poliittisen tavoitteen
asettelun luonteen ja eräissä maissa kuten 
Belgiassa, Ranskassa ja Itävallassa halli
tusten taholta on esitetty joko täsmälliset 
ohjelmat tai väljemmät suuntaviivat työ
ajan lyhentämiseksi. Belgiassa 38 tunnin 
työviikko on yleinen ja 36 tunnin työviik
ko kuuluu lähitavoitteisiin. Ranskassa on 
toteutettu lakisääteisesti viikkotyöajan ly
hennys 40 tunnista 39 tuntiin ja vuoro
työssä noudatetaan 35 tunnin työviikkoa. 
Viime mainittu on myös yleinen tavoite 
vuodelle 1985. Itävallan hallitus pitää työ
ajan lyhentämistä tärkeänä työllisyyspo
liittisena keinona ja hallitus on esittänyt 
tavoitteen lyhentää viikkotyöaika 35 tun
tiin. Käytännössä lyhennys toteutunee 
aloittain eriytyneenä, sillä eräät alat nou
dattavat jo nykyisin 36-37 tunnin viikko
työaikaa. Keski-Euroopan maissa työajan 
lyhentämisen tavoitteena on työllisyyden 
turvaaminen. 
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Pohjoismaissa on perinteisesti pyritty 
harjoittamaan aktiivista työmarkkinapoli -
tiikkaa ja työajan lyhentämistä on pidetty 
verrattain paSSllVlsena sopeutumisena. 
Työajan lyhentämistä on perusteltu viime 
vuosien muutoksissa muista kuin työlli
syyspoliittisista näkökohdista, vaikka suh
dannesopeutuksessa on selvästi nähtävissä 
myös työpaikkojen säilyttämistavoite. 

Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että 
perinteinen, noin yhden prosentin työajan 
lyhentymisnopeus vuotta kohti voi 1980-
luvun alkupuoliskolla lähinnä Keski-Eu
roopassa kasvaa. Kaiken tosiasia-aineiston 
valossa voidaan pitää varmana, että työ
aika myös Suomessa lyhenee. Mikäli perin
teinen eurooppalainen työajan lyhentymis
tahti toteutuisi Suomessa lähimmän kym
menen vuoden aikana, se merkitsisi pal
kansaajienosalta 200 000 työvuoden su
pistusta. Käytännössä tämä toteutunee vä
hitellen eri aineksia sisältäen. 

2. Komitean lähestymistapa 

Komitea on selvittänyt erilaisten työaika
järjestelyjen tarvetta, toteuttamismahdolli
suuksia ja vaikutuksia. Komitea ei ole ot
tanut kantaa eri työaikajärjestelyjen suo
tavuuteen eikä tehnyt toimenpide-ehdotuk
sia. Komitean käytettävissä olevien tieto
jen perusteella ei ole johdettavissa yksise
litteistä kantaa siitä, miten eri työaikajär
jestelyt voitaisiin tasapainoisesti ja riidat
tomasti sovittaa yhteen. Kannanottojen 
täsmentämistä vaikeuttaa tavoitteiden ja 
tarpeiden moninaisuus, järjestelyjen talou
dellisten vaikutusten epävarmuus ja rat
kaisuista päättävien tahojen lukuisuus. 

3. Työaikaratkaisut Suomessa 

Suomessa työajan lyhentämisratkaisut on 
toteutettu verrattain varhain kun tulotaso 

otetaan huomioon. Tämä koskee yhtä lailla 
viikkotyöaikaa kuin vuosilomiakin. Eläke
ikä ei Suomessa ole korkeampi kuin 
muualla, mutta vanhimpien työikäisten 
ikäluokkien työhönosallistuminen on mata
lahko. Osa-aikatyö on Suomessa harvinai
sempaa kuin muissa Pohjoismaissa. 

Tärkeimmät yleiset työajan lyhentämisratkaisut 

Suomessa 

1917 Säännöllinen työaika 8 tunniksi 
vuorokaudessa 

1922 Vuosiloma 4- 7 päiväksi 
1939 Vuosiloma 5-12 päiväksi 
1946 Vuosiloma 12-24 päiväksi 
1958 Säännöllinen työaika 45 tunniksi 

viikossa 
1960 Vuosiloma 18-24 päiväksi 
1966-70 Säännöllinen työaika 40 tunniksi 

viikossa 
1973 Vuosiloma 24-26 päiväksi 
1978 VuO'siloma 24-30 päiväksi 
1979-83 Vuosiloman yleistäminen 30 päiväksi 

sekä keskimääräisen viikottaisen 
työajan lyhentäminen eräillä aloilla 
40 tuntia alemmaksi 

4. Miesten ja naisten työajan eroavuus 

Miehet käyttävät antsiotyöhön enemmän 
aikaa kuin naiset, mutta kotitöiden takia 
naisten kokonaistyöaika on pitempi kuin 
miesten kaikissa sosioekonomisissa ryh
missä. Keskimäärin naisten kokonaistyö
aika on viikossa 5 tuntia pitempi kuin 
miesten .. Erityisryhmiä tarkasteltaessa erot 
vielä kasvavat. Vuonna 1979 kolmen nais
ten erityisryhmän, maatiloilla työskentele
vien naisten, kolmivuorotyötä tekevien 
naisten ja yksinhuoltajanaisten kokonais
työaika oli 69 tuntia ja vapaa-aika 27 tun
tia. Vertailun vuoksi todettakoon, että nai
mattoman miehen kokonaistyöaika oli 52 
tuntia ja vapaa-aika 44 tuntia viikossa. 
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Miesten ja naisten työ- ja vapaa-aika tunteina pitemmän vuosiloman kesken. Merkittävin 
viikossa ero miesten ja naisten välillä oli suhtau

Miehet Naiset 

Päätyö 40 33 
Sivut yö 1 0 
Työmatkat ja muu 3 3 
Ansiot yö 44 36 
Kotityö 14 27 
Kokonaistyöaika 58 63 
Vapaa-aika 38 33 

5. Toivotun työajan pituus 

Kun palkka määräytyy työajan mukaan, 
valtaosa palkansaajista on valmis työsken-
telemään nykyisen viikkotyöaikansa mu-
kaisen aj an. 

tumisessa työpäivän pituuteen. Sitä halua
vat lyhentää varsinkin ne naiset, joilla on 
pitkä kokonaistyöaika. Näihin kuuluvat 
erityisesti kokopäiväistä ansiotyötä teke
vät pienten lasten äidit, jotka joutuvat 
käyttämään kotityöhön paljon aikaa. 

Palkansaajien asenne työajan lyhentämistapaan 
jos ansiotaso ei alene, °lo 

Kaikki Miehet Naiset 

Lyhyempi työpäivä 16,6 11,6 22,0 
Pitempi viikonloppu 19,1 21,5 16,4 
Pitempi vuosiloma 17,6 19,6 15,5 
Alempi eläkeikä 44,0 44,8 43,1 
Ei osaa sanoa 2,7 2,5 3,0 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 

Toivotun viikkotyöajan pituus kun palkka määräytyy työajan mukaan, 1 000 henkilöä 

Nykyinen 
viikko- Nykyinen Pitempi 
työaika 

1-19 18 30 
20-29 33 47 
30-34 29 23 
35-39 274 57 
40 878 63 
40 + 30 
Tuntematon 

Yhteensä 1262 220 

Halukkuus työajan lyhentämiseen on 
sitä suurempi mitä varmempana voidaan 
pitää sitä, ettei reaalipalkka alene. Tällä 
edellytyksellä saatiin vuoden 1981 haastat
telututkimuksesta tulos, jonka mukaan 
vastaajista 53 % oli varsinaisen työajan 
lyhentämisvaihtoehtojen kannalla ja 44 olo 
alemman eläkeiän kannalla. Varsinaisen 
työajan lyhentämistä koskevat mieltymyk
set jakaantuivat melko tasaisesti lyhyem
män työpäivän, pitemmän viikonlopun ja 

Toivottu työaika 

Ei osaa 
Lyhyempi 'sanoa 

1 
2 3 
8 3 

91 13 
302 13 

57 5 
3 

460 41 

6. Työajan lyhentämisen 
työllisyysvaikutus 

Yhteensä 

49 
85 
64 

435 
1255 

91 
3 

1983 

Työajan ja työllisyyden välinen yhteys 

on viime vuosina noussut keskeiseksi työ
ajan lyhentämistä koskevan keskustelun 
kiistakysymykseksi. Tässä keskustelussa 
on korostettu tarvetta sellaisiin työaikaj är
jestelyihin, joilla voidaan torjua työttö
myyttä ja vähentää erityisesti pitkäaikai
sen työmarkkinoiden ulkopuolelle joutu-
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misen riskiä sekä estää työmarkkinoiden 
lohkoutuminen. 

Laaditut laskelmat viittaavat siihen, että 
työajan lyhentäminen tuntiansioita vas
taavasti korottamalla johtaa samankaltai
siin tuloksiin kuin mihin päädytään teh
täessä arvioita tuottavuuden kasvun ylit
tävien palkankorotusten vaikutuksista. 
Nopeutunut inflaatio ja avoimen sektorin 
heikentynyt kilpailukyky syövät aikaa 
myöten ne mahdolliset positiiviset vaiku
tukset, joita kotimaisen kysynnän lisään
tymisellä ehkä välittömästi olisi. 

Jos työajan lyhentämiseen ei liitetä tun
tiansion korotusta, on päädytty positiivi
sempiin tuloksiin edellyttäen, että tuotan
tokapasiteetin käyttö aste voidaan säilyttää 
ennallaan. Parhaat mahdollisuudet tuotan
non menetysten välttämiseen ja työllisyy
den parantamiseen ovat selvitysten mu
kaan sellaisissa työajan lyhentämismuo
doissa, joissa tuotanto- ja aukioloajat voi
dään säilyttää ennallaan. 

Komitean tutkimusjaoston laskelmat 
päätyvät siihen, että määrätyin edellytyk-

sin työajan lyhennys voi parantaa työlli
syystilannetta. Työllisyysnäkökulmasta ar
vioituihin vaihtoehtoihin kuuluivat yleisen 
eläkeiän alentaminen, ammatillinen var
haiseläke, varhennettu tai lykätty van
huuseläke, osa-aikaeläke, nuoriso asteen 
koulutuksen laajentaminen, aikuiskoulu
tuksen laajentaminen, vanhempainloma
järjestelyt, pienten lasten kotihoitomah
dollisuuksien parantaminen, vuosiloman 
pidentäminen, viikottaisen työajan lyhen
täminen, päivittäisen työajan lyhentämi
nen, ylitöiden vähentäminen, osa-aikatyön 
lisääminen sekä maatalouden työaikajär
jestelyt. 

Käsi tellyistä työaikaratkaisuista julki
sen vallan toimenpiteet voivat kohdistua 
lähinnä eläkeikään, koulutukseen, van
hempainlomiin sekä lastenhoidon järjestä
miseen. Työmarkkinajärjestöt taas ovat 
ratkaisevassa asemassa tehtäessä päätöksiä 
päivittäisestä ja viikottaisesta työajasta, 
ylitöistä sekä vuosilomista. Näiden vaikut
tajatahojen lisäksi yksilöt ja yritykset voi
vat ainakin rajoitetusti tehdä omia työai
kaa koskevia ratkaisujaan. 

TURO BERGMAN: TYÖAIKA JA TYÖLLISYYS 

Työaikakysymystä voidaan lähestyä mo
nista näkökulmista. Viime vuosien työ
aikakysymystä ja työajan lyhentämistä 
koskevien keskustelujen keskeisiä lähtö
kohtia ovat olleet työllisyyspoliittiset pe
rustelut. Työttömyysongelman kasvaessa 
markkinatalousmaissa yhä mittavammaksi 
ovat erilaiset työttömyyden torjuntakei-

not, niiden mukana työajan lyhentäminen, 
nousseet yhä enemmän esille. 

Työllisyyspolii ttisten läh tökohtien ko
rostaminen ei tietenkään merkitse sitä, 
että haluttaisiin unohtaa työaikakysymyk

sen muut ulottuvuudet. Kuten työaika
komitea 1980:n mietintö kiistattomasti 
osoittaa, on työajan lyhentämiselle olemas-



sa vankkoja työsuojelu-, koulutus-, kult
tuuri-, perhe ja tasa-arvopoliittisiin sekä 
muihin sosiaalisiin näkökohtiin pohjautu
via tarpeita. Kuitenkin työn tekeminen ja 
oikeus työhön on ihmisen elämässä niin 
keskeinen tarve, että ellei se tyydyty, ei 
muidenkaan tarpeiden täysimittainen tyy
dyttäminen ole yleensä mahdollista. 

Kansantaloutemme kehity.snäkymät ja 
työllisyys 

Useat tekijät viittaavat siihen, että teol
listuneet markkinatalousmaat ovat pysy
vämmin siirtyneet aikaisempaa hitaam
man taloudellisen kasvun kauteen. Tämä 
merkitsee, että edellytykset työvoiman ky
syntää ylläpitämällä hillitä työttömyyttä 
ovat aikaisempaa huonommat. 

Yllä todettua tendenssiä vaikeuttavat 
edelleen teknologian nopea kehitys ja sii
hen liittyvä automaation käyttöönotto, 
jotka kiihdyttävät tuottavuuden kasvua 
monilla aloilla. Samoin yritysten kasvava 
kansainvälistyminen ja kiristyvä kilpailu 
markkinaosuuksista kohottavat tuotta
vuutta erityisesti kansantalouden avoimel
la sektorilla. 

Edellytykset työvoiman kysynnän lisää
miseen ovat siis heikentyneet. Toisaalta 
työvoiman tarjonnan arvioidaan Suomessa 
kasvavan yhä kuluvan vuosikymmenen 
jälkipuoliskolla, tosin vuosikymmenen al
kua hitaammin. Näistä lähtökohdista työ
aikakomitea 1980:n mietinnössä päädyttiin 
arvioon, jonka mukaan työttömyys suotui
simmassakin tapauksessa olisi 1990-luvun 
alkaessa 1980-luvun alun tasoa korkeam
malla. 

Olosuhteissa, joissa edellytykset työvoi
man kysyntää lisääviin toimenpiteisiin 
ovat rajoitettuja, aiheuttaa työvoiman tar
jonnan kasvun mukanaan tuoma paine 
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tarvetta työvoiman tarjontaa hillitsevien 
toimenpiteiden käyttöönottoon. Em. toi
menpidevalikoimaan sisältyy myös työajan 
lyhentäminen. 

Työajan lyhentämisen työllisyys
vaikutukset 

Työaikakomitea 1980:n suorittamat laskel
mat ja arviot osoittavat, että kaikilla työ
ajan lyhentämisen muodoilla on työllisyys
vaikutuksia. Tuntuvimmat nämä vaiku
tukset ovat sellaisten työaikaa lyhentävien 
toimenpiteiden kohdalla, jotka kohdistuvat 
laajaan työntekijöiden joukkoon. Tällaisia 
ovat koko palkansaajakuntaan kohdistuvat 
päivittäisen, viikottaisen tai vuotuisen 
työajan lyhentäminen. 

Työaikakomitean työllisyyslaskelmat 
ovat varsin kaavamaisia ja suhteellisen 
voimakkaisiin olettamuksiin pohjautuvia. 
Toisaalta on kuitenkin todettava, että näi
den laskelmien pohjana on se tieto, joka 
on käytettävissä sekä Suomessa että muis
sa maissa suoritetuista työajan lyhentämi
sen työllisyysvaikutuksista. 

Aikaisemmin tapahtuneista työaikojen 
lyhentämisistä saadut kokemukset viittaa
vat siihen, että lyhentäminen johtaisi työ
tuntia kohden mitatun tuottavuuden kas
vun nopeutumiseen. Ilmeisesti tuottavuu
den kasvun nopeutuminen, ylitöiden teet
täminen, sisäiset työvoimajärjestelyt jne. 
eivät kuitenkaan ole vaikutukseltaan yhtä 
suuria kuin tapahtunut työajan lyhentä
minen. Tämä merkitsee, että mikäli tuo
tannon tason halutaan säilyvän työajan 
lyhentämisen tapahduttua entisenä, on 
jonkinasteinen uuden työvoiman palkkaus 
väIttämä töntä.1 

1. Tällainen havainto voidaan tehdä 'Y.ai~, 
jos on kyse työajan merkittäväs~ä ly?entaml
sestä. Lisäksi on todettava, etta vaikutukset 
vaihtelevat suuresti toimialoittain. 
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Yllä esitetyin olettamuksin työaikakomi
tea päätyi arvioimaan, että työajan päi
vittäisen tai viikottaisen 5-10 %:n suu
ruisen lyhentämisen välittömät työllisyys
vaikutukset olisivat useiden kymmenien 
tuhansien henkilöiden suuruusluokkaa, to
sin muutaman vuoden pituisen »siirtymä
jakson» kuluessa. Sana »välitön» tarkoit
taa emo yhteydessä työajan lyhentämisestä 
suoraan ja suhteellisen lyhyen ajanjakson 
kuluessa seuraavia vaikutuksia. Pitem
mällä aikavälillä tapahtuvia sekä työajan 
lyhentymisen ohella myös muiden tekijöi
den muutoksesta seuraavia »välillisiä» 
työllisyysvaikutuksia on vaikeata arvioida. 
Työaikakomitea totesikin, että pitemmällä 
aikavälillä em välittömien positiivisten 
työllisyysvaikutusten säilyminen on var
sin epävarmaa. 

Vaikutukset yritystalouteen 

Työaikakomitean työllisyyslaskelmien kes
keinen oletus oli, että ennen työajan ly

hentämistä vallinnut tuotannon taso säi
lyy (kasvaa muun talouden myötä) työ
aikojen lyhentyessä. Yritysten piiristä 

on kuitenkin esitetty arvioita, joiden mu
kaan näin ei kävisi. 

Myös työaikakomitean laskelmissa, sekä 

päivittäisen että viikottaisen työajan ly

hentämisen osalta, pyrittiin ottamaan huo
mioon emo oletuksen epävarmuus. Työl
lisyysvaikutuksia käsittelevän peruslaskel
man rinnalle komiteassa tuotettiin vaihto
ehtoislaskelma, jossa tuotannonmenetysten 
oli oletettu realisoituneen useilla toimi
aloilla työajan lyhentämisen seurauksena. 
Näissä vaihtoehtoislaskelmissa työajan ly
hen tämisen työllisyysvaiku tukset jäi vä t 
kokonaismääräl tään noin kolmanneksen 
emo peruslaskelman arviota vähäisem
miksi. 

Työllisyyslaskelmien toinen keskeinen 
lähtökohtaoletus koski funktionaalisen tu
lonjaon muuttumattomuutta työajan ly
hentämisestä huolimatta. Tämän oletuk
sen tärkeys korostuu arvioitaessa yritysten 
edellytyksiä myös pitemmällä aikavälillä 
estää tuotantokustannusten kohoaminen ja 
siitä seuraava kilpailuedellytysten heik
keneminen. 

Työaikaratkaisujen ongelmat 

Työaikakomitea 1980:n työ ei anna val
miita ratkaisumalleja sellaisiksi työajan 

lyhentämisen muodoiksi, joissa eri suun

nilta tulevat tarpeet olisi sovitettu opti
maalisesti yhteen. Tähän ei komiteaa vel
voittanut sen toimeksiantokaan, vahinko 
kyllä. Sen sijaan komitean työn pohjalta 
pystymme varsin pitkälle osoittamaan ne 
ongelmat ja pullonkaulat, joita työajan 
lyhentäminen eri muodoissaan aiheuttaa. 
Tämäkin on pitkä askel eteenpäin, sillä 
paineet työajan lyhentämiseen ovat jo nyt 
sekä meillä että muualla niin suuret - ja 
yhä kasvamassa - että ne varmasti johta
vat myös toimenpiteisiin. 

Edellä käsiteltyjen työajan lyhentämisen 
muotojen - palkansaajien päivittäisen, 
viikottaisen tai vuotuisen työajan lyhentä
misen - ongelmia ovat ensisijassa yksik
kökustannusten kurissapitäminen, tuotan
tokapasiteetin käyttöajan ja tuotannon ta
son turvaaminen sekä työvoiman määräl
liseen ja laadulliseen saatavuuteen liitty
vät ongelmat. Näiden ongelmien voitta
minen edellyttää uusien ratkaisumallien 
ennakkoluulotonta kehittämistä ja niiden 
o bj ektii vista testaamista. 

Työaikakomitean laskelmien keskeisiä 
ongelmia ovat taustaolettamusten tietty 
abstraktisuus sekä sektori- ja toimialakoh
taisten tarkastelujen yleisyys ja kaava-
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maisuus. Tarvetta hienojakoisempiin ja ja selvitysten toteuttamisesta näyttää käy
käytännönläheisempiin tarkasteluihin sekä tännössä lankeavan työmarkkinajärjestöil
työajan lyhentämisen ja muiden työaika- le, jotka ovatkin ratkaisevassa asemassa 
ratkaisujen lähtökohtien että ennen muuta tehtäessä päätöksiä mm. päivittäisestä ja 
toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten viikottaisesta työajasta, ylitöistä sekä vuo
osalta on. Vastuu tällaisten tarkastelujen silomista. 

PERTTI HAAPA,RANTA: TYÖAJAN LYHENTÄMISESTÄ 

Työaikaa lyhennettäessä on ratkaistava, 
suoritetaanko lyhennys siten, että jo työl
listettyjen on osaltaan »uhrauduttava» 
työttömien puolesta ja hyväksyttävä tulo
jensa alennus, vai pidetäänkö tulot ennal
laan. »Uhrautumisen» puolesta on argu
mentoitu, että yritysten kustannukset tuo
tosyksikköä kohden nousevat, jos työaikaa 
lyhennetään pitämällä ansiot ennallaan, 
mikä merkitsee työttömyyden kasvua. 
»Uhrautumista» vastaan on esitetty, että 
tulojen pysyessä vakaina kokonaiskysyntä 
pysyy vakaana, mikä johtaa työllisyyden 
kohenemiseen työaikaa lyhennettäessä. 
Näiden argumenttien taustalla on selvästi
kin erilainen näkemys talouden toiminta
mekanismeista. »Uhrautumisteoria» ve
toaa »markkinatalouden» lakeihin, »tulot 
vakaana» -teoria näyttäisi perustuvan 
keynesiläiseen, kokonaiskysynnän roolia 
talouden aktiviteetin määrääjänä korosta
vaan näkemykseen. Tässä artikkelissa aion 
pääasiassa tarkastella, antaako edellä ku
vattu näkemys ero itse asiassa perusteita 
jyrkille vastakkainasetteluille työajan ly
hentämisen vaikutuksista. Lopuksi esitän 
joitakin hajahuomioita työajan lyhentämi
sestä yleensä. 

Tarkastelen aluksi neoklassista yksin
kertaista yrityksen mallia. Yrityksen tuo-

6 

tos on f(NT), f' > 0, f" < 0, missä N = 

työllistettyjen lukumäärä ja T = keski
määräinen työaika. (Yleisimmin tulisi 
olettaa tuotanto funktio, joka on muotoa 
f(N,T). Tämä olisi perusteltua, jos esimer
kiksi työntekijän tuottavuus on riippuvai
nen työpäivän pituudesta. Keskusteltaessa 
työajan lyhentämisestä 12-15 tunnista 8 
tuntiin tämä vaikutus todella tulisi ottaa 
huomioon, mutta se ei liene niin tärkeää, 
kun keskustellaan työajan lyhentämisestä 
8 tunnista 6 tuntiin päivässä. Ja joka ta
pauksessa olen kiinnostunut tässä vain eri 
palkkausjärjestelmien aiheuttamista kvali
tatiivisista eroista työajan lyhentämisen 
vaikutuksiin.) Yritys toimii pienessä avo
taloudessa, sen tuottaman hyödykkeen 
hinta kansainvälisillä markkinoilla on p. 
Yrityksen voitot ovat pf(NT) - wNT, mis
sä w = tuntipalkka. Yritys määrittää 
palkkaamiensa työntekijöiden määrän 
maksimoimalla voittoa. Voiton maksi
moinnin ehto on 

(1) pf'(NT) - w = ° 
Tarkastelen nyt työajan muuttumisen vai
kutuksia. »Uhrautumisteorian» mukaan 
tuntipalkka w on pidettävä muuttumat
tomana, jolloin työntekijöiden tulot vaih
televat suoraan työaj an mukaan (työaj an 
lyhentäminen johtaa siis tulejen laskuun). 
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»Tulot vakaana» -teorian mukaan palkka
tulo wT on pidettävä muuttumattomana, 
wT = w, jolloin työntekijäin tulot eivät 
muutu työaikaa lyhennettäessä. Jos työ
aikaa lyhennetään »uhrautumisteorian» 
mukaisesti, niin välittömästi nähdään 
(1) :stä, että 

dN/dT = -N/T eli (dN/dT)(T/N) = -1 

Näin työajan lyhentämisen seurauksena 
työllisyys kasvaisi täsmälleen samassa 
suhteessa kuin työaikaa lyhennetään. Tu
los on intuitiivinen, (l):n mukaan koko
naistyöaika, »työmäärä», NT pysyy koko 
taloudessa vakiona, työajan lyhentäminen 
merkitsee sitä, että se jaetaan vain useam
man kesken. Tässä tilanteessa on siis 
oikeutettua puhua »työn uudelleenjaosta». 

Vaihtoehtoisen teorian mukainen tunti
palkka on sitä suurempi, mitä lyhyempi 
työaika on, w = w/T. Tällöin työajan 
muuttaminen vaikuttaa työllisyyten seu
raavasti: 

dN/dT = -(N/T)(l + lie) 

missä e = f"NT/f' = työvoiman rajatuot
tavuuden jousto työllisyyden suhteen. 
Koska e < 0, on itsestään selvää, että nyt 
työajan lyhentäminen merkitsee kokonais
työajan NT pienenemistä. Johtaako tämä 
työllisyyden laskuun vai nousuun, riippuu 
siitä, mikä on e:n arvo. Jos e > -1, niin 
työttömyys kasvaa, jos e < -1, niin työl
lisyys paranee (työllisyys ei muutu lain
kaan, jos e = -1). Erikoistapauksessa, 
että f(NT) = (NT)a, a < 1, on e = a-1, 
ja siis työttömyys kasvaisi työajan lyhen
tämisen seurauksena. 

Näyttää siis ilmeiseltä, että »uhrautu
misteorian» ja neoklassisen teorian kyt
kentä on perusteltu. Työajan lyhentämi
nen työllistämiskeinona on vankaIla poh
jalla vain, jos työllistetyt ovat valmiina 
jakamaan osan tuloistaan työttömille, työt
tömyys on tulonj aon ongelma. 

Yksinkertainen »keynesiläinen» malli 
tulon, työllisyyden ja työajan suhteen 
määrittämiseksi on seuraava: 

(2) y = Cw W + cpP + d = 
Cw W + cp(y - W) + d 

missä y = kansantulo, W = kokonaispalk
katulot, P = voitot, Cw = palkansaajien 
kulutus alttius, cp = kapitalistien kulutus
alttius ja d = eksogeeninen kysynnän 
komponentti. (Jälleen olisin voinut yleis
tää mallia ottamalla huomioon a) että 
työttömien ja työttömistä työllistetyiksi 
tulleiden kulutus alttius eroaa muiden tu
lonsaajaryhmien kulutusalttiudesta ja b) 
että työttömät saavat työttömyyskorvaus
ta, joka täytyy rahoittaa. Näiden mukaan 
ottaminen jälleen muuttaisi kvantitatiivi
sia tuloksia, mutta ei vaikuttaisi eri palk
kajärjestelmien vertailuun.) Tuotosta y 
vastaavat kokonaistyötunnit ovat g(NT), 
siis y = g(NT). (Yleisemmin minun tulisi 
olettaa riippuvuus y = g(N,T). Yllä olen 
esittänyt perusteluita, miksi en näin me
nettele.) Tasapainoehto (2) voidaan siis 
kirjoittaa muotoon 

(3) g(NT) = (cw - cp)W + cpg(NT) + d 

»Uhrautumisteoriassa» kokonaispalkkatu
lot ovat W = wNT, kun taas »tulot va
kaana» -teorian mukainen palkkajärjes
tely olisi W = wN. Nyt on helppoa nähdä, 
että uhrautumisteorian mukaisessa palk
kajärjestelyssä työajan muuttamisen vai
kutukset työllisyyteen ovat täsmälleen sa
mat kuin ne olivat edellä 

(dN/dT)(T/N) = -1 

Tämä johtuu siitä, että jos kokonaistyö
aika säilyy muuttumattomana työaikaa 
lyhennettäessä, niin myös talouden koko
naiskysyntä ja -tarjonta pysyvät vakaina 
ja työajan lyhennys näkyy suoraan työl
lisyyden kasvuna. Näin jälleen työttö
myys on työllisten ja työttömien välinen 



tulonj akokysymys, vakio kokonaistulo ja 
kokonaistyömäärä jaetaan useamman kes
ken, jos työaikaa lyhennetään. Huomat
takoon vielä, että työttömyys ei tässä ta
pauksessa ole ongelma, joka jotenkin liit
tyisi funktionaaliseen tulonj akoon. 

Vaihtoehtoisessa palkkaj ärj estelyssä 
työllisyyden ja työajan välinen suhde on 

dN/dT = (-N/T)/(l- (cw-cp)w/Tg'(l-cp)) 

Tästä nähdään heti, että jos kokonaisky
syntä on riippumaton funktionaalisesta 
tulonj aosta, Cw = cp, niin työllisyyden ja 
työajan riippuvuus on sama kuin jos palk
kajärjestely olisi »uhrautumisteorian» mu
kainen. Nyt kylläkin tulonjako muuttuisi, 
koska palkkatulojen osuus kokonaistulois
ta kasvaisi, mutta tällä ei ole mitään vai
kutusta kokonaiskysyntään. Mutta jos ko
konaiskysyntä riippuu tulon jakautumises
ta voittoihin ja palkkatuloihin ja erityi
sesti siten, että kulutus alttius palkoista on 
suurempi kuin voitoista, Cw > cp, niin työ
aikaa lyhennettäessä työllisyys kasvaa 
suhteessa enemmän kuin työaika lyhenee. 
Osoittautuu siis, että »tulot vakaana» 
-teorian ja keynesiläisen teorian kytkentä 
on merkitsevä vain, jos kokonaiskysyntä 
riippuu funktionaalisesta tulonj aosta, 
koska tällöin työttömyyden voidaan katsoa 
olevan myös funktionaalisen tulonjaon 
ongelma. 

Mitä edellä olevasta jäi käteen? Minusta 
näyttäisi olevan perusteltua korostaa työt
tömyyden olevan tulonjako-ongelma työl
listen ja työttömien välillä, jos työajan 
muuttamisen katsotaan olevan keskeinen 
tekijä, jolla työttömyyttä vähennetään. 
Yllä totesin, kuinka työllistettyjen »uhrau
tuminen» työttömien puolesta aina johtaa 
työllisyyden paranemiseen samassa suh
teessa kuin työaikaa ly hennettiin. Tämä 
tapahtui toisistaan täysin erilaisissa talou
den tilanteissa, toisessa niistä talouden 

205 

aktiviteetin taso riippui reaalisista tuotan
tokustannuksista, toisessa aktiviteetin taso 
oli kokonaiskysynnän määräämä. Tällöin 
on ehkä ainakin joitakin perusteita olettaa 
sen toimivan myös reaalimaailmassa. 
Vaihtoehtoisen palkkajärjestelyn vaiku
tukset, jossa työntekijäin tulot ovat riip
pumattomat työajasta, riippuvat hyvin 
paljon siitä tilanteesta, jossa uudistus teh
dään. Koska tietomme talouden toiminta
mekanismeista ja tilasta on hyvin vaj a
vaista, on syytä korostaa »uhrautumis
teorian» mukaisen palkkajärjestelyn toi
mivuutta eri tilanteissa. 

Eron näiden kahden näkemyksen välillä 
ei käytännössä kuitenkaan tarvitse olla 
suuri. Olen aiemmin, yhdessä Matti Tuo
malan ja Juha Vehviläisen kanssa esitellyt 
marginaalisen työllistämistuen vaikutuk
sia (ns. Rinteen ehdotus on eräs muun
nelma tästä). Sen perusidea on, että kus
tannukset työnantajalle lisätyöllistämises
tä alenevat tuen myötä, kun taas työn
tekijän palkan ei tarvitse muuttua. Jos 
marginaalinen työllistämistuki tulisi voi
maan, kun työaikaa lyhennetään, niin täl
löin varmennettaisiin, että työaj an lyhen
nys välttämättä johtaisi työllisyyden kas
vuun, koska työnantajan palkkakustannus 
olisi kuten »uhrautumisteoriassa», kun 
taas työntekijöiden tulot kasvaisivat, mikä 
johtaa kysynnän lisäykseen. Yhdistämällä 
näin marginaalinen työllistämistuki ja työ
ajan lyhentäminen voidaan työttömyyttä 
vähentää tehokkaammin, kuin näillä toi
menpiteillä erikseen. 

Työajan lyhentämisen yhteydessä on 
usein puhuttu työn uudelleenjaosta. Edellä 
olevan perusteella näyttäisi olevan selvää, 
että tämä on perusteltua vain, jos hyväk
sytään »uhrautumisperiaate» työajan ly
hentämiseen liittyvänä tulojen määritys
perusteena. 
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Voimmeko ottaa jotakin oppia historial
lisesta kokemuksesta etsittäessä sopivaa 
muotoa työajan lyhentämiselle? Minusta 
näyttää siltä, että nyt ei ole edes perus
teltua katsoa historialliseen kokemukseen, 
koska työajan lyhentämisellä ei tuolloin 
selvästikään pyritty työllisyyden paranta
miseen vaan aivan muiden päämäärien 
saavuttamiseen. Työajan lyhentämiset on 
toteutettu melko lailla täystyöllisyyden 
oloissa, jolloin työllistettyjen määrä on 
pysynyt muuttumattomana. Heidän reaali
tulonsa eivät vain ole kasvaneet yhtä pal
jon kuin ne olisivat kasvaneet, jos työ
aikaa ei olisi lyhennetty. Nykyisessä tilan
teessa ongelmana juuri on, miten vältyt
täisiin siltä, että hyöty työajan lyhentämi
sestä ei koituisi vain jo työllistetyille, vaan 
johtaisi myös työttömyyden vähenemiseen. 

Käyttämäni mallit ovat olleet yksinker
taisia, monimutkaisemmissa erittelyissä 
työajan lyhentämisen vaikutukset, palk
kausjärjestelmästä riippumatta ovat toden
näköisesti hyvin epämääräiset. Esimerkik
si, miten voidaan välttää, ettei työaj an 
lyhentämisen seurauksena vain ylitöiden 
määrä kasva työttömyyden pysyessä en
nallaan? Jos yrityksillä on koulutus- ym. 
kustannuksia uusista työntekijöistä, niin 
ne saattavat mieluummin teetättää ylitöi
tä kuin palkata työttömiä. Vastaavanlaisia 
esimerkkejä löytyy muitakin. Ne kaikki 
merkitsevät sitä, että työajan lyhentämi
sellä sinänsä ei ehkä ole kovin suurta vai
kutusta työllisyyteen. Siksi työajan lyhen
täminen olisi suoritettava harkiten käyt
täen hyväksi muita työllistäviä aputoimen
piteitä. 

TUIRE SANTAMÄKI: NÄKÖKULMIA TYÖAIKAKESKUSTELUUN 

Työaikakysymystä voidaan tarkastella ky
symällä yhtäältä, onko säännöllisen työ
ajan pituus ja jaksotus optimaalinen, ja mi
t~n työntekijöiden ja yritysten omavalin
taisten pyrkimysten voi odottaa tulevai
suudessa muuttuvan, sekä toisaalta - edel
lisen kysymyksen vastauksesta riippumat
ta - missä määrin työajan lyhentäminen 
voi olla keino helpottaa pysyväksi koettua 
työttömyysongelmaa joko välittömästi tai 
tulevaisuudessa. 

Molempien kysymysten vastaukset ovat 
tulemia taloudellisesta valintatilanteesta, 
joista edellisessä taloudellinen näkökulma 
yhdistyy arvostuksiin, ja jälkimmäisessä 
tuotantopanosten tekniseen korvattavuu-

teen. Näiden taloudellisten kysymysten 
osalta työaikakysymyksen käsittelyltä työ
aikakomiteassa olisi toivonut analyytti
sempää otetta siitä huolimatta, että toi
menpiteiden työllisyysvaikutukset on vält
tämättä arvioitava karkeiden laskentamal
lien avulla. 

Tässä tapauksessa analyyttisyys olisi 
edellyttänyt työn tarjontakäyttäytymisen 
perushahmottelua sekä sen tarkastelua, mi
ten työajan lyhentäminen vaikuttaa yritys
ten tuotantopäätösten ja tuotannontekijöi
den kysyntäpäätösten asetelmiin, miten nä
mä vaikutukset on taloustieteessä käsit
teellistetty j a mitä niistä tiedetään teo
reettisen ja empiirisen tutkimuksen perus-



teella. Tämä työ olisi helpottanut keskus
telun suuntaamista, käsitysten täsmentä
mistä ja vaikutuslaskelmien arviointia. 
Suomalaisen keskustelun taustalla ei siten 
ole ollut vastaavia tutkimusselostuksia 
kuin esim. Yhdysvalloissa N ational Com
mission for Manpower -ryhmän toimeksi
annosta laaditut asiakirjat.1 Piirre on tyy
pillinen yhteiskuntapoliittisten kysymys
ten valmisteluIle yleisemminkin Suomessa, 
ja nähdäkseni vain osittain perusteltavissa 
resurssien niukkuudella. 

1. Työajan optimaalisuus 

Työaikakomitea ja naisten varjokomitea 
ovat tarkastelleet kysymystä työajan opti
maalisuudesta sekä yhteiskuntapoliittises
ta näkökulmasta että kysely tutkimuksissa 
ilmaistuista mieltymyksistä lähtien. Ta
loustieteellisestä näkökulmasta työnteki
jöiden työajan optimipituus riippuu pel
kistetyimmillään työ- ja vapaa-ajan ar
vostuksesta sekä vapaa-ajan vaihtoehtois
kustannuksista, menetetystä palkasta. 
Reaalipalkan kasvaessa vapaa-ajan vaihto
ehtoiskustannus kasvaa, millä on optimaa
lista työaikaa pidentävä erillisvaikutus, 
kun taas palkan kohoamiseen liittyvä tulo
vaikutus pyrkii lisäämään ns. superiorisena 
pidetyn hyödykkeen, vapaa-ajan, kysyn
tää. Työajan lyhenemisen on yleisesti ole
tettu osoittavan tulovaikutuksen suuruutta 
substituutiovaikutukseen verrattuna. Kva
litatiiviset päätelmät rikastuvat, mikäli 
staattisen mallin asemasta tarkastellaan 
dynaamista valintatilannetta, perusmallia 
täydennetään ottamalla huomioon puoli
soiden vapaa-ajan preferenssien keski
näistä riippuvuutta (Kniesner (1976», tai 
työolosuhteiden ja koulutuksen vaikutusta 
(Owen (1981». 

1 Vrt. Work Time and Employment (1978), 
Clark (1977) ja Romppanen (1980). 
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Esimerkiksi koulutus nostaa palkkausta 
enemmän kuin työssäoloajan työtuloja 
aikayksikköä kohti koulutuskustannuksilla 
vähennettyinä. Siten koulutuksen lisäyk
sestä johtuvaan tulojen kasvuun liittyy 
heikompi tulo vaikutus kuin muista syistä, 
esim. teknologian kehityksestä johtuvaan 
tulojen kasvuun, millä mallin puitteissa on 
(elin aikaisen) työajan lyhenemistä hidas
tava vaikutus .. Tämä elin aikaista työaikaa 
koskeva tulema voi tietysti toteutua erilai
silla viikottaisen työajan ja koko työmark
kinoilla toimimisajan yhdistelmillä, mikäli 
yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa eläk
keelle siirtymisensä ajankohtaan. 

Koulutuksen ja työn tarjonnan väliseen 
yhteyteen saattaa lisäksi vaikuttaa koulu
tushalukkuuden ja työ- ja vapaa-ajan ar
vostuksen mahdollinen riippuyuuS toisis
taan sekä koulutuksen vaikutus työtehtä
vien ominaispiirteisiin, työajan laatuun. 

Edelleen yrityksen näkökulmasta työ
paikkakoulutuksen kasvu suosii inhimillis
ten voimavarojen intensiivistä käyttöä pi
dentäen yrityksen näkökulmasta koulute
tun henkilöstön optimaalista työaikaa 
ja/tai työsuhteen pituutta. Koulutusinves
tointien tukeminen henkilöstöetuuksilla 
merkitsee ns. puoli kiinteiden työvoimakus
tannusten nousua suhteessa täysin muuttu
viin kustannuksiin, mikä voimistaa työn
antajan järjestämän koulutuksen välitöntä, 
työajan käyttöä suosivaa vaikutusta työl
lisyyden kustannuksella. 

Länsimaisen työaikakeskustelun taustal
la on ainakin osittain ollut näkemys siitä, 
että automaation edetessä työn jakaminen 
työaikaa lyhentämällä on pitkällä aikavä
lillä välttämätön keino työllisyyden tur
vaamiseksi. Mikäli tämän lähtökohdan mo
lemmat kiistanalaiset oletukset hyväksy
tään, kysymys työllisten keskimäärin opti
maalisena pitämästä työajasta ja sen kehi
tyksestä jää toissijaiseksi. Sen sijaan mieli-
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piteiden jakautumisella eri pituisten ja eri 
tavoin jaksotettujen työaikamallien suh
teen on edelleen merkityksensä, ja voi
daankin kysyä, missä määrin ja millä kei
noin olisi mahdollista kannustaa yrityksiä 
monimuotoisempien työaikavaihtoehtojen 
tarjoamiseen ilman, että työmarkkinoihin 
tai työaikaan liittyvät epäkohdat siitä kas
vavat. 

Muissa maissa yritysten omaehtoisella 
kokeilutoiminnalla on ollut myönteisiä tu
loksia (esim. Olmsted (1983». Kysymys 
työn j ärj estämisestä on tyypillisesti asia, 
jonka suunnitteluun yritysten henkilös
töllä on sekä tiedollista että asenteellista 
valmiutta. Henkilöstön asemalla omaa työ
tään ja työolosuhteitaan koskevassa pää
töksenteossa on havaittu olevan keskeinen 
merkitys työpanoksen tuottavuudelle 
(Hodgson (1982) ja Stern (1982», ja toisaal
ta uuden teknologian käyttöönoton on 
usein todettu mahdollistavan entistä lukui
sampia tuotannonj ärj estelytapoj a. Näiden 
mahdollisuuksien hyödyntäminen ei ole 
Suomessa pitkälle edennyt. Osaeläkejärjes
telmän toteuttaminen Ruotsia vastaavalla 
tavalla saattaisi osaltaan kannustaa tämän
kaltaista ajattelua sen lisäksi, että se mah
dollistaessaan asteittaisen eläkkeelle siir
tymisen lisäisi yksilöiden omavalintaisuut
ta työssäoloajan suhteen (varhennettu tai 
lykätty eläkkeelle siirtyminen). Tällaisten 
kokemusten merkitystä korostaa myös se, 
että käyttö- tai toiminta-aikojen' ja työai
kojen erottaminen toisistaan lienee välttä
mätön edellytys työaikojen lyhentämiselle 
tulevaisuudessa. 

Yhteiskuntapoliitikot ja sosiologit ovat 
viitanneet vaihtoehtoisten työajan lyhen
tämismuotojen elämäntapavaikutuksiin. 
Taloustieteen puolella Rotshschild (1982) 
on tuonut täydentävän näkökulman tähän 
keskusteluun todeten, että työajan lyhen
tämismuodon lisäksi oleellista on myös se 

taajuus, jolla muutokset toteutetaan. Mi
käli työajan lyhentäminen ei seuraa riittä
vän tiiviisti työntekijöiden optimaalisena 
pitämää työaikaa, kulutustottumukset ja 
rahoitusrakenne mukautuvat tähän epäop
timaaliseen tilanteeseen, mikä muuttaa 
työ- ja vapaa-ajan subjektiivista korvatta
vuutta. 

2. Työajan lyhentämisen työllisyysvaiku

tukset 

Työaikakomitean laskelmat vaihtoehtois
ten työajan lyhentämismuotojen työllisyys
vaikutuksista ovat vaikeasti vertailtavia, 
koska laskelmat vastaavat hyvin eripituisia 
lyhennyksiä työajassa. Yksinkertaisen las
kentamalIin käyttö kokonaistaloudellisen 
mallin asemasta lienee järkevä lähtökohta: 
kokonaistaloudelliset mallit eivät tässä 
käytössä ole riittävän disaggregoituja ja 
toisaalta niistä puuttuu työaikamuutosten 
välittymisen kannalta keskeisiä riippu
vuussuhtei,ta. Mahdollisesti näistä syistä 
muissa maissa suoritettujen mallisimuloin
tien tulokset osoittautuvat hyvin epäyhte
näisiksi (van Ginneken (1984». 

Mitä tulee itse sovelletun laskentamal
lin rakenteeseen, se tapa, jolla ns. muiden 
tekijöiden vaikutus tuotannon menetyksen 
kompensoinnissa otetaan huomioon, ei kä
sittääkseni ole moitteeton. Asian merkitys 
tulosten kannalta ei liene silti kovin suuri, 
kun ottaa huomioon laskelmiin muutoinkin 
välttämättä IHttyvän epävarmuuden. Tar
kastelen seuraavassa työajan lyhentämisen 
vaikutustapoja käsitteellisesti osoittaak
seni kritiikin kohteen. 

Työajan lyhentämisen välittömät vaiku
tukset voidaan jakaa viiteen ryhmään seu
ravalla tavalla: 

1) välitön työtuntia kohden laskettu tuot
tavuusvaikutus 



2) keskimääräisen työajan ja työllisten 
määrän välinen substituutiovaikutus 

3) työpanoksen ja muiden tuotannonteki
jöiden, erityisesti pääomapanoksen, vä
linen substituutiovaikutus 
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Analyyttisesti työaj an ja työllisyyden 
välitöntä subtituutiovaikutusta säännölli
sen työajan tai kustannustekijöiden muu
toksen johdosta on vähemmän tutkittu 
(Rosen (1968), Bell (1982), Hart (1982b), 

4) kustannusjohteinen 
tuotannon määrään 

skaalavaikutus Santamäki (1983». Sen sijaan laaja teo-

5) efektiivisistä resurssirajoituksista, esim. 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuu
desta johtuva optimaalisen ja toteutu-
van tuotannon epätasapaino. 

LaskentamalIin perusvaihtoehdossa tar
kastellaan vaikutuksia 1-3 siten, että 
tuottavuusvaikutus otetaan huomioon 
käyttämällä tuottavuusjouston estimaattei
na tapauksesta riippuen arvoja O:n ja 
_1/2:n välillä, kun sen sijaan substituutio
vaikutukset 2 ja 3 yhdistetään ns. muiden 
tekijöiden vaikutukseksi. Oleellista on se, 
että lähtemällä komitean tavoin liikkeelle 
määritelmäyhtälöstä 

tuotanto = työllisten määrä X keskimää
räinen työaika per työllinen X 
työn tuottavuus (työtuntia koh
den) 

myös ns. muiden tekijöiden vaikutus välit
tyy tehtyjen keskimääräisten työtuntien ja 
työn tuottavuuoden kautta (ei additiivi
sesti ja työllisten määrästä riippumatto
masti), joten laskennallisesti oikean puo
len tekijöiden suhteellisten muutosten 
summan tulee olla yhtä suuri kuin tuotan
non suhteellinen muutos. 

Työajan lyhentämiseen liittyvällä tuot
tavuuden kasvulla on sekä myönteisiä että 
kielteisiä vaikutuksia; yhtäältä tuottavuu
den kasvu kompensoi puolikiinteiden työ
voimakustannusten muutoin aiheuttamaa 
yksikkötyövoimakustannusten nousua ja 
nostaa työajan lyhentämisen kanssa sopu
soinnussa olevaa reaalipalkkaa, mutta toi
saalta tuottavuuden kasvu vähentää toi
menpi teen työllisyysvaikutusta. 

reettinen ja empiirinen kirjallisuus (esim. 
Berndt (1976» työn ja pääoman substituu
tiosta on käytettävissä sen jälkeen, kun 
tuotannon tekij öiden hin tasuh teiden mah
dolliset muutokset on arvioitu. 

Työaikakomitean perusmallilIe rinnak
kaisessa laskelmassa on pyritty arvioimaan 
myös kohtiin 4 ja 5 liittyvää tuotannon 
menetyksen suuruutta. Sekä Suomessa että 
esim. Ruotsissa (Bigsten (1983» käydyssä 
keskustelussa on korostettu tuotannonme
netysten eräänä syynä ammattitaitoisen 
työvoiman puutetta ammatillisesti ja 
alueellisesti eriytyneillä työmarkkinoilla, 
millä sekä välittömästi että palkkaliuku
mien kautta olisi tuotantoa vähentävä vai
kutus. Työllisten ja työttömien koulutuk
sen tai ammattitaidon suora vertailu yliar
vioi ongelman merkitystä. Yritysten hen
kilöstöpolitiikassa korostuneesta sisäisten 
työmarkkinoiden asemasta voi päätellä, 
että eniten valmiuksia edellyttävät uudet 
työpaikat täytettäisiin lähinnä yritysten 
sisäisin siirroin, ja vastaavasti ulkoisilta 
työmarkkinoilta rekrytoitaisiin lähinnä 
vähiten valmiuksia edellyttäviin aloitus
paikkoihin. 

Ongelma ei silti liene merkityksetön, ja 
pitkällä aikavälillä uuden teknologian 
käyttöönotto aiheuttaa suuria muutoksia 
ammatti- ja työtehtävärakenteessa ja vaa
dituissa ammattitaidoissa. Toisin kuin ta
louden edellisen suuren elinkeinorakenne
muutoksen aikana näihin muutoksiin so
peutuminen ei enää ole mahdollista vain 
uusien, työvoiman ulkopuolelta tulevien 
ryhmien koulutusrakennetta suuntaamalla. 
Tämä johtuu sekä demografisen rakenteen 
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kehityksestä että työtehtävissä tapahtuvien 
muutosten luonteesta. Työmarkkinoiden 
vakiintumista ja työvoiman pysyvyyttä tu
kevat piirteet merkitsevät nyt sitä, että 
rakennemuutosten on tapahduttava työ
markkinoilla jo olevien ammatin- tai elin
keinovaihdosten kautta (TASKU (1981), 
37-38). Tilastokeskuksen työvoimatiedus
telun mukaan v. 1980 valtaosalla eli 57 
%:lla työvoimasta (yli 1 200 000 henkilöä) 
ei ollut ammatillisesti eriytynyttä koulu
tusta. Rakennemuutoksen eteneminen te
kee erityisesti näiden ihmisten aseman 
työmarkkinoilla turvattomaksi. 

Todettu koulutustarve olisi nähtävä työ
aikakysymyksenä, joka koskee kiireelli
simmin jo työelämässä olevien täydennys
ja uudelleenkoulutusta. Työajan sisällölli
nen laajentaminen koulutuksen suuntaan 
vähentää myös jyrkkää jakoa työ- ja va
paa-aikaan, ja saattaisi edesauttaa työyh
teisön kehittymistä sosiaalisesti toimivaksi 
ja yksilöä tukevaksi yhteisöksi. Näiden työ
tyytyväisyyttä lisäävien tekijöiden merki
tystä korostaa se, että uuden teknologian 
on arveltu lisäävän paineita itse työteh
tävien yksitoikkoistumiseen. 

Työajan lyhentämisen työllisyysvaiku
tuksen tukemiseksi on lähinnä OECD:n pii
rissäesitetty ja kokeiltukin (esim. Ranska) 
marginaalisen palkkasubvention käyttöä 
(lisähenkilökunnan palkka- ja sosiaalitur
vakustannusten alentamiseksi määräajak
si), jolla on tarkoitus kompensoida tuotan
non yksikkökustannusten nousua (Hart 
1982a». Myös Suomessa palkkasubven
tion käytön tässä yhteydessä ovat ottaneet 
esille Haaparanta, Vehviläinen ja Tuoma
la (1984) sekä Roos (1983). Tilapäisen tuen 
perusteltavuus palautuu käsittääkseni ky
symykseen, onko tuotantokustannusten 
nousun syy tilapäinen esim. siksi, että tuot
tavuusvaikutus tai työajan lyhentämiseen 

liittyvä palkkajärjestely eivät välittömästi 
toteudu täysimääräisinä. 

Pitkällä aikavälillä merkityksellisempi 
toimenpide saattaisi olla yritysten koulu
tuskustannusten subventiojärjestelmän ke
hittäminen. Tällä tuettaisiin työajan sisäl
löllistä laajentamista, edistettäisiin työlli
syyttä sekä välittömästi että tulevaisuu
teen varautumalla, ja kolmanneksi, vähen
nettäisiin yritysten vastustusta yksilöiden 
tilapäiset tarpeet huomioonottaviin, nor
maalia lyhyempiin työaikavaihtoehtoihin 
(Hart (1982a) ja Hoff (1981». Viimeksimai
nittu päätelmä seuraa puolikiinteiden ja 
muuttuvien työvoimakustannusten suhteen 
alenemisesta, millä yleisestikin on työlli
syyttä lisäävä vaikutus .. Valikoivasta kou
lutuksen tukemisesta ei kuitenkaan tulisi 
vetää koulutusvastuun tai koulutuksen tar
jonnan jakautumista merkitseviä johtopää
töksiä. 
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PENTTI VA'RTIA - KARI SIHTOLA: MITEN »SOPIVA» 
TYÖAIKA MÄÄRÄYTYY 

Kansantaloustieteilijät ovat tutkiessaan la hankitaan tuloja, jotka mahdollistavat 
työajan määräytymistä mikrotasolla yleen- kulutuksen. Tämäntyyppisessä kehikossa 
sä lähteneet siitä, että työhön osallistumal- vapaa-aika on eräänlainen »ylellisyyshyö-
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dyke», jonka lisäämistä ei haluta, ellei riit
tävää kulutustasoa ole turvattu. Kuluttaja
työvoiman tarjoaja asettaa tällaisessa va
lintatilanteessa työntekoon liittyvän va
paa-ajan menetyksen ja kulutukisen lisäyk
sen vastaamaan toisiaan. Tulotason ja va
paa-ajan samanaikaisen lisääntymisen on 
teollistuneissa maissa mahdollis'tanut pi~ 

demmän aikavälin kuluessa tapahtunut 
tekniseen kehitykseen liittyvä tuottavuu
den nousu. Työajan lyheneminen sadassa 
vuodessa lähes puoleen merkitsee kulutus
tason kohoamisen ohella huomattavaa hy
vinvoinnin lisäystä, jota ei kansantuloti
las'toista ole luettavissa. 

Tuottavuuden kasvun voidaan olettaa 
teknologisen muutoksen myötä edelleen 
jatkuvan ja osa kasvusta käytettäneen 
edelleen työajan lyhentämiseen, osa ansioi
den kasvattamiseen. Kovin nopea työ~jan 
lyheneminen ei kuitenkaan vastanne edellä 
esitetyn kehikon puitteissa kulutusta ja 
vapaa-aikaa koskevia toiveita, sillä se mer
kitsisi vääjäämättömästi kulutuksesta tin-
kimistä. Mikäli preferenssit eivät 
samalla muutu, joutuisi keskimää-
räinen kuluttaja-työvoiman tarjoaja pois 
kuluttajan valintateorian mukaisesta 
optimaalisesta tasapainopisteestä (olet
taen että hän oli siinä aiemmin). Kos
ka kansalaisten toiveet sopivasta vapaa
ajan ja tulotason suhteesta ilmeisesti kui
tenkin vaihtelevat, saattaisi joustavuuden 
lisääminen työajoista sovittaessa olla pai
kallaan. 

Työaikakomitean raporttia lukiessa kiin
nittyy ekonomistin huomio ensimmäiseksi 
siihen, ettei mietinnöstä juuri löydy yllä 
esitettyä kansantaloustieteessä tavanomai
sesti käytettyä analyyttistä resonemangia. 
Tältä alueelta on Suomessa yleensäkin teh
ty hyvin vähän empiiristä tutkimusta, mai
nittakoon kuitenkin Reija Liljan sekä Sull
strömin ja Tuomalan mielenkiintoiset tut-

kimukset.1 Työaikakomitean mietintö no
jautuu pikemminkin sinänsä arvokkaisiin 
institutionaalisiin, sosiologisiin ja psyko
logisiin lähtökohtiin. 

Työaikakomitea on pyrkinyt myös kar
toittamaan yleistä mielipidettä sopivasta 
työajan pituudesta haastattelemalla kan
salaisia. Työaikakomitean käyttämissä tie
dusteluissa pyrittiin selvittämään palkan
saajien asennoitumista vaihtoehtoihin työ
ajan lyhentämisen ja palkankorotuksen 
välillä. Tiedustelussa kysyttiin mm. kum
man kahdesta vaihtoehdosta vastaaja va
litsisi a) nykyisen työajan ja tuntipalkkaa 
vastaavan palkan korotuksen vai b) tunnin 
lyhyemmän työajan ja nykyisen palkan. 
Tämän tiedustelun antamia tuloksia on sit
ten käytetty palkansaajien mielipiteen 
tulkkina sekä työajan lyhennyksen puo
lesta että vastaan. 

Tämänkaltaisissa kyselyissä on erittäin 
ratkaisevaa - minkä myös komitea toteaa 
- se, miten kysymykset asetetaan. Kysy
mysten tulisi olla luonnollisestikin mahdol
lisimman selkeitä ja yksiselitteisiä, niin 
että väärin ymmärtämisenvaara olisi mah
dollisimman pieni. Voidaan esim. kysyä 
mitä komitean tekemässä tieduste
lussa tarkoitetaan kysymyksellä »palkan 
pysyessä nykyisellään»? Säilyvätkö vuosi
ansiot vai tunti ansiot entisellään? JO's tar
koitetaan tuntiansiota, niin vuosiansiot las
kevat. 

Käsitys palkansaaj ien asennoitumisesta 
edellä mainittuihin vaihtoehtoihin saat
taisi myös muodostua kokonaan erilaiseksi, 
jos vastaajalle tuotaisiin esiin se, miten eri 
vaihtoehtojen toteutuminen vaikuttaisi 

1 Reija Lilja (1982): Leisure Time and Con
sumption. An explorative study of the Finnish 
wage earner families in 1971. Helsinki 1982. 
Risto Sullströ·rn - Matti Tuomala (1982): Com
modity Demand and Labour Supply in Finland, 
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen kes
kustelu- ja tutkimusaloitteita Nr. 172. 



koko kansantalouteen ja tätä kautta epä
suorasti palkansaajien hyvinvointiin. Jos 
esimerkiksi palkan pienenemisestä puhut
taessa muistettaisiin mainita, että työajan 
lyheneminen ja palkan aleneminen pienen
täisi myös verotulojen ja sosiaalivakuutus
maksujen kertymää ja siten vähentäisi so
siaaliturvaa, koulutusta, terveydenhuoltoa 
ja muita julkisia palveluksia, saattaisi pal
kansaajan suhtautuminen työajan lyhen
tämiseen muuttua. Suorittaessaan mikrota
solla valintaa sopivasta työajan ja palkan 
välisestä suhtesta yksittäinen palkansaaja 
saattaa siis tehdä joitakin ceteris paribus 
oletuksia verotuksesta ja julkisista palve
luksista, jotka eivät makrotasolla enää 
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voi olla voimassa, jos kaikki palkansaajat 
suorittavat samantyyppisen valinnan. 

Kysely tutkimusten vastausten tulkitse
miseen liittyy monia vastaavanlaisia ongel
mia. Koska kuitenkin kysymyksessä on 
meitä kaikkia läheisesti koskettava tärkeä 
ongelma, tuntuisi houkuttelevalta yrittää 
tehdä meillä ja muualla suoritettujen haas
tattelututkimusten pohjalta uusi perusteel
lisempi tiedustelu. Siinä tulisi asteittain 
yksi tyiskoh taisem pia kysymyksiä esi ttä
mällä sekä kyselymenetelmää osaotoksit
tain vaihtelemalla yrittää saada luotetta
vampi kuva asennoitumisesta työajan ja 
kulutuksen suhteeseen eri sosioekonomi
sissa ryhmissä. 



KIRJALLISUUTTA 

Työttömyys - pysyvä ongelma? Helsin-

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Erik Dahmen ei lankea pohtimaan työn 
gin Osakepankin julkaisema kokoelma käsitteen sisällöllis-sosiologista muuttu-
asiantuntijoiden kirjoituksia. Painettu 
FrenckelIin Kirjapainossa, Helsinki 1983. 
110 sivua. 

Helsingin Osakepankki on osallistuva, jul
kisuudessa näkyvä pankki, kuten Suomes
sa sopii ollakin. 70-vuotisen toimintansa 
kunniaksi se pureutuu aikamme ongelmiin 
kysymällä joukolta asiantuntijoita, mitä 
on työttömyys ja miksi. Johtuuko se siitä, 
että liian nopeasti luotu hyvinvointivaltio 
kaikkine lieveilmiöineen pakottaa elinkei
noelämän automatisoimaan nopeampaa 
tahtia kuin uusia työpaikkoja on synty
mässä? Onko taloudellinen ilmasto otol
linen pienyrityksille, onko tuotantomme 
kilpailukykyistä? Tietävätkö poliittiset 
päätöksentekijät tarpeeksi siitä, miten yri
tykset toimivat ja miten työpaikkoja syn
tyy, vai ovatko heidän kokonaistaloudel
liset käsitteensä etääntyneet liian kauas 
arjen realiteeteista? Tällaisia saatesanoiksi 
kysellen Filip Pettersson toivoo, että kir
jasta olisi hyötyä niille, jotka ovat vas
tuussa työllisyydestä ja terveestä talou
denpidosta yhteiskunnassamme. 

Osaisiko asiantuntija sanoa jotain en
nenkuulumatonta, esittää uusia nerokkaita 
ratkaisuja? Tuskinpa näin. Mutta pätevä 
ja kokenut analyytikko osaa selventää 
syy-yhteyksiä ja osoittaa, että keinoja pul
mien ratkaisemiseen löytyy aivan kotoi
sesta työkaluvajasta, vaikka politiikan 
temmellys tai muu liki näköisyys on estee
nä niiden käytölle. 

mista, sillä eettisillä normeilla voidaan pe
rustella yhtä hyvin 40-tuntista työviikkoa 
kuin mitä muuta työjärjestelyä tahansa. 
Sen sijaan hän tutkii seurauksia työajan 
yleisestä lyhentämisestä, mitä on ehdotettu 
lääkkeeksi työttömyyteen. 

Lääkkeeksi keino ei kelpaa, pikemmin
kin se on myrkyksi. Ensinnäkin on toki 
suuri joukko käytännön vaikeuksia ja pe
riaatteellista rajankäyntiä: missä määrin 
tarvitaan pakkoa, säännöstelyä ja valvon
taa erilaisten työntekijä- ja työnantaja
ryhmien saattamiseksi samaan kaavaan. 
Sallittaisiinko esim. puolipäivätyölle jou
tuvan ottaa lisät yötä muualta, mikä taas 
s0tisi alunpitäen tarkoitettua työn uus
jakoa vastaan? Mutta oletetaanpa kaikki 
tällaisetkin pikkuhankaluudet ratkaistuik
si: mitä trendejä syntyy elinkeinoelämään 
ja julkiseen sektoriin, matala- tai korkea
suhdanteessa? 

Korkeasuhdanteen aikana työpaikkojen 
määrä voisi uusjaon ansiosta lisääntyä, 
tosin vain vähän. Työnantajat tarvitsevat 
tietyn ammattitaidon väkeä tiettyihin teh
täviin, työttömyys taas on alueellisesti ja 
ammatillisesti toisin jakautunut. Tästä 
epäsuhdasta syntyy palkkoihin liukuma
painetta. Samaan aikaan ovat ansiot pie
nentyneet niillä, jotka joutuivat lyhyem
mälle työajalle; vertailutilanteesta syntyy 
puolestaan aikamoista korotuspainetta seu
raavaan tupokierrokseen. Kustannukset 
kasvavat. Joissakin yrityksissä tuotta
vuuskin nousee mutta monissa käy päin-



vastoin. Dahm€min loppupäätelmä on, että 
työajan lyhennys ei ole mikään tehokas 
työpaikkoj en lisäämiskeino hyvien vuosien 
aikana, ja vähänkin onnistuakseen se edel
lyttää suurta alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta. 

Entä laskusuhdanteessa - silloin ovat 
asiat vielä hullummin. Sitäkin masenta
vampaa, kun juuri tällaiseen suhdanne
vaiheeseen työn uusjakoa sen puolestapu
hujat erityisesti suosittelevat. Kun työ
voimareservejä on jo yrityksissä, työpai
kat tuskin lisääntyvät. (Hyvä jos entiset 
työpaikat kyetään säilyttämään, kuten tie
detään niissä tehtaissa jotka olojen pakos
ta työskentelevät lyhennettyä työviikkoa.) 
Tulotason lasku vähemmälle työlle joutu
neilla ei ole omiaan ainakaan vilkastutta
maan kokonaiskysyntää. Mitä suurempi 
on liikkuvuus ja joustavuus työmarkki
noilla, sitä vähemmin kolhuin kokeilusta 
selvitään, mutta onko tällainen kantapään 
kautta oppiminen lainkaan tarpeen? Kai
kista huonointa on, jos työaika säädetään 
lyhyemmäksi mutta ansiotaso määrätään 
pidettäväksi ennallaan: kilpailukyvyn 
heikkenemisen kautta kärsivät niin työl
lisyys kuin koko kansantalous. 

Samankaltaisia ovat Dahm€min mukaan 
työajan lyhentämisen seuraukset julkises
sa sektorissa: kustannukset, verotaakka, 
kontrollin tarve ja inflaatiopaine nousevat. 

Paremmaksi vaihtoehdoksi Dahmen nä
kee sen vanhan hyvän keinon, että yrit
täjyyttä kaikin puolin edistetään. Näin 
luodaan uutta tuotantoa, uusien alihankin
tasuhteiden verkostoa, vaikka vanhassa 
tuotannossa väki vähenisikin. Samanaikai
sesti voitaisiin julkisia palveluja saattaa 
enemmän maksullisiksi, ja tuottaa niitä 
tarjouskilpailujen perusteella yksityisin 
voimin. Tehokkaasti tuotettujen palvelu
jen määrä lisääntyisi, mikä osaltaan pa
rantaisi työllisyyttä. 

215 

Sakari T. Lehto lähtee näkökulmasta, 
että yritykset työllistävät mielellään. »Ih
miset ovat yrityksen tärkein voimavara. 
Heitä tarvitaan yhdistettäessä tietoa, tai
toa ja pääomaa yrityksen liikeidean to
teuttamiseksi. Ilman ihmistä ei loistavan
kaan liikeidean toteuttaminen onnistu.» 
Niinpä talouspolitiikassakin olisi painopis
teen oltava työllisyyden eikä työttömyy
den hoidossa. Nämä kaksi voivat joutua 
ristiriitaan - jos esim. työsuhdeturvalla 
heikennetään yritysten dynamiikkaa ja 
vaarannetaan työpaikkoj a. 

Yrityksen itsensä on toki huolehdittava 
tehokkuudesta ja kannattavuudesta, so
peutumisesta ja muutoksista. Monet lait ja 
määräykset kuitenkin vaikeuttavat tätä, 
erityisesti verolait. Esimerkkinä Lehto 
mainitsee sinänsä hyödyllisen yhteistyön 
pienyrityksen ja suuryrityksen kesken; 
edellisellä on idea, j älkimmäisellä resurs
seja. Hyvät puolet voitaisiin yhdistää. Ve
rotussyistä pieni yritys on kuitenkin fuu
sioitava isoon, jolloi~ sen innovaatiokyky 
voi prosessissa -hukkua. Jälleen ilmentymä 
siitä miten verotuslaitos on kansantalou
den isäntä eikä yhteiskunnan palvelija. 

Pentti Vartia, rationaalisesti irrationaa
lista ihmisyhteisöä tarkasteleva humanisti
teknokraatti, muistuttaa meille, että tek
nologisesta kehityksestä on toki enemmän 
hyötyä kuin haittaa. Tätähän osoittaa 
vaikkapa auran, automobiilin, sähkömoot
torin tai rautatien kehitys. Yhdet työpai
kat ovat vaarassa, mutta uusia syntyy 
uusissa tehtävissä - tämä uusiutuminen 
on yhteiskunnan elinkelpoisuuden ja kehi
tyskyvyn mitta. 

Jatkuvat vaatimukset reaalipalkkojen 
korottamisesta ja erilaisten palvelujen laa
jentamisesta on tulkittava merkiksi siitä, 
että ihmiset vielä haluavat nostaa kulutus
tasoaan, huomauttaa Vartia. Yleinen no-
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pea työajan lyhentäminen ei siten Qlisi 
sQPusQinnussa kansalaisten nykyisten va
paa-aikaa ja kulutusta kQskevien tavQit
teiden kanssa. J Qustavuuden lisääminen 
työajQista sQvittaessa saattaisi sen sijaan 
Qlla paikallaan. 

PQhtiessaan teQllisuutemme tilaa prQfes
sQri Fedi Vaivio kQrQstaa hyvintQimivan 
yhteysverkQstQn tärkeyttä: alihankintQja, 
kQnsultteja, tilitQimistQja, mutta myös 
reaalisten kQkemusten vaihtQa yritys
maailman kesken. InnQvaatiQt ja liike
ideat tarvitsevat stimulQivaa ympäristöä. 
SUQrastaan teQllisuusalQjen »risteyttämi
nen» VQisi tUQda esille uusia havaintQja ja 
Qngelmia. Tätä mQnialayrityksemme VQi
vatkin tehdä. 

Tässä yhteydessä en malta Qlla mainit
sematta pikku uutista, jQka äskettäin kier
teli maailman lehdistössä: »Productivity 
jorums» Japanissa. Saman seudun eri tUQ
tantQlaitQsten insinöörit kävivät vierailuil
la tQistensa IUQna, prQsessit tarkastettiin ja 
tyhmiä kysymyksiä sai esittää. TulQksina 
Qli JQS mitä pikku parannuksia, insinöö
rien peruskQulutus sai mukavia haasteita 
tQisilta sQvellutusalQilta. 

»Kuka työllistää työttömät?» kysyy 

Juselius, Katarina: Seasonality in Dynamic 
Regression Models - An Application to 
the Aggregate Demand jQr Beverages. 
Skrifter utgivna vid Svenska Handelshög
skQlan Nr 34, HelsingfQrs 1983, 171 s. 

The tQpic Qf this thesis is tWQfold: 
First, K. Juselius reviews and cQntri

butes to the theQry and methodQ1Qgy Qf 
mQdelling seasQnal variatiQn in eCQnQmic 
time series as unQbserved cQmpQnents in 
dynamic regressiQn mQdels. SecQnd and 

Lauri Korpelainen työvQimaministeriöstä 
tQdeten, että viranQmaisten mahdQllisuudet 
työttömyyden tQrjuntaan Qvat rajQitetut. 
Vain riittävä talQudellinen kasvu luO' pe
rusedellytykset työllisyystilanteen parane
miselle. Mitä paremmin sillQin työmark
kinat tQimivat, eli mitä jQustavammin työ
vQiman kysyntä ja tarjQnta saadaan vas
taamaan tQisiaan, sitä paremmat taas Qvat 
kasvun mahdQllisuudet. Osa-aika työtä
jQhQn halukkuutta paljQn löytyy - sekä 
yleensä jQustavia työjärjestelyjä Qlisi SUQ
sittava. 

Kirjan muusta sisällöstä mainittakQQn, 
että prQfessQri Antti Tanskanen Jyväsky
lästä PQhdiskelee työttömyyden keskeisiä 
kansantalQudellisia syitä. John P. Martin 
OECD:stä esittelee työttömyyden lUQnnet
ta ja rakennetta jäsenmaissa järjestön ke
räämien tilastQjen PQhjalta. 

LQPpujen IQPuksi ei hullumpi pieni kirja 
- hyviä ajatuksia siellä täällä nQrmaalin 
selQstavan tekstin seassa. Mutta miten 
työstää tätä käyttökelpQiseen mUQtQQn ja 
viedä asiQita eteenpäin - QlisikQ seminaa
rin tai teemailtapäivän aihetta? 

Henri J. Vartiainen 

mQre impQrtantly, she applies the 
methodQ1Qgy tQ mQnthly aggregate data Qn 
retail demand fQr beverages, SQft drinks 
and mineral water, in Finland, where she 
skillfully combines the modelling Qf shQd
run seasQnal effeds with that Qf IQng-run 
price and incQme effects. 

With this subject, she has chQsen tQ do 
research in an area Qf applied eCQnomic 
analysis which is important and which has 
received a lQt Qf attentiQn in recent years. 
There is in the field Qf empirical eCQnQmics 



a need for statistical procedures which 
take account of the nature of the data 
(usually highly aggregated series with 
seasonal components etc.) and economic 
theory and other relevant considerations 
that are explicit on the direction of the 
causality between economic variables and 
possibly on the form of these relationships. 
In recently developed approaches to 
dynamic specification analysis, the 
dynamics af the model are at least in part 
derived from the information in the data, 
w hereas economic theory is used to 
formulate restrictions on the long-run pro
perties of the model. 

The work reported in Juselius' thesis is 
done in the framework of these approaches. 
K. Juselius has demonstrated that this can 
be done and how it can be done for 
monthly series for retailers' demand of 
soft drinks and mineral water in Finland. 
Moreover she models the seasonal effects 
as unobserved components rather than first 
adjusting the series for seasonality and 
then modelling the long-run effects. Joint 
modelling of these effects is usually more 
appropriate as these short- and long-run 
effects can be highly interrelated. 

Before applying her methodology and 
testing the model, the author tests her tools 
in a simulation study, so that the reader 
first gets a good feeling for the properties 
of the methods in a controlled environment 
before seeing them applied to actual data. 
Chapter 4 contains new results on the 
small sample properties of commonly used 
estimation methods when the data genera
tion process is slighly different from what 
the investigator assumes. Checking the 
properties of the methods to be used is 
good practice. Moreover, the simulation 
results should be of interest to many 
applied workers. 

The empirical analysis in the dissertation 
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is carefully done. Attention is paid to the 
interpretation of the coefficients, the effect 
of introducing growth trends, the effect of 
restricting some coefficients. The author 
reports results on the outside-sample fore
casting performance of the model as well 
as on the serial correlation of the residuals. 
Short- and long-run aspects are carefully 
analyzed. The stability of the estimation 
results over the sample period is also in
vestigated. Most of the findings are in 
agreement with what one would expect a 
priori. The empirical study is well docu
mented. The data, their plots and more 
importantly the fitted series and re
siduals are given in the appendices. 

The fact however, that the author and 
1 agree on important issues does not mean 
that there are no topics for discussion. 
Here, 1 would like to comment on two 
problems. 

The first one concerns the presentation 
of the dynamic regression models in 
chapter 3 when the explanatory variable 
X t is contaminated by seasonal noise. As
suming an additive seasonal structure for 
Yt and Xt, where the seasonal and the non
seasonal components of Yt are explained 
by the corresponding components of X t 

respectively, the author shows that the 
regression estimates will be biased due to 
the correlation between the explanatory 
variables and the disturbance. (Expressions 
(3.24) and (3.24a) are incomplete; the final 
result is correct). This conclusion is of 
course not surprising. A similar result is 
obtained in errors-in-variables models, 
when an explanatory variable is subject 
to measurement errors. 

The solution proposed by the author (on 
p. 50) to specify the process for the seasonal 
component of X t is a step in the right 
direction. It may be needed for consistent 
estimation of the parameters in the model. 
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An alternative approach consists of finding 
a proxy variable for the seasonal 
component of X t and a set of instrumental 
variables which are orthogonal to the 
disturbance of equation (3.25) after sub
stitution of the proxy variable. This pro
cedure would again yield consistent para
meter estimates. 

However, it may be preferable to specify 
the processes for the seasonal and non
seasonal components of X t to get a 
complete specification of the joint process 
for Yt and Xt. The parameters can then be 
consistently and efficiently estimated -
provided of course they are identified. 

Second, 1 would like to comment on the 
model for the retail demand for beverages 
in Finland. 

Retail demand per capita consists of 
consumer demand and the change in in
ventories. The change in the nonseasonal 
component of consumer demand is as
sumed to depend on the change in income 
and prices and the deviaHon of last period 
nonseasonal consumer demand from its 
long-term path. This trend term is again 
explained by the price and income level 
and a variable which accounts for varia
tions in the demand elasticity over income 
classes due to saturation. For the seasonal 
component af consumer demand, the 
author includes fixed dummy variables, 
the temperature and an error term with 
seasonal autoregression and a moving 
average part. The seasonal variations of 
inventories are modelled as a seasonal 
autoregressive model with moving average 
disturbances. 

A number of comments are in order: 

1) It would be more reasonable to assume 
that inventories are adjusted according to 
expected consumption. Therefore, it would 
be appropriate ta assume that the seasonals 
in stock variations are identical to those 

in (expected) consumer demand. Besides 
being meaningful, this would lead to a 
reduction in the number of parameters. 

2) Substitution effects are ignored in the 
model. One way to take account of sub
stitution effects (which may be important) 
would be to include the prices of mineral 
waters and soft drinks in both demand 
equations. 

3) For a period of growing demand, that 
is a period with a nonstationary »target» 
variable, an error correction term such as 
included in the model may lead to 
systematic underadjustment of the demand 
with respect to its long-run path. Again, 
this feature of the model may not be 
entirely appropriate. 

4) With respect to the saturation level, 
it is reasonable to assume that the non
seasonal component of per capita demand 
by higher income classes is approximately 
constant, except for some substitution 
effects caused by changes in relative prices. 
This aspect of the -model could be further 
refined. 

5) Finally, the reader is probably in
terested in the ;outcome of a joint test of 
the restrictions imposed on the model. 
Computing the likelihood ratio may be 
somewhat cumbersome due to the non
linear restrictions on the parameters. An 
approximate test will be sufficient in many 
occasions and can be carried out as follows. 
As an alternative hypothesis one can use a 
bivariate autoregressive model for the 
demand for the two types of beverages, 
including all explanatory variables in each 
equation. Sufficiently long lags should be 
included to make the disturbances (ap
proximately) white noise. When each 
variable has the same lags in both equa
tions, the model can be efficiently 
estimated equation by equation using 
OLS. The determinant of the residual 



covariance matrix can be used to obtain 
the maximum of the likelihood function 
for the unrestricted, mode!. For the 
restricted model, one can use the residual 
covari~mce matrix based on consistent but 
not necessarily ef,ficient parameter esti
mates. The resulting »likelihood ratio» 
statistic is then biased,towards rejection of 
the restricted model (as the exact 
maximum likelihood value for the 
restricted model has not been used). If 
such a test does not lead to rejection of the 

Ivan T. Berend - György Rcinki: The 
European Periphery & Industrialization, 
1780-1914, Cambridge University Press, 
Cambridge & Akademiai Kiad6, Budapest 
1982, 180 s. 

Unkarilaiset Ivan T. Berend ja György 
Rcinki, taloustieteilijä ja taloushistorioitsija 
palaavat teoksessaan aina yhtä ajankohtai
seen ja vaikeasti ratkaistavaan ongelmaan 
teollistumisen syistä. Berendin ja Rankin 
varsinainen kysymys on, mitkä tekijät vai
kuttivat siihen, että teollistuvista Lansi
Euroopan maista tulevat impulssit näyt
tävät vetäneen eräät Euroopan reuna
alueiden maat mukaan taloudelliseen kas
vuun, kun samanaikaisesti suurempi jouk
ko periferiamaita pysyi hitaan kasvun 
alueina. Hyvän kasvun alkuun pääsivät 
Skandinavian maat Suomi mukaanluettu
na. Myös Italiassa, Unkarissa ja Venäjällä 
talouden kasvu ja rakennemuutos käynnis
tyi. Sen sijaan kasvuimpulssien vaikutus 
jäi vähäiseksi Portugalissa, Bulgariassa, 
Kreikassa, Romaniassa ja Serbiassa. 

Berendin ja Rankin lähtökohta on, että 
periferia-alueilta puuttuivat yllykkeet it
senäiseen taloudellisen kasvun irtautumi
seen. Vet'oapu tuli teollisuusmaista raaka-
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restricted model, the likelihood ratio test 
will certainly not lead to this conclusion. 

Although the model put forward and 
used by K. J useli us can be refined in many 
directions, her dissertation is, in my 
opinion, an interesting piece of work, 
which contains several new results, which 
is up to date and very carefully done. It is 
well documented and thoughtfully written 
upo It should be of interest to many applied 
workers. 

F. C. Palm 

aineiden ja elintarvikkeiden kysyntänä 
sekä pääoman tuontina. Ulkomainen pää
oma käytettiin tässä vaiheessa useimmiten 
rautateiden rakentamiseen. 1800-luvun jäl
kipuoliskolla suhteellisen vapaa maailman
kauppa kasvoi aikaisempiin vuosisatoihin 
verrattuna erittäin nopeasti. Kuitenkin sen 
rakenne pysyi stabiilina, kaksi kolmas
osaa oli elintarvikkeita ja raaka-aineita ja 
kaksi kolmasosaa maailmankaupasta käy
tiin Euroopan maiden kesken. 

Berend ja Ranki tarkastelevat reuna
alueiden edellytyksiä vastata kasvaneeseen 
kysyntään, integroitumista Euroopan ta
louteen. Tässä tilanteessa reuna-alueiden 
mailla oli riski yksipuoliseen kehitykseen, 
jääminen teollista keskusaluetta täydentä
viksi talouksiksi. Uusi ulkomaankauppa 
saattoi rajoittua yhden tai muutaman ja
lostamattoman tuotteen kuten vehnän 
vientiin. Sen tuotantoa lisättiin ja tehostet
tiin, osittain koneistettiin, jatkojalostusta 
ei kehitetty. Voitot saattoivat virrata ulko
maille, eivätkä tulot riittäneet eräissä ta
pauksissa edes kuljetusverkon lainojen ta
kaisin maksuun. 

Osassa maista vienti sen sijaan loi edel
lytykset talouden rakennemuutokselle, 
teollisuuden kasvulle ja taloudelliselle nou-
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sulle .. Ei kuitenkaan riittänyt, että vienti
toimialat alkoivat kasvaa. Tarvittiin jouk
ko dynaamisia tekijöitä talouden rakenne
muutokseen, substituutti- ja komplement
ti teollisuuden perustamiseen. 

Teoksen paras anti on mielestäni tarkas
telu kansainvälisten pääomien liikkeistä, 
niiden käytöstä Euroopassa sekä toisaalta 
vientitoimialojen kehityksestä Euroopan 
reuna-alueilla. Näiden näkökulmien yhdis
täminen on yksi vastaus kysymykseen pe
riferiamaiden liittymisestä eurooppalai
seen talouteen. Mielenkiintoista on myös 
Euroopan reuna-alueiden maiden kompa
ratiivinen tarkastelu monien keskeisten 
muuttujien valossa kuten elinkeinoraken
ne, väestökehitys, liikenneverkon kehitys, 
koulutus, valtion panos, ulkomaankaupan 
rakenne ja teollisuuden kasvu. Kuitenkin 
arviot, missä määrin nämä tekijät loivat 
edellytyksiä reuna-alueiden taloudellisen 
kasvun liikkeelle lähtöön, jäävät varsin 
yleiselle tasolle. 

Berend ja Ranki pyrkivät perustamaan 
sanottavansa mahdollisuuksien mukaan 
kvantitatiivisiin tietoihin. Onnettomuudek
seen he turvautuvat Paul Bairochin lukui
hin, osittain muutamiin harvoihin fyysisiin 
indikaattoreihin perustuviin laskelmiin.1 

1 Bairoch, P. (1976): Europe's Gross National 
Product: 1800-1975, The Journal Of European 
Economic History, voI. 5, no. 2. 

H. Moulin: The Strategy of Social Choice; 
Advanced textbooks in economics voI. 18, 
North Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1983. 
Robert Sugden: The Political Economy of 
Public Choice. An Introduction to Welfare 
Economics; Martin Robertson, Oxford 1981. 

Perinteisessä hyvinvoinnin taloustieteessä 
ei politiikalla ja kollektiivisen päätöksen-

Bairochin luvut antavat todennäköisesti 
kohtuullisen hyvän kuvan koko Euroopan 
kansantuotteen tai viennin kasvusta, johon 
käyttöön ne on tarkoitettu. Niiden käyttö 
yksittäisten maiden tietoina saattaa antaa 
myös muiden maiden kohdalta yhtä su
rullisen väärän kuvan kuin on Suomen 
laita. Lisäksi Suomen luvuissa on jo
kunen laskuvirhe sekä vertailukelvottomia 
väestötietoja. Virheellisyyksien syynä on 
osaltaan tietenkin Suomea koskevien hy
vien tietojen vähäisyys kansainvälisessä 
kirjallisuudessa kansainvälisesti käytetyil
lä kielillä. Toisaalta Angus Maddisonin 
Bairochin lukuja korvaavat tiedot olisivat 
olleet kirjoittajien käytettävissä.2 

Berend ja Ranki lähtevät rohkeasti liik
keelle kysymään tärkeitä kysymyksiä. He 
»laajentavat» Euroopan taloushistoriaa 
tuomalla mukaan maita, joita harvoin kä
sitellään yleisesityksissä. Vaikka yleistä 
»teollistumisen kaavaa» ei periferiamaille 
löydykään, heidän tutkimusotteensa yhdis
tää monella tavalla tuttuja tekijöitä mie
lenkiintoisiksi kokonaisuuksiksi ja avaa 
uusia näkökulmia. 

Riitta Hjerppe 

2 Maddison, A. (1977): Phases Of Capitalist 
Development, Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review, No. 121; Maddison, A. (1981): 
Les phases du developpement capitaliste, Paris. 

teon ongelmilla ole ollut mainittavaa roo
lia. Kuluneen vuosikymmenen aikana 

asiaan on kuitenkin kiinnitetty siinä mää

rin huomiota, että voidaan jopa puhua eri

tyisen tradition syntymisestä. Tämä 

»public choice» -teoriana tunnettu poikki

tieteellinen lähestymistapa ei kuitenkaan 
sisällä varsinaisesti mitään uutta. Kysy
myksenasettelu on peräisin 1700-luvulta, 



jolloin Condorcet loi kuuluisan . äänestys
paradoksinsa. Puolentoista vuosisadan hil
jaiselon jälkeen 'Ongelma »keksittiin uudel
leen» ja Arrow'n paradoksin jälkimainin
geista syntyi s'Osiaalisen valinnan teoria. 
Ongelmaa alettiin nyt ratkoa aksiomaatti
sessa viitekehyksessä ja myöhemmin myös 
käyttäen hyväksi matemaattisen taloustie
teen ja peliteorian kehittämiä metodeja. 

Laajasti ymmärrettynä »public choice» 
-teoria sijoittuu jonnekin politiikan tutki
muksen ja taloustieteen välimaastoon. 
Yleisesti sen katsotaan syntyneen politii
kan tutkijoiden kiinnostuessa soveltamaan 
neoklassisen taloustieteen metodeja politii
kan tutkimuksessa keskeisiin ongelmiin. 
Lähestymistavan perusoletuksena on, että 
ihmiset käyttäytyvät sosiaalisessa kans
sakäymisessään kuten markkinoilla: mak
simoiden hyötyään. Samalla kun keskus
telu taloustieteessä keskittyi Arrow'n mah
dottomuusteoreeman esiin tuomien hyvin
vointiteoreettisten ongelmien tiimoille, 
eteni »uusi» lähesty,mistapa myös politii
kan tutkimuksen piirissä. Traditiota kut
suttiin tuolloin joko »taloudelliseksi demo
kratian teoriaksi», »uudeksi poliittiseksi 
taloustieteeksi» tai »matemaattiseksi poli
tiikan tutkimukseksi». Keskeisiä nimiä täs
sä keskustelussa politiikan tutkimuksen 
puolella olivat James Buchanan, Gordon 
Tullock, Anthony Downs ja Mancur Olson, 
jotka ovat edelleenkin »public choice» 
-perinteen kantavia voimia. 

Huolimatta hyvinvoinnin taloustieteen 
ja »public choice» -teorian alalla käydystä 
vilkkaasta keskustelusta, on oppikirjojen 
tarjonta ollut suhteellisen vähäistä verrat
tuna esimerkiksi mikm- ja makroteorian 
yleisesitysten määrään viime vuosina. 
Ylemmän tason opetuksessa on meillä jo 
pitkään turvauduttu alan ansiokkaaseen 
klassikko on, A. K. Senin (1970) teokseen 
»Collective Choice and Social Welfare», 

221 

joka edelleen puolustaa hyvin paikkaansa. 
Alan viimeisimmät tutkimustulokset siitä 
tosin puuttuvat. Oppikirjapulaa helpotta
maan on viime vuosina saatu kaksi uutta 
ehdokasta: Moulinin jatko-opiskelijoille 
suunnattu teos sekä Sugdenin perusoppi
kirjaksi tarkoitettu johdatus hyvinvointi
teoriaan. Sen lisäksi, että teokset on suun
nattu perustiedoiltaan hyvin eritasoiselle 
lukijakunnalle, eroavat ne toisistaan myös 
metodologialtaan, esitystavaltaan sekä kat
tavuudeltaan. 

Moulinin kirja on ilmestynyt kustanta
jan sarjassa, jonka teemat liittyvät mate
maattiseen talous tieteeseen ja ekonomet
riaan. Tekijä itse suosittelee kirjaansa joko 
perusopintojen loppuvaiheeseen tai jatko
opiskelijoille sosiaalisen valintateorian, 
»public choice» -teorian tai peliteorian 
kurssin oheislukemistoksi. Kirjan motiivi
na on ollut erilaisten äänestysmekanismien 
luokittelu niiden eettisten ja strategisten 
ominaisuuksien mukaan sekä täyttää alan 
kirjallisuuteen syntynyt ilmeinen aukko
kohta. Huolimatta siitä, että käytettävissä 
on sekä sosiaalisen valintateorian että peli
teorian yleisesityksiä,l ainoastaan Farqu
harsonin (1969) uraauurtava teos »Theory 
of Voting» on käsitellyt yksityiskohtaisem
min strategisen valintakäyttäytymisen seu
raamuksia. Valtaosa alan keskeisimmistä 
tutkimustuloksista on saavutettu kuitenkin 
vasta 1970-luvulla (esim. Gibbard
Satterthwaite -teoreema ja Maskinin 
»implementation» -menetelmä). 

Moulin keskittyy kirjassaan lähinnä kol
menlaisiin valintamekanismeihin: scoring-, 
Condorcet- ja veto- menetelmiin. Scoring-

1 Edellisistä voidaan mainita A. K. Senin 
(1970) lisäksi P. K. Pattanaikin (1971) »Voting 
and Collective Choice», J. S. Kellyn (1979) 
»Arrow Impossibility Theorems» ja P. C. Fish
burnin (1973) »The Theory of Social Choice» 
sekä jälkimmäisistä mm. G. Owenin (1971) 
»Game Theory». 
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menetelmät ovat utilitaristisen hyvinvoin
tifunktion sovell u tuksia äänestystilantee
seen, Condorcet-menetelmät enemmistö
sääntöjä ja veto- menetelmät vähemmistö
sääntöjä. Kahdessa jälkimmäisessä tapauk
sessa voidaan tarkastella myös koalition 
muodostumista. Erilaisten valintamekanis
mien tarkastelu strategisen käyttäytymisen 
tapauksessa tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 
että sosiaalisen valintafunktion käsite kor
vataan yleisemmällä pelin (»game form») 

käsitteellä. Tällöin kollektiivista päätök
sentekoa voidaan mallittaa erilaisten peli
tilanteiden (»cooperative vs. non-cooper

ative») avulla, jotka puolestaan johtavat 
erilaisiin tasapainoratkaisuihin prosessin 
lopputuloksena riippuen kulloinkin siitä, 
mikä on toimijoiden dominoiva käyttäyty
misstrategia (ja onko sitä lainkaan). Peli
teoreettisen käsitteistön mukaan tuominen 
kollektiivisen valinnan tarkasteluun näyt
tää myös mutkistavan tilannetta; aina ei 
välttämättä päädytä yksikäsitteiseen tasa
painoratkaisuun valinnan lopputuloksena. 
Se uusi, mitä peliteorialla saavutetaan on 
tietty »positiivisuus»; keskeiset tulokset 
eivät enää ole mahdottomuusteoreemoja. 

Moulinin teos etenee lyhyen oppihisto
riallisen johdannon ja perusaksiomatiikan 
esittelyn jälkeen strategista valintakäyt
täytymistä koskevien tunnettujen tulos
ten tarkasteluun. Ne esitetään nyt yhienäi
~essä viitekehyksessä vahvan monotoni
suuden käsitteen ja tehokkuusfunktioiden 
avulla. Samalla mm. yleistetään Condorcet
iähestymistapa strategisen käyttäytymi
sen tapaukseen, todistetaan Arrow'n para
doksi erään yleisemmän teoreeman seu
rauslauseena ja esitetään erilaisia, sosiaa
lisen valintafunktion määritysjoukon ra
joittamiseen perustuvia tapoja välttää 
Gibbardin ja Satterthwaiten mahdotto
muustulos. Kyseinen teoreemahan sanoo, 
ettei äärellisessä valintatilanteessa ole ole-

massa mitään ei-diktatorista valintameka
nismia, joka ei olisi yksittäisten päätöksen
tekijöiden manipuloitavissa. MouIin esit
telee myös kahden yksilön rawlsilaisen pe
lin, mutta muuten oikeudenmukaisuus
ongelma sivuutetaan. 

Kirjoittaj an metodologisia näkemyksiä, 
jotka eivät paljon poikkea »public choice» 
-perinteen lähtökohdista, kuvaa osuvasti 
kirjan alussa oleva toteamus, että se pyr
kii tarj oamaan »teoreettiset perus
teet neoklassiselle demokratian teorialle». 
Moulinin mukaan demokratia neoklassi
sessa merkityksessään tarkoittaa, että kol
lektiivisen toiminnan päämäärien tulee pe
rustua ainoastaan yksilö1den mielipiteisiin 
(»opinions»). Ainut kollektiivisen päätök
senteon kannalta relevantti in:Dormaatio 
koskee tällöin yksilöiden preferenssiprofii
leja. Heti kun yksilö huomaa voivansa vai
kuttaa lopulliseen päätökseen, on itse pää
töksentekomenetelmä manipuloitavissa tä
män omaksi eduksi. Yksilöt toimivat kol
lektiivisessa tilanteessa rehellisesti siis 
vain silloin, kun se on heille itsekkäässä 
mielessä rationaalista eli maksimoi heidän 
yksilöllisen hyötynsä. Muita käyttäytymis
motiiveja Moulinin maaiLmassa ei ole. 

Moulinin teos on kokonaisuudessaan var
sin kompakti ja perusteellinen esitys tark
kaan rajatusta ongelma-alueesta. Kirjan 
ansiot ovat kiistattomasti sen teknisellä 
puolella huolimatta siitä, että tarkastelussa 
sovellettu peruskehikko on jokseenkin ta
vanomainen. Strategisen käyttäytymisen 
tarkastelussahan pysytellään turvallisesti 
lineaarisissa ja ordinaalisissa preferens
seissä, äärellisessä ja binaarisessa valinta
avaruudessa sekä täydellisen varmuuden 
ja tietämyksen maailmassa. Metodisesti 
kirjan tavoitteena on olla itseriittoinen sii
nä mielessä, että alkeismatematiikan ja so
siaalisen valintateorian perustietojen hal
litseminen riittävät sanoman ymmärtämi-



seen. Kohtuuden nimissä on kuitenkin to
dettava esitystavan olevan sen verran ras
kasta, että keskeisten ideoiden syvällisempi 
oivaltaminen vaatinee kuitenkin jonkin as
teista asialle vihkiytymistä. 

Teknisemmin ja matemaattisemmin 
suuntautuneelle lukijalle on Moulinin kir
jassa tarjolla kolmisenkymmentä ongelmaa 
ratkottavaksi. Sen lisäksi tekstiin liittyy 
useita esimerkkitehtäviä ratkaisuineen sekä 
teoreemojen yksityiskohtaiset todistukset. 
Nimenomaan tässä Moulinin teos kohoaa
kin todelliseen arvoonsa; kirjassa on esi
tetty useita uusia ratkaisualgoritmeja. Mo
net näistä perustuvat Moulinin omiin, 
aikaisempiin tutkimustuloksiin, jotka on 
julkaistu artikkeleina mm. Econometrican 
ja Journal of Mathematical Economicsin 
sivuilla viime vuosina. 

Moulinin kirj an heikkoutena voidaan 
pitää sen kapea-alaisuutta. Onhan »public 
choice» -teorian alalla viime vuosina kes
kusteltu toki monesta muustakin, vähin
tään yhtä merkittävästä ongelmasta kuin 
strategisen valintakäyttäytymisen seuraa-
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eksaktisuuteen kollektiivisen toiminnan 
mallittamisessa, siinä Sugden lähtee liik
keelle avoimen arvosidonnaisista ja sub
jektiivisista lähtökohdista. Kirjansa alku
lehdillä hän toteaa: »This book is con
cerned with value judgements about publie 
choice ... » ja » ... 1 shall concentrate on 
liberal value judgements ... readers who 
want a thorough analysis of non-liberal 
value judgements must look elsewhere». 
Sugdenin teos ei näin ollen pyri olemaan 
objektiivinen kuvaus »public choice» 
-teorian keskeisistä kysymyksistä, vaan pi
kemminkin liberalistisista lähtökohdista 
käsin muodostettu synteesi alalla tapahtu
neesta kehityksestä. Voimakkaasta libera
listisesta paatoksestaan huolimatta Sugden 
ei kuitenkaan kirjassaan tarjoa metodolo
giansa systemaattista esitystä vaan pyrkii 
pikemminkin luomaan impressionistisen 
kuvauksen tälle lähestymistavalle ominai
sista periaatteista hyvinvoinnin taloustie
teeseen sovellettuna. Analyysin keskeisiä 
elementtejä ovat individualismi, arvojen 
pluralismi, yksilön oikeuksien korostami-

mukset. Toisaalta kirjan luettuaan jää nen ja tietty tasa-arvon käsite, jota värit-

oudoksumaan sen sisältämän substantiaali
sen aineksen olemattomuutta; miten kyt
keä Moulinin esittämät argumentit järke
vällä ja uskottavalla tavalla hyvinvointi
ja talouspolitiikan reaalisiin ongelmiin. 

Oppikirj ana Moulinin teos sovel tunee 
juuri siihen, mihin se on tarkoitettukin eli 
vaihtoehtoiseksi oheislukemistoksi sosiaali
sen valintateorian kurssille jatko-opinto
vaiheeseen (sikäli kun sellaisia kursseja 
jossain järjestetään). Myös alan tutkijat -
niin taloustieteilijät, politiikan tutkjljat 
kuin filosofitkin - ottanevat kirjan omak
seen kauan kaivattuna alan perusteoksena 
ja teknisenä apuneuvona k!Ollektiivisen 
päätöksenteon ongelmien tarkastelussa. 

Missä Moulinin analyysista huokuu 
pyrkimys ehdottomaan positiivisuuteen ja 

tää luja luottamus markkinamekanismin 
oikeudenmukaisuuteen. 

Sugdenin teos jakautuu sisällöllisesti 
kolmeen osaan lähtien liikkeelle hyvinvoin
titeorian oppikirjalle tavanomaiseen ta
paan arvoarvostelmien määrittelystä ja tie
teenalan arvosidonnaisuuden pohdiskelus
ta. Ensimmäinen kolmannes kirj asta käsi t
telee hyvinvointiteorian ja sosiaalisen va

lintateorian perusteita (ml. rationaalisen 
valinnan postulaatin ja preferenssirelaa
tioiden teorian sekä paretolaisen ja utilita
ristisen tradition esittelyä). Rawlsilainen 
oikeudenmukaisuusteoria saa tässä, ku.ten 
myös jatkossa, runsaasti huomiota osak
seen. Toisen selvän kokonaisuuden muo
dostavat kappaleet, joissa käsitellään 
markkinapäätöksenteon ongelmia. Erityis-



224 

tä huomiota on tässä yhteydessä kiinnitetty 
tehokkuus ongelmiin (ml. pareto-tehokkuus 
ja kasvavat tuotot), markkinasosialismiin, 
tulonj aon ja omistusoikeuden ongelmiin 
(ml. kykyjen jakauma ja omistusoikeus 
luonnonvaroihin) sekä julkisten hyödyk
keiden tuotantoon ja hinnoitteluun (ml. 
Clarke-Groves mekanismi ja kompensaa
tiotestit). Kirjan loppuosa on puolestaan 
omistettu kokonaan kollektiivisen päätök
senteon ja vaalimenetelmien tarkasteluun 
(ml. enemmistösäännön eri muunnelmat, 
Arrow'n paradoksi ja stateginen äänestys
käyttäytyminen). 

Kirjoittajan tavoitteena on selvittää, mi
kä oikeutus kollektiivisten päätösten ja 
niiden taustalla vaikuttavien päätöksente
komekanismien olemassaololle on löydet
tävissä. Näin ollen tarkastelussa asetetaan 
pääpaino alalla aiemmin saavutettujen 
tutkimustulosten esittelyyn, tulkintaan ja 
arviointiin. Kirjassa pyritään välttämään 
mahdollisimman paljon teknistä ja mate
maattista esitystapaa, mistä kirjoittaja on 
todennut: »... it is intended that the 
qualifications required to the reader be 
applied intelligence, not applied mathe
matics». Perusteluna tälle valinnalleen 
Sugden jatkaa, että matemaattinen tarkas
telu on mitä todennäköisemmin lisännyt 
kykyämme ymmärtää sosiaalisen valinnan 
ongelmia, mutta lähestymistavan asettamia 
rajoituksia ei ole kuitenkaan riittävästi 
tiedostettu. Äärimmäisen sofistikoituun ma
temaattiseen pohdiskeluun on hyvinvoin
nin taloustieteessä ja »public choice» 
-teoriassa usein liittynyt ylimalkainen ja 
puutteellinen käsiteanalyysi. Tällaisen me
tod6logisen yksipuolistumisen vuoksi 
Sugden ehdottaa, että tällä tutkimus
alueella matematiikka korvattaisiin - tie
tysti marginaalisesti - politiikan tutki
muksella, poliittisella taloustieteellä ja fi
losofialla. Tämä johtaisi myös hyvinvoin-

titeorian ja poliittisen taloustieteen lähes
tymiseen. 

Sugdenin teos pyrkii Moulinin tavoin 
olemaan itseriittoinen, mikä on kuitenkin 
omaksutun lähestymistavan puitteissa jos
kus vaikeaa. Hyvinvoinnin taloustieteessä 
ja sosiaalisen valinnan teoriassahan kes
keisiä tutkimustuloksia ei ole useinkaan 
mahdollista esittää ilman jonkinasteista 
formalismia. Kirjoittaja onkin tällaisissa 
tapauksissa tehnyt kompromissin ja esittä
nyt todistukset täydellisesti, joskin yksin
kertaistetussa muodossaan. Pyrkimyksenä 
on esittää ongelmat intuitiivisesti ymmär
rettävässä muodossa, mikä menettely lie
nee myös pedagogisesti puolustettavissa. 

Teokseen ei sisälly mitään varsinaista 
oppihistoriajaksoa, mitä olisi perusoppi
kirj alta edellyttänyt. Kunkin kappaleen 
loppuun on kuitenkin liitetty lyhyt biblio
grafia, jossa esitellään niin alan pioneeri
työt kuin viimeisimmät tutkimustulokset
kin kirjallisuusviitteiden avulla. Kokonai
suudessaan Sugdenin teosta voidaan pi
tää suhteellisen hyvänä yleisesityksenä 
hyvinvointiteorian ja »public choice» -pe
rinteen keskeisistä teemoista. Oppikirjana 
käytettäessä tulisi kuitenkin pitää mielessä 
kirjoittajan rehellisesti julkituomat lähtö
kohdat, jotka ovat vaikuttaneet ongelmien 
valintaan sekä tulkintoihin. Paremmin kuin 
alkeisoppikirjaksi Sugdenin teos sovel
tuneekin perusopintojen loppuvaiheeseen 
vaihtoehtoiseksi lukemistoksi. Sen lisäksi 
kirjaa voi lämpimästi suositella kaikille 
hyvinvointiteoriasta kiinnostuneille ja/tai 
poikkitieteellisesti suuntautuneille luki
joille.2 

Tuovi Allen 

2 Vastaavantyyppisiä teoksia on aiemmin 
julkaistu varsin vähän. Hyvinvoinnin taloustie
teen oppikirjoista mainittakoon Ng'n (1979) 
»WeLjare Economics», MueHerin (1979) »PubHc 
Choice» sekä Rowleyn ja Peacockin (1975) 
»Weljare Economics: A LiberaL Restatement». 



Finnish-Soviet Economic Relations, ed. by 
Kari Möttölä, O. N. Bykov, 1. S. Korolev, 
The Finnish Institute of International 
A:lifairs, The MacMillan Press Ltd. 1983. 
xxi + 358 s. 

Suomalaisten idänkaupan asiantuntijoiden 
ja SNTL:n tiedeakatemian alaisen Maail
mantalouden ja kansainvälisten suhteiden 
instituutin IMEMO:n sekä muutamien mui
den asiantuntijoiden artikkelien pohjalta 
on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Kari 
Möttölä toimittanut maittemme välisiä ta
loussuhteita kuvaavan englanninkielisen 
teoksen, joka on tarkoitettu etenkin ulko
maiselle lukijakunnalle. Mukana on 12 suo
malaisten ja 11 venäläisten kirjoittamaa 
artikkelia sekä Suomen ja SNTL:n väli
siä sopimuksia ja lista yhteistyöhön osal
listuvista yrityksistä. 

Tuloksena on kirjava kokoelma artikke
leita kyseisestä teemasta. Kirjoittajat ovat 
näköjään voineet toimia vapaasti eikä toi
mittaja näytä ohjanneen heidän työtänsä. 
Niinpä esiintyykin paljon toistoja, keski
näisen kaupan kehitysvaiheita, YYA-s<opi
musta, rakennusprojekteja, ydinvoimaloita 
kerrataan yhä uudelleen ja uudelleen eri 
kirj oi ttaj ien teksteissä. 

Kirja alkaa apul.prof. Veikko Reinikai
sen ja Urpo Kivikarin artikkeliIla »Itä
länsi-taloussuhteiden teoriasta». Se sisäl
tää runsaasti asiasta toiseen hyppelehtiviä 
ideoita, globaalilta tasolta makro- ja mik
rotasoille ja takaisin. Yhtenäistä teoriaa ei 
synny eikä komparatiivisille eduille pyritä 
antamaan empiiristä sisältöä vaikka niistä 
usein mainitaankin. Jostain syystä suunni
telmatalouden ulkomaankauppateoriaan ei 
edes viitata. Kirjoitus jätti sekavan vai
kutelman. 

M. M. Maksimovan artikkeli käsittää 
historiallisen katsauksen sosialisti- ja ka-
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siin. A. N. Manzhulo ja J. V. Piskulov ana
lysoivat SNTL:n ja Suomen välisen talou
dellisen yhteistyön periaatteita. Tämä on
kin mielestäni kirjan kiinnostavin ve
näläinen artikkeli mutta ovathan kir
joittajat hyvin perehtyneet juuri Suomen 
talouselämään. Heillä on myös yrityksiä 
sovel taa marxilaista arvoteoriaa erilaisten 
systeemien välisen kauppavaihdon tarkas
teluun. Komparatiivisen edun teoriasta kir
joittajat toteavat, että sen sisältö ja sovel
lutus ovat erilaisia sosialismin ja kapitalis
min oloissa. 

Suurlähettiläs Paavo Rantanen selostaa 
bilateraalisopimusten kehitystä maittemme 
välisessä kaupassa. J. V. Andrejevin kir
joitus SNTL:n ja Suomen taloussuhteiden 
rakenteet on itse asiassa näiden suhteiden 
historiikki YYA-sopimuksen solmimisesta 
lähtien. L. 1. Brezhnevin ja U. K. Kekkosen 
osuutta korostetaan näiden suhteiden ke
hittäjinä. Pekka Hemmilä analysoi mait
temme välisen kaupan vaihtelujen suh
detta ~uhdannevaihteluihin. Artikkelissa 
on palJon mielenkiintoisia ideoita vaikka 
empiiristä näyttöä mm. viimeisimmän 
vientibuumin vaikutuksesta on vähän. 
Puutteena voidaan pitää, ettei toisen tämän 
aiheen tutkijan, Roy Dahlstedtin, työtä 
v:lta 1975 ole edes mainittu. 

1. S. Korolev käsittelee Suomen ja SEVin 
välistä multilateraalista yhteistyötä des
kriptiivisessä artikkelissaan. Reino Erma 
kommentoi lyhyesti Suomen ja SEVin vä
lisiä yleisiä sopimusehtoja Neuvostoliiton 
kauppamme kannalta. Ylijohtaja Kalervo 
Hentilä kirjoittaa energiasta maittemme 
välisessä kaupassa. N. N. Smeljakov esittää 
kronikan maittemme välisestä teollisesta 
yhteistyöstä ja vastaavista sopimuksista 
unohtamatta YYA- ja ETYK-sopimuksia. 
Toimitusjohtaja Jaakko Ihamuotila pohtii 
taloudellisen yhteistyön ongelmia yrityk-

pitalistimaiden keskinäisiin taloussuhtei- sen, Valmetin, näkökulmasta. Kirjoitus 
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sisältää paljo.n mielenkiinto.ista mikro.- ja 
makro.taso.n välisistä suhteista tässä kau
passa ja myös käytännön tieto.a siitä, kuin
ka neuvo.sto.markkino.ita vo.idaan lähestyä. 

J. A. Kulevin kirjo.itus Teollisuuskohtei
den yhteisrakentamisesta Po.ikkeaa kriit
tisyytensä suhteen muista venäläisistä 
artikkeleista. Hän suhtautuu to.rju
vasti ydinvo.iman vastaiseen liikehdin
tään meillä ja arvo.stelee myös sitä, että 
v:n 1977 jälkeen ei Neuvo.sto.liitto. o.le 
päässyt o.sallistumaan suo.malaisiin raken
nusko.hteisiin. Hän o.n myö,s havainnut 

suo.malaisyrityksissä vastahako.isuutta ja 
aloitekyvyttömyyttä kun o.n kysymys yh
teistyöstä ko.lmansissa maissa SNTL:n ul
ko.maankauppajärjestöjen kanssa. Sai
maan kanavan hän näkee ystävyyden ka
navana ja Itä-Suo.men tärkeimpänä kulje

tusväylänä. 

Matti Kaje ja Olavi Niitamo. käsittelevät 
pienen kapitalistimaan ja suuren sosialisti
maan tieteellis-teknistä yhteistyötä artikke
lissa, jo.ho.n o.n pelkistetty ns. meto.do.logia
rapo.rtin (ks. arvostelu KA 1981 :2) keskei
siä ideo.ita. Tämä o.nkin mielestäni teo.ksen 
o.maperäisimpiä artikkeleita ja lukemisen 
arvo.inen kaikille, jo.tka jo.utuvat kehittä
mään yhteistyötä neuvo.sto.laisten organi
saatio.iden kanssa. A. V. Ro.mano.v ja R. R. 
Simonjan selo.stavat lyhyesti maittemme 
välistä tiete~llis-teknistä yhteistyötä. Tek
no.Io.gian siirto.a maittemme välillä. analy
So.i Erkki Niro.nen tiiviissä mutta selkeässä 
artikkelissaan. 

Osasto.päällikkö Kari Ho.lo.painen selo.s
taa maittemme välistä maksusysteemiä, 
clearingiä, jo.ka ulko.maankaupassa . Po.ik
keuksellisena järjestelmänä varmaan he
rättää mielenkiinto.a ulkomaisessa lukijas
sao Neuvo.sto.pankkien to.imintaa Suo.men 
kaupassa selvittää V. A. Pekshev. Pekka 
Parkkinen analyso.i artikkelissaan lyhyesti 

mutta selkeästi N euvo.sto.liito.n kauppamme 
vaikutusta Suo.men talo.uselämään. Sa
maa asiaa mutta mo.lempien maiden kan
nalta käsittelee J. J. Judanov, jo.ka o.n hy
vin perillä Suomen teo.llisuudesta ja sen 
viime aikaisesta kehityksestä. Tuo.mo. Ne
nonen ja Hannu Linnainmaa arvio.ivat Kos
tamus-pro.jektin vaikutusta Kainuun ta
Io.uselämälle. O. N. Bykov ja L. S. Voro.n
kov käsittelevät Io.Puksi laajasti Euro.opan 
liennytyskehitystä ja maittemme välistä ta
Io.udellista yhteistyötä. Mielenkiinto.inen o.n 
heidän esittämänsä ajatus, että »lännen 
o.lisi syytä tutkia tarkkaan neuvo.stolais
suo.malaisen talo.udellisen yhteistyölabora
to.rio.n to.imintaa, jo.ssa o.n tehty lukuisia 
ko.keita» (s. 241). 

Tarkasteltava teos sisältää runsaasti tie
to.a, jo.ta Suo.men ja Neuvo.sto.liito.n välisis
tä talo.ussuhteista kiinnostuneen, varsinkin 
ulko.maisen, lukijan on vaikea löytää muu
alta. Kirjoittajista o.n vajaa puo.let tutki
joita tai IMEMO:n jo.htohenkilöitä. Ve

näläisten kirjo.itukset heijastelevat lä
hinnä virallisia näkemyksiä vailla analyyt
tistä syvyyttä ja suo.malaisista ovat useat 
kirjo.ittajat virkamiehiä tai liikemiehiä jo.
ten artikkelien perusluo.nne on yleensä 
deskriptiivinen eikä tieteellisyyteen pyr
kivä. Keskinäiset talo.ussuhteet tuntuvat 
o.levan niin ongelmatto.mia ja edullisia että 
kriittisessä lukijassa varmaan herää epäi
lyksiä.Pahempaa o.n, että tiettyjä asio.ita 
o.n ikään kuin yhteisestä so.pimuksesta 
»uno.hdettu». Samalla kun YYA-so.pimuk
sen merkitystä to.istellaan tavan takaa o.n 
sellainen tärkeä tekijä kuin so.tako.rvaukset 
nykyisenkin vientimme rakenteen selittä
jänä o.n jäänyt ko.ko.naan analyso.imatta. 
Kun Kekkonen ja Brezhnev o.n mainittu 
kumpikin parikymmentä kertaa ja Paasi
kivikin neljä kertaa o.vat sellaiset valtio.
miehet kuin Stalin, HrustSov ja Kosygin 



unohtuneet. Paljon tietoa annetaan Sai
maan kanavasta mutta ei mainita sen kuu
luneen aikanaan Suomelle. 

ArvioitavaIla teoksella on paljon ansioita 
mutta moni asia siinä myös arveluttaa. 
Paitsi että asioita on sopivasti unohdettu 
on myös jätetty moneen tärkeään kysy
mykseen vastaamatta (kaupan laajuuden 

Veli Karhu: The Emergence and Control 
of Distributional Effects in Econometric 
Demand Analysis. Tampereen yliopisto, 
Kansantaloustieteen laitoksen julkaisuja. 
Sarja A: N:o 7. Tampere 1983, 133 s. 

Veli Karhun väitöskirja liittyy ekonomet
rian keskeisimpiin alueisiin, kysynnän ana
lysointiin ja aggregointiongelmaan. 

Karhu lähtee siitä, että makrotason ku
lutus- ja kysyntäfun~tiot ovat johdetta
vissa vastaavista mikrotason relaatioista. 
Mikrotasolla tapahtuvat muutokset talous
subjektien ominaisuuksissa esimerkiksi 
asuinpaikan, sosiaalisen aseman ja tulota
son suhteen ilmenevät näiden ominaisuuk
sien makrOltasolle aggregoitujen jakautu
mien . muutoksina. Mikäli taloussubjektit 
muuttavat käyttäytymistään muuttuneiden 
ominaisuuksiensa mukaisiksi, makrotason 
aggregatiiviset käyttäytymisrelaatiot 
muuttuvat. Näitä mikrotasolla tapahtuvien 
käyttäytymismuutosten aiheuttamia vaiku
tuksia makrotasolla Karhu nimittää jakau
tumavaikutuksiksi. 

Jos taloussubjektit eivät ominaisuuk
siensa muuttuessa muuta käyttäytymis
tään, jakautumavaikutuksia ei synny, 
vaikka jakautumat muuttuvatkin. Karhun 
empiirinen havainto jakautumavaikutus
ten vähäisyydestä suomalaisten yksityi
sessä kulutuksessa saattaa siis yhtä lailla 
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poliittiset implikaatiot Suomelle, kaupan 
rakenne ja sen muutokset, kilpailukyky, 
kaupan kehitysmahdollisuudet öljyn vähe
nevän kysynnän ja ehkä tarjonnankin 
oloissa). Tässä mielessä kirja on pettymys 
kriittiselle länsimaiselle lukijalle. 

Jarmo Eronen 

johtua suomalaisten jääräpäisestä vanhoi
hin kulutustottumuksiin pitäytymisestä 
kuin siitä, ettei käytetty laskentamenetel
mä erottele jakautumavaikutuksia muista 
mahdollisista muutoksista. Karhu ei käsit
tele tätä kysymystä jakautumavaiku
tusten olemassaolosta eikä perustele impli
siittistä olettamustaan niiden olemassa
olosta teoreettisilla päättelyillä eikä em
piirisillä havainnoilla. 

Karhun tarkastelema ongelma on ylei
nen muussakin ekonometrisessa tutkimuk
sessa kuin kysynnän analyysissa. Mikrota
son tietojen sijasta käytettävissä on vain 

makroaggI'legaatteja. Tästä ei aina ole 
suurta haittaa, jos oleelliset piirteet säily
vät; jos aggregointi, esimerkiksi suurten 
jakautumamuutosten takia, johtaa harhai
seen kuvaan, seikka tulisi ottaa analyysissa 
huomioon. 

Luvussa 2 Karhu käyttää runsaasti tilaa 
- sivuissa laskettuna kolmasosan tekstis
tään - mikrorelaatiotden »eri suuntiin» 
tapahtuvan aggregoinnin vaikutusten sel
vittämiseen esittämällä 15 eri esimerkkiä. 
Esimerkit valaisevat ongelmakenttää hy
vin. Asia voitaisiin esittää yleisemminkin. 
Myös kirjoittajan käyttämä symboliikka 
on kovin monimutkaista; väitöstilaisuu
dessa tuli esille selkeämpi ilmaisutapa 
summauksille. 
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Luvussa 3 Karhu esittää tiiviisti kol
me menetelmää jakautumavaikutusten 
huomioon ottamiseksi, kaksi aiemmin käy
tettyä ja yhden kehittämänsä. Suppean ja 
erityisen numeerisen esimerkin avulla näi
den käyttöä kuvaillaan ja niitä vertaillaan 
toisiinsa muutenkin. Omaa menetelmäänsä 
kirjo~ttaja pitää kahta muuta sopivampana 
sekä teoreettisin perustein että niiden vaa
timan empiirisen datan vuoksi. 

Työn neljäs luku on otsikoitu: »Impacts 
of Changes in Horizontal and Vertical In
come Distribution on Private Consumption 
Expenditure in Finland in 1955-1976». 
Otsikko jättää lukijan ymmälleen. Olisiko 
lukua tarkasteltava otsikko kirjaimellisesti 
tulkiten empiirisenä tutkimuksena maini
tusta seikasta, vai ainoastaan metodisena 
kokeiluna kehitetyn menetelmän ominai
suuksien ja käytön kartoittamiseksi. 

Jälkimmäiseen tulkin taan viittaa se, että 
käytetty tilastollinen data jakautumamuu
toksista on saatu interpoloimalla ja ekstra
poloimalla vain muutaman aidon havain
non perusteella tai korvikemuuttujien 
avulla. Karhu ei ole kuitenkaan pohtinut 
sitä, että jos jakautumat muuttuvat siis
tein ja juohevin trendein, niin kuin tällai
sessa tapauksessa käy, niin onko näiden 
puhdistamisella yhtä yllätykse.ttömin t~en
dein kehittyvistä aggregaateista edes teo
riassa mahdollista saada aikaan eroja jous
toihin ja alttiuksiin. 

Otsikon kirjaimellista tulkintaa tukisi se, 
että laskelmista saatuja hyödykeryhmittäi
siä joustoestimaatteja esitellään yksityis-

kohtaisesti ja aikaisempiin tutkimustulok
siin vertaillen. 

Jos neljäs luku tulkitaan metodiseksi ko
keiluksi, johon Karhu myös väitöstilaisuu
dessa lectiossaan viittasi, herää kysymys, 
olisiko kokeilusta saanut enemmän irti, jos 
olisi käytetty simuloitua dataa, johon ja
kautumavaikutukset olisi 'tunnettuina ra
kennettu sisään, ja jossa valitun menetel
män kykyä niiden irroittamisessa olisi voi
tu »monte-carlo»-tyyppisin menetelmin 
testata. 

Tutkimuksen päätavoitteeksi on (sivulla 
101) esitetty tulonjakautuman muutosten 
vaikutusten kokonaiskysyntään merkittä
vyyden testaus. Mitään tilastollisia testejä 
ei kuitenkaan suoriteta vaan johtopäätös 
vaikutusten vähäisyydestä perustuu jous
toestimaattien »silmäilyyn» 't-testisuureen 
rinnalla. Esimerkiksi dynaamisten mallien 
multikollineaarisuuden mahdolliset vaiku
tukset on jätetty analysoimatta pitäyty
mällä kaikissa hyödykeryhmissä samaan 
malliin ja samaan tavanomaiseen pienim
män neliösumman estimointimenetelmään. 
Tulosten tilastolliseen analyysiin olisi käy
tetty d(~.ta antanut huomattavasti enem
män mahdollisuuksia, j,otka työssä on jä
tetty käyttämässä. 

Metodisena kehittelynä ja kokeiluna 
mielenkiintoisesta ja merkittävästä seikas
ta, joka useimmiten jätetään empiirisessä 
tutkimuksessa huomioon ottamatta, työ 
varsin hyvin puolustaa paikkaansa sarjas
saan. 

Kyösti Pulliainen 



Raija Volk: Suomen kevsos-kauppa. Sum
mary: Finland's trade with the kevsos
countries, Pellervon taloudellisen tutki
muslaitoksen julkaisuja N:o 3, Espoo 1983, 
117 sivua + liitteet. 

Kevsos-kaupalla :tarkoitetaan Suomen ja 
ns. pienten sosialistimaiden eli Bulgarian, 
SDT:n, Puolan, Romanian, Tsekkoslova
kian ja Unkarin välistä kauppaa. Maini
tuista pienistä sosialistimaista käytetään 
nimitystä kevsos-maat. 

Kirja aloitetaan tutkimuksen taustan ja 
tarkoituksen määrittelyllä. Sitten tarkas
tellaan kevsos-kauppaan vaikuttavia teki
jöitä sekä sosialistimaiden ulkomaankau
pan erityispiirteitä ja niiden vaikutusta 
kaupankäyntiin. Sitten siirrytään kevsos
sopimusten yksityiskohtaiseen tarkaste
luun sekä Suomen ja kevsos-maiden väli
sen kaupan rakenteen sekä tämän kaupan 
kehityksen selvittämiseen. Erityistä huo
miota kiinnitetään tässä TEVANAKE
teollisuuden tuotteiden eli ns. arkojen alo
jen kehitykseen. Lopuksi tehdään yhteen
veto ja päätelmät. 

Tutkimuksen tavoitteena ja tarkoitukse
na on pyrkiä selvittämään Suomen ja 
kevsos-maiden välisen kaupan kehitystä ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. Tärkeän lähtö
kohdan muodostaa sosialistimaiden ulko
maankauppaan liittyvien erityispiirteiden 
selvittely. Näistä todettakoon tässä ulko
maankaupan valtion monopoli, pyrkimys 
ulkomaankaupan bilateraaliseen tasapai
noon sekä sosialistisia maita vaivaava 
krooninen vaihdettavien valuuttojen pula, 
jonka sanotaan eniten vaikeuttavan sosia
listimaiden ja markkinatalousmaiden väli
sen kaupan kasvua. 

Suosituimmuuden periaate toteutuu 
automaattisesti vain GATTin jäsenmaiden 
kesken. GATTiin ovat kevsos-maista liit
tyneet Tsekkoslovakia vuonna 1947, Puo-
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la vuonna 1967, Romania vuonna 1971 ja 
Unkari vuonna 1973. Bulgaria on tarkkai
lujäsen ja lienee anomassa jäsenyyttä. 
IMF:ään liittyminen lienee vasta Unkaris
sa ollut harkinnan ja keskustelun kohtee
na. Veljeskansamme Unkari on muutoinkin 
edennyt pisimmälle päätöksenteon hajaut
tamisen osalta niin omassa sisäisessä talou
dessaan kuin ulkomaankaupankin tiimoil
ta. 

Kevsos-sopimukset ova t ainutlaatuisia 
markkinatalousmaan ja sosialistimaiden 
välisiä sopimuksia, ja niiden johdosta ja 
seurauksena voidaan todeta Suomen ehti
neen kaikista markkinatalousmaista pisim
mälle sosialistima~den kanssa käytävän 
kaupan esteiden raivaamisessa. 

Huomattakoon kuitenkin kevsos-maiden 
näyttelevän suhteellisen vaatimatonta osaa 
maamme ulkomaankaupan kokonaisuuden 
kannalta. Vuosien 1975 ja 1982 välisenä 
aikana kevsos-vienti edusti vain 2,7 pro
senttia Suomen kokonaisviennistä ja vas
taavasti kevsos-maiden tuonti 3,5 prosent
tia kokonaistuonniS'tamme. 

Entä kevsos-sopimusten tulokset? 

Suomalainen vienti kevsos-maihin kasvoi 
1975-1982 välisenä aikana vuosittain kes
kimäärin 19 prosenttia. Vertailuna mainit
takoon, että EC-vientimme vastaavasti 
kasvoi 13 prosenttia ja Suomen kokonais
vienti 15 prosenttia. Myös kevsos-tuonti 
kasvoi vastaavasti nopeammin - 14 pro
senttia - kuin EC-tuontimme (13 prosent
tia) ja Suomen kokonaistuonti (12 prosent
tia). 

Vertailevana arvosteluperusteena kev
sos-sopimusten kauppaa kasvattavasta vai
kutuksesta huomattakoon Ruotsin vastaa
vana ajankohtana päässeen suunnilleen sa
maan kevsos-kaupan kasvuun ilman min
käänlaisia erillissopimuksia. 



230 

Mielenkiin toisen ja aj ankohtaisen ongel
man kevsos-kaupassa muodostavat ns. arat 
alat eli TEV ANAKE-teollisuuden tuotteet. 
Arkojen alojen kaikki tullit poistuvat vuo
den 1985 alkuun mennessä. 

TEV AN AKE-teollisuustuotteiden kevsos
tuonti pyrkii olemaan erittäin kilpailuky
kyistä nimenomaan hinnan suhteen. Niin
pä kevsos-tuonti on vuosien 1975-1982 
välisenä aikana pystynyt lisäämään mark
kinaosuuttaan 3 prosentista 4,1 prosenttiin 
tekstiilien ja vaatteiden kokonaistuonnis
tamme. Samana aikana on suomalaisten 
tekstiilien ja vaatteiden markkinaosuus 
kevsos-maiden tuonnista supistunut, ollen 
vuonna 1982 ainoastaan 0,6 prosenttia. 

Kevsos-sopimuksella on siis ollut huo
mattava vaikutus aroilla aloilla niin kuin j,o 
etukäteisesti voitiin odottaa ja nähdä. Huo
mattakoon kuitenkin, että suomalaiset ul
komaankaupan viranomaiset ovat saaneet 
neuvotelluiksi rajoituksia arkojen alojen 
tuotteiden vastaiselle kasvulle lähitulevai
suudessa. Arat alat näyttävät siis tulevan 
lisääntyvän viranomaisten säätelyn ja 
säännöstelyn kohteiksi. 

Kevsos-sopimuksista huolimatta Suomen 
ja kevsos-maiden kauppa on kaukana klas-

valuutta ei ole vapaasti valittavissa. Li
säksi kaupan byrokratia ja virkamiesten 
osuus on paljon tuntuvampi kuin markki
natalousmaiden välisessä kaupassa. 

Olkoonkin, että kevsos-maiden ulkoinen 
asema kohentui 1980-luvun alkuvuosina 
niin kevsos-kaupassa velkaantuminen ja 
velkojen hoito tulee muodostumaan ongel
maksi kevsos-kaupan tulevaisuudessa. 
Kevsos-maat tulevat läntisillä markki
noilla edelleenkin kilpailemaan viemällä 
tuotteita, joiden raaka-ainesisältö on kor
kea tai tuotteita, jotka sisältävät paljon 
työtä. Tällaiset tuotteet kuitenkin kohtaa
vat yhä lisääntyvää kilpailua kehitysmai
den taholta. Teollisuustuotteiden kansain
välisen kaupan lisääntyvästi vapautuessa 
on tämä kehitys omiaan aiheuttamaan ko
rostuneita sopeutumisen ongelmia myös 
Suomessa. Suomalaisten yritysten on opit
tava elämään kotimarkkinoillaan ja 
kevsos-maissa kasvavan kilpailun olosuh
teissa. 

Raija Volk on onnistunut tutkimuksensa 
tavoitteen ja tarkoituksen selvittämisessä 
varsin hyvin. Tutkielma antaa selvän ja tii
viin kuvan Suomen kevsos-kaupan taus
tasta, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tu-

sisen mallin mukaisesta vapaasta kansain- levaisuuden näkymistä. 
välisestä kaupasta. Kevsos-kaupan maksu- Kari Castren 



ENGLISH SUMMARIES 

EERO TUOMAINEN: Working time and 

employment 

Recently the effects of the shortening of 
working time on employment have been 
evaluated in many countries. In Finland 
two basic reports are worth mentioning. In 
1980 the Economic Planning Centre pub
lished a study by Antti Romppanen on 
»Working Time and Employment» and in 
1983 a special committee on working time 
published a report. Both of them presented 
calculations, which suggest that on certain 
assumptions and reservations the increase 
in employment could be one third of the 
decrease in working time, the rest being 
negative changes in production and 
positive changes in productivity. 

The effects on employment depend on the 
way wor king time is shortened. As basic 
alternatives, which are empiricalIy welI 
known, are a) shift work on a shorter time 
basis, b) educational leaves, c) seasonal 
stops of production and d) shortened 
wor king wee~s. 

The combination of shift work with 
shorter working time (e.g. 36 hours per 
week in the 3-shift work in the Finnish 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

sistance from the viewpoint of professional 
economists. In the short run the widening 
of the educational system wilI decrease the 
supply of labour, in the longer run pro
ductivity may rise as welI as the participa
tion rate. The final results in terms of 
production, productivity and employ
ment depend on the effectiveness of 
institutionalized education compared to 
learning by working process. 

The seasonal stops of production are 
relatively ineffective solutions to improve 
employment because they in most cases 
increase the unit costs and deteriorate 
competitiveness. 

The shortened, 3-4 day wor king weeks 
are quite commonly used to prevent the 
increase of cyclical unemployment. Tem
porarily used they may ease the stabiliza
tion of the labour market but when con
tinued they forecast losses in profitability 
and bankruptcies. 

Although the positive employment 
effects of the shortening of working time 
are vague, one may expect that the 
working time for different reasons wilI 
decrease in Finland by one per cent per 

paper industry) can be quite an effective year. HistoricalIy, a combination of two 
way of maintaining the level of employ
ment and the fulI use of capacity when the 
capital deepening technological progress is 
rapidly going on. 

Educational leaves are the alternative 
which has got most support or least re-

per cent increase in real wages and one 
per cent decrease in working time annualIy 
is commonly accepted. Up tilI now it is 
impossible to say which way to proceed 
wilI be selected in the shortening of 
working time. 
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MIKAEL INGBERG: Pensions and Redis
tribution 

This article studies the effects af the Fin
nish compulsory pension sYlstems on the 
distribution of income. Three aspects of the 
redistributive effects of the pension 
systems are considered. 

Firstly, the systems redistribute income 
between generations. This redistributive 
elemen't is stronger in the work-related 
system (ansioeläkejärjestelmä), the work
related pension scheme being a fairly 
young pension system, started as it was in 
1962. 

Secondly, the systems redistribute in-

PETER JOHANSSON: On Interest Rate 
Policies 

This paper examines the role of interest 
rate policy in demand management. The 
short-run effects of interest rate changes 
on aggregate demand and output are 
studied in an economy under credit 
rationing. The effectiveness of the interest 
rate as an instrument of counter-cyclical 
policy is mitigated by the variable interest 
rate structure and in particular by the tax
deductability oOf households' interest pay
ments on loans. As the marginal tax rate 
rises the after-tax effective interest rate 
declines. As a result, the in'terest rate 
sensitivity of the demand foOr loans 
decreases, thereby increasing the remune
rativeness of incurring debts under condi
tions of inflation. 

Due to credit rationing, raising the in
terest rate may also turn out to be an 
expansionary measure of economic poliey. 
When the interest rate rises supply of 
credit by the banks and capital inflow in
crease, while the demand for money by the 

come between iridividuals of the same 
generation. This redistributive element is 
stronger in the state-run system (kansan
eläkejärjestelmä), the goal of this system 
being to provide basic economic security at 

old age. 

Thirdly, the pension syS'tems are shown 
to redistribute income between factors of 
production. The systems are financed 
through payroll taxes, mostly on the 
employers, and the rapid increase in 
payroll taxes in the 60's and 70's is shown 
to have reduced the share of the value 
added in the industrial sector going to 
capital. 

publie decreases. With the excess demand 
in the credit market diminishing aggregate 
demand in the commodity market may in
crease as a result of the improvement in 
the availability of credit and the con
sequent increase in the consumption and 
investment demand by liquidity- con
strained households. 

Monetary policy may have a direct link 
to unemployment and aggregate supply ff 
the firms - operating in the poorly devel
oped capital market - use loans to finance 
their investment and labour oosts. This 
feature is a further complication in as
sessing the effects of intereS't rate poliey. 
Demand and supply effects being 
ambiguous it is not possible to say whether 
raising the interest rate has positive or 
negative effects on the price level and 
output. Depending on the assumptions 
made on the tightness of the money 
market, the sensitivity of capital flows and 
the foOrmation of inflation expectations one 
may arrive at very differing conclusions 
regarding the role of interest rate poliey. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Ekonomistien rauhanvetoomus 

Monien ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, 
lakimiesten, psykologien ja sanomalehtimies
ten esimerkki herätti viime syksynä myös suo
malaisten ekonomistien piirissä ajatuksen eko
nomistien rauhanvetoomuksesta. Taloustieteel
lisen Seuran johtokunnan esityksestä on seuran 
vuosikokous 28.3.1984 hyväksynyt oheisen eko
nomistien rauhanvetoomuksen. Vetoomus pyr
kii kiinnittämään ekonomistikunnan huomiota 
sodan ja rauhan kysymysten tärkeyteen heidän 
omassa työssään. Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen johtokunta on 27. 2. 1984 omasta puoles
taan päättänyt suositella seuraavan vetoomuk
sen julkaisemista Kansantaloudellisessa aika
kauskirj assa. 

Kaikkia kansakuntia koskevan sodan ja 
ydinaseiden käytön uhka on saanut monet 
ammattiryhmät pohtimaan vastuutaan, 
velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksiaan 
rauhan edistämiseksi. Tämä koskee myös 
ekonomisteja. Maailmanlaajuiset taloudel
liset ongelmat ovat kärjistyneet samanai
kaisesti, kun varusteluun suunnatut yoi
mavarat ovat lisääntyneet. Asevarustelun 
ja aseistariisunnan sosiaalisia ja taloudel
lisia vaikutuksia ei voida jättää ottamatta 
huomioon. 

Asevarustelun yhteiskunnallisiin ja ta
loudellisiin seuraamuksiin on kiinnitetty 
runsaasti huomiota viime vuosikymmenien 
aikana. YK:n piirissä tehdyn ja meneillään 
olevan tutkimus- ja selvitystyön kantava
na ajatuksena on, että kansakuntien sosiaa
linen, si visty ksellinen ja taloudellinen 
edistys voi toteutua vain rauhan oloissa. 

kentää taloudellisen kehityksen edellytyk
siä niin teollistuneissa markkinatalous
maissa, sosialistisissa maissa kuin kehi tys
maissakin. Ensiksi mainittujen osalta on 
joskus esitetty käsitys, että asevarustelulla 
on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia 
kysynnän ylläpitäjänä sekä teknologian ke
hityksen edistäjänä. Viime aikoina näitä 
käsityksiä on kuitenkin jouduttu tarkista
maan. Monissa maissa juuri varustelume
not kasvattavat julkisen sektorin alijää
mää ja lisäävät verotusta niin paljon, että 
tuotannolliset investoinnit ja siviilikulutus 

selvästi tästä kär'sivät. Välittömästi siviili
käyttöön tähtäävä tutkimus- ja tuoteke
hittelytoiminta antaa nopeammin ja ilman 
suurta tuhlausta tuloksia kuin aseteknolo
gian kehittämisen kautta kierrätetyt voi
mavarat. Puolustusmenoiltaan eri tasois
ten teollisuusmaiden taloudellisen kehityk
sen vertailun perusteella on osoitettavissa, 
että tuottavuuden kasvun ja varustelume
nojen välinen riippuvuus on negatiivinen. 

Varustelumenot kaventavat väestön elin
mahdollisuuksia. Erityisesti monissa kehi
tysmaissa väestön elintason nousun estee

nä on varustelumenojen nopea kasvu. Su
pervallatkaan eivät selviä omista köyhyys
ongelmistaan, jos ne käyttävät huomatta
van osan valtion menoista varusteluun. 

Sotilaallisiin tarkoituksiin suunnattuja 
voimavaroja ei voida nopeasti siirtää sivii-

Asevarustelu ja kansantalous lituotantoon. Sotatarviketeollisuuteen liit-
tyvät omat kullekin talous- ja yhteiskunta

Samalla kun kiihtynyt aisevarustelu mer- järjestelmälle ominaiset taloudelliset, po
kitsee lisääntynyttä sodan uhkaa, se hei- liittiset ja ammatilliset intressinsä. Ne sito-
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vat tietoa, taitoa ja tuotantolaitteistoa, jon
ka käyttö muuhun tarkoitukseen aiheuttaa 

teknisiä ja taloudellisia ongelmia. Tuotan
torakenteen muutos edellyttää investoin

teja ja työvoiman uudelleen koulutusta. 

Siirtymävaiheen ongelmat ovat lähtökoh

diltaan yhteisiä kaikille talouksille, vaikka 
niiden konkreettinen muoto voi vaihdella 

palJonkin. Ekonomistien panos sopeutumis

ongelmien selvittämisessä on keskeinen. 

Asevarustelu ja kansainväliset suhteet 

Taloushistoria osoittaa kuinka kiinteästi 

kansainväliset taloussuhteet ja rauha ovat 
keskenään sidoksissa. Harmoninen ja mo

lempia osapuolia hyödyttävä taloudellinen 

vaihto edesauttaa rauhan ylläpitämistä ja 

molemminpuolista. ymmärtämystä. Talou

delliset häiriöt ovat taas sekä sotien syy 

että niiden seuraus. Kfl,nsaipvälisen talous
järjestelmän häiriöt ovat usein johtaneet 

sotilaallisiin konflikteihin. Kasvava kan

sainvälis-poliittinen jännitys on puolestaan 

heikentänyt vakaan taloudellisen kehityk

sen edellytyksiä. Ekonomisti voi siis lähes

tyä kansainvälisiä taloussuhteita myös so
dan ja rauhan näkökulmasta. 

Kansainvälisen talouden rakenteet ja 
kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä mo

nessa suhteessa huolestuttavia. Globaali

nen taloudellinen epätasa-arvo - pohjoi

sen ja etelän välinen kasvava kuilu - he

rättää katkeruutta. Suurvaltasuhteissa 

esiintyvä jännitys on taannuttanut teollis

tuneiden markkinatalousmaiden ja sosia

lististen maiden välistä taloudellista yh

teistoimintaa. 

Suomen erityisasema ja ekonomistiemme 
vastuu 

Suomen taloudellinen kehitys neljän vii
me vuosikymmenen aikana on oiva esi
merkki siitä, miten kansantalous voi hyö
tyä eri talousjärjestelmiin ja erilaisiin ke
hitysvaiheisiin kuuluvien maiden kanssa 
käymästään kaupasta. Tätä kautta myös 
ymmärtämys erilaisia järjestelmiä kohtaan 
lisääntyy. Tämän kokemuksen välittämi
sessä ulkomaalaisille suomalaisilla ekono
misteilla on oma tehtävänsä. 

Taloudellisia suhteitamme kolmannen 
maailman maihin tulee kehittää sekä laa
juuden että sisällön osalta. Kun pohjoisen 
ja etelän välinen kuilu on eräs ihmiskun
nan kohtalonkysymys, ekonomistien on 
syytä painottaa sitä koskevien kysymysten 
käsittelyn lisäämistä sekä opetuksessa että 
tutkimuksessa. Tätä tarvetta vain lisää se, 
että aihepiiri on toistaiseksi jäänyt taka
alalle suomalaisessa taloustieteessä. I(äsi
tyksemme on, että ekonomistien kansain
välisiin taloussuhteisiin kohdistuvan tutki
muspanoksen lisääminen edesauttaa omal
ta osaltaan kansainvälistä kanssakäymistä 
ja maailmanrauhan säilyttämistä. 

Taloustieteellinen Seura esittää vetoo
muksena, että ekonomistimme pyrkisivät 
sekä toimiessaan taloudellisina asiantunti
joina että tutkimustyössään ottamaan huo
mioon kansainvälisen sopusoinnun ja rau
han edistämisen. Tällä tavalla ekonomistit 
voivat myötävaikuttaa niihin rauhantah
toisiin pyrkimyksiin, joita maamme on jo 
pitkään edustanut YK:ssa ja muissa kan
sainvälisissä järjestöissä. 

Helsingissä maaliskuun 28. päivänä 1984 

Taloustieteellinen Seura ry. 



8 

TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

The 1984 International Symposium on Forecasting 

- aika: 8.-11. 7.1984 
- paikka: Lontoo, Englanti 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

- lisätietoja: Robert Fildes, Manchester Business School, Booth 
Street West, Manchester M15 6PB, U.K. 

The 40th Conference of the International Institute of Public Finance 

- aika: 28. 8.-1. 9. 1984 
- paikka: Innsbruck, Itävalta 
- teema: »Public Finance and Public Debt» 
- lisätietoja: professori Horst Claus Recktenwald, Friedrich-

Alexander-Univer.sität Erlanden-Niirnberg, Lange 
Gasse 20, D-8500 Niirnberg, G,ermany 

The 11th Annual Conference of EARIE (The European Association 
for Research in Industrial Economics) 

- aika: 
- paikka: 

29.-31. 8. 1984 
Fontainebleau, Ranska 

European Meeting of the Econometric Society 

- aika: 3.-7.9. 1984 
- paikka: Madrid, Espanja 
- lisätietoja: Laura Vajanne, OKO, puh. 90-404 2232. 

Fordelningsteori og fordelningspolitikk i et kvinneperspektiv seminar 

- aika: 12.-13. 9. 1984 
- paikka: Oslo, Norja 
- järjestäjä: Norges almenvitenskaplige forskningsråd (NAVF) 
- lisätietoja: Tuovi Allen, TTT, puh. 90-737 733 

The 8th International Conference on the Econometric Modelling of 
the Socialist Economies 

- aika: 
- paikka: 

8.-10. 10. 1984 
Lodz, Puola 
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The 11th Conference on Problems of Building and Estimation of 
Large Econometric Models 

- aika.: 
- paikka: 

11.-12.10.1984 
Lodz, Puola 

The 19th General Conference of the lnternational Association for 
Research in lncome and Wealth 

- aika: 25.-31. 8. 1985 
- paikka: N oordwijkerhout, Alankomaat 



25. Pohjoismainen kansantaloudellinen kokous pidetään Kööpenha
minassa 16.-17.8. 1984. 

Kokouksen pääteemana on 1980-luvun taloudellisten ongelmien ver
tailu 1930-lukuun. 

Kokous alkaa ja päättyy plenum-istunnoin, joissa mm. pidetään seu
raavatesitelmät: 

Odd Aukrust, Norja: 1980-luvun talous 1930-lukuun verrattuna -
lukujen kertomaa 
Erik Dahmen, Ruotsi: Teollisuuden toimintaehdot 1930-luvulla ja nyt 
Seppo Lindblom, Suomi: Rakenneongelmat ja te 0 llisuuspolitiikka 
Niels ehr. Nielsen, Tanska: Talouspolitiikan muuttuneet toiminta
mahdollisuudet 

Lisäksi järjestetään 'erityisistuntoja iltapäivällä 16.8. ja aamupäivällä 
17. 8. Näissä käsitellään kolmea aihepiiriä: 

a) Työllisyysongelmat 
b) Julkiseen sektoriin liittyv.ät ongelmat 
c) Raha-,valuutta- ja luottomarkkinat 

Kokouksen järjestely toimikuntaan kuuluu Suomesta Gösta Mickwitz. 
Lisäksi ,erityisistuntojen kutakin teemaa varten on oma toimikun
tansa. Niihin kuuluvat Suomesta Pentti Vartia (teema a), Björn 
Wahlroos (b) ja Sixten Korkman (c). 

~okouksen osallistumismaksu, johon sisältyy ban!ketti, on 1000 Tans
kan kruunua. Majoitus, ruokailu ja matkat osallistujien on makset
tava itse. 

Lisätietoja saa lem. toimikuntien suomalaisilta jäseniltä sekä Kan
santaloudellisen Yhdistyksen sihteeriltä. Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen ja Ekonomiska Samfundetin ryhmämatkalle ilmoittautu
nelta pyydetään ottamaan yhteys matkatoimisto Olympiaan, puh. 
(90) 644033/Kai Salmi. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1984:2 

Forskning for nordisk 0konomisk samarbeid 

Nordisk ekonomisk forskningsråd er 
opprettet av Nordisk Ministerråd. Forsk
ningsrådets formål er å fremme nordisk 
ekonomisk samarbeid. Dette skal blant 
annet skj e ved a t gis stette til analyser 
og utredninger om avhengigheten, meIlom 
de nordiske land og om forutsetningene for 
et ncermere ekonomisk samarbeid. Rådet 
prever forelepig å konsentrere virksom
heten om prosjekter som angår stabilise
ringspolitikk i de nordiske land. Både 
studier av ringvirkninger 'mel10m landene 
og komparative studier av landene vil 
vcere av intresse. 

Forskninsrådet inviterer interesserte 
forskere til å seke om stette til prosjekter 
innen dette emneområdet. EventueIle til
sagn vil i denne omgang bli gitt for året 
1985. Budsjettrammen er ca. NOK 
1200000. 

Generelt vil forskningsrådet legge vekt 
på felgende forhold ved bedemmelsen av 
en prosjekts0knad: 

(i) Sekernes forskerkompetanse. 
(ii) Prosjektet må ha nordisk tilknytning. 
Det vil vcere en fordel om prosjektet om
fatter forholdene i alle nordiske land, eIler 
kan innordnes i en undersekelse som om
fatter samtlige land. Men noe absolutt krav 
er dette ikke. 
(iii) ProS'jektet må mcere empirisk og ha 
relevans for utformingen av ekonomisk 
politikk i de nordiske land. 
(iv) Prosjektet må ikke vcere for stort i 
forhold til forskningsrådets budsjettram
mer. Som hovedregel vil forskningsrådet 
ikke yte stette til samme prosjekt over et 

lenger tidsrom enn tre år. Og samlet stette
belep ber ikke overstige NOK 400 000. Det 
innvilges bare stette for ett år av gangen. 

(v) Prosjektet ber gi i alle falI noen re
sultater i lepet av relativt kort tid. Stette 
opp mot maksimumsgrensen gis bare 
dersom prosjektet dokumenterer god 
progresjon ved årlige melIomrapporter og 
ved publisering av resultater på annen 
måte. 

(vi) Det innvilges ikke lenn eIler hono
rarer i tillegg til forskernes vanlige lenn. 

Flere ulike arbeidsformer vil vcere 
mulige: Et prosjekt kan utferes isin helhet 
av en eIler flere forskere fra samme land. 
EIler prosjektet kan utferes av forskere 
fra to eIler flere land. Dersom forsknings
rådet finner et foreslått prosjekt scerlig 
interessant, kan rådets medlemmer bidra 
til etablering av slike internordiske 
forskergrupper. 

1 denne omgang vil eventueIle tilsagn bli 
gitt for året 1985. Seker som får tilsagn 
om stette må serge for at et forvaltnings
organ påter seg å fere 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 be om et resyme av re
sultatene fra igangvcerende prosjekter. 
Resymeet skal utformes som en artikkel 
og vil bli publisert i forskningsrådets år
bok. 



S0knader om st0tte skal vrere utformet 
av de forskere som skal gjennomf0re 
prosjektet. S0knader skal inneholde: 

(i) Detaljert redegj0relse for problemstil
lingen. 
(ii) Beskrivelse av hvordan prosjektet 
tenkes gj ennomf0rt. 
<iii) Tidsplan for prosj ektet. Dersom 
prosjektet strekker seg over mer enn et år, 
skal fremtidig st0ttebehov angis. 
Uv) Spesifiserte opplysninger om behovet 
for 0konomisk st0tte. Det skal oppgis 
dersom prosjektet mottar eIler s0ker st0tte 
fra andre kilder. 
(v) Kort beskrivelse av forskernes faglige 
bakgrunn. 
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S0knadsfristen er 1. oktober 198'4. 
S0knader vil bli behandlet i10pet a~ 

h0sten og s0kere kan vente svar senest i 
desember. 

De som er interessert i ytterligere 
opplysninger 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 forsknings
rådets medlemmer som i Finland er avdel
ningschef Pertti Sorsa (tel. 90-1601), pro
fessor Jouko Paunio (tel. +41-22-310211) 
og avdelningschef Heikki Koskenkylä (tel. 
90-1831). 



TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA 
KIRJALLISUUTTA 

Honni, Matti - Lotti, Leila - Mannermaa, 
Kari: Markkinointiesimiehen työ. Tutki
mus, suunnittelu, johtaminen. Werner 
Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1984.207 
s. 

Suomen taloushistoria 3. Historiallinen ti
la.sto. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Hel
sinki 1983. 470 s. 

Tanzi, Vito (ed.): The Underground Eco
nomy in the United States and Abroad. 
Lexington Books, Lexington 1983. 
x+341 s. 

Inflaatio ja talouspolitiikka. Suomen 
Pankki D:55, Helsinki 1983. 204 s. 

Sihtola, Kari: Katsaus välillisten työvoi
makustannusten käsitteisiin ja teorian 
muodostukseen. Elinkeinoelämän tutki
muslaitos C:29, Helsinki 1984. 98 s. 

Huttunen, Terho: Suomen puunkäyttö, 
poistuma ja metsätase 1981-83. Folia 
Forestalia 565, Helsinki 1983. 46 s. 

Berend, Ivan T. - Ranki, György: The 
European Periphery and Industrializa-

tion 1780-1914. Cambridge University 
Press, Akademiai Kiado, Budapest 1982. 
180 s. 

Hart, Robert A.: The Economics of Non
Wage Labour Costs. George Allen & 

Unwin, London 1984. xii + 173 s. 
Economic Growth in a N ordic Perspective. 

D0R, ETLA, IFF, IUI, 101. Helsinki 
1984. 373 s. 

Hietalahti, Jorma: Pitkäaikaisten ulko
maisten rahoituslainojen kustannuskehi
tys 1970-1981. Suomen Pankki A:56, 
Helsinki 1984. 69 s. 

Arbejdsl0shedens omkostninger i Norden. 
1. Delrapport. Nordisk Råd/Nordisk 
Ministerråd, NU 1983: 15, Stockholm 
1984. 96 + 51 s. 

Johansson, Peter: Korkopolitiikan vaikutus 
kokonaistuotantoon ja hintatasoon. Suo
men Pankki D:56, Helsinki 1984. 91 s. 

Lehto, Eero: Korot ja korkojärjestelmä 
Suomessa. Suomen Pankki A:57, Helsin
ki 1984. 64 s. 



TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, 
keskusteluaiheita 

Mustonen, Jussi - Salonen, Ilkka: Optimal 
Monetary Policy and Rational Expecta
tions: a Case of Rationed Credit Markets. 
N:o 148, Helsinki 8.2.1984. 28 s. 

Rahiala, Markku: Yksityisen kulutuksen 
hyödykeryhmittäistä jakautumista ku
vaava ennustejärjestelmä. N:o 149, Hel
sinki 9. 2. 1984. 85 s. 

Suvanto, Antti: Inter-dealer Transactions 
and the Integration of the Foreign Ex
change Markets. N:o 150, Helsinki tam
mikuu 1984. 31 s. 

Ahtola, Juha - Tiao, George C.: Asymp
totic Inference in Autoregressive Models 
with Roots on the Unit Circle. N:o 151, 
Helsinki 10.4. 1984. 11 s. 

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen 
laitos, keskustelu- ja tutkimus aloitteita 

Evans, George - Honkapohja, Seppo: A 
Complete Cha.racterization of ARMA 
Solutions to Linear Rational Expecta
tions Models. Nr. 209, Helsinki 11. 1. 1984. 
26 s. 

Kanniainen, Vesa - Tarkka, Juha: The 
Demand for Money: Microfoundations 
for the Shock-Absorption Approach. Nr. 
210, Helsinki 17. 1. 1984. 23 s. 

Pohjola, Matti: Growth, Distribution and 
Employment Modelled as a Differential 
Game. Nr. 211, Helsinki 31. 1. 1984. 10 s. 

Ahtola, J. - Tiao, G. C.: Parameter In
ference for a N early N onstationary First 
Order Autoregressive Model. Nr. 212, 
Helsinki 20. 2. 1984. 20 s. 

Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos, 
Working Papers 

Laitinen, Erkki K.: A Production-Based 
Model of Investment Behaviour. N:o 27/ 
1984, Jyväskylä 1984. 19 s. + liitteet, 

Kivijärvi, Hannu - Korhonen, Pekka -
Wallenius, Jyrki: State-of-the-Art of 
Operations Research and Its Practice in 
Finland. N:o 28/1984, Jyväskylä 1984. 13 
s. 

Laitinen, Erkki K. - Tyrni, Ilari - Vuo
rela, Esko: A Simulation Model for the 
Short- and Long-Term Planning Pro
cesses of the Firm. N:o 29/1984, Jyväs
kylä 1984. 25 s. + liitteet. 

Metsäntutkimuslaitos, tiedonantoja 

Toropainen, Mikko: Valtion avustukset 
kuntien aluelämpöinvestoinneissa. N:o 
131, Joensuu 1984. 79 s. + liitteet. 

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, 
raportteja ja artikkeleita 

Parviainen, Eero: Maatalouden, metsäta
louden ja energiantuotannon yhteenso
vittaminen. N:o 38, Espoo 1984. 87 s. 

Suomen Pankki 

Lehto, Eero - Tornberg, Pertti: Rahapoli
tiikan päätösperäiset muutokset ja niitä 
kuvaava indikaattori. RP 1184, Helsinki 
22. 2. 1984. 32 s. 

Pikkarainen, Pentti: Teollisuuden energian 
kysynnästä Suomessa vuosina 1960-

1982. TU 6/84, Helsinki 22. 2. 1984. 75 s. 
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Aurikko, Esko: Suomen kansantalouden 
neljännesvuosimalli BOF3: tuonti. TU 
7/84, Helsinki 7.3.1984. 12 s. 

Kanniainen, Vesa - Tarkka, Juha: On the 
Shock-Absorption View of Money: In
ternational Evidence from the 1960's and 
1970's. TU 8/84, Helsinki 7.3. 1984. 29 s. 

Willman, Alpo: Suomen kansantalouden 
neljännesvuosimalli BOF3: verot ja jul
kinen talous. TU 9/84, Helsinki 30. 3. 
1984. 36 s. 

Svenska Handelshögskolan, meddelanden 

Ekholm, Bo-Göran: Ekonomisk lönsamhet 
och investeringskalkylering. En empirisk 
studie av relationerna mellan ekonomisk 
lönsamhet och valet av investeringskal
kylmetoder bland finländska företag. Nr. 
114, Helsingfors december 1983. 22 s. 

Holstius, Karin: Passenger Preferences and 
Airline's Advertising. Nr. 116, Helsing
fors februari 1984. 19 s. 

Taloudellinen suunnittelukeskus, selvityk
siä ja työraportteja 

Harjunen, Pirjo - Leppänen, Seppo: Palk
karakenne Suomessa vuosina 1960-1982. 
Selvitys 11, Helsinki 1984. 36 s. + liitteet. 

Creutzberg, Alexander: On the Value of 
the Finnish Markka during 1971-1983. 
Report 12, Helsinki 1984. 37 s. 

Turun yliopiston taloustieteen julkaisuja, 
sarja C 

Kantola, Satu-Päivi: Kaaoksen käsitteen 
soveltaminen taloustieteessä. N:o 13, 
Turku 1984. 24 s. 

Työväen Taloudellinen Tutkimuslaitos, 
tutkimusselosteita 

Laaksonen, Seppo: Maatalousyrittäjien ja 
teollisuustyöntekijöiden tulot, kulutus ja 
kestokulutustavaroiden omistus vuonna 
1981. N:o 27, Helsinki maaliskuu 1984. 
17 s. 

Laaksonen, Seppo: Viljelmistä ja viljeli
jöiden työstä ja tuloista 1980-luvun alus
sa. N:o 28, Helsinki maaliskuu 1984. 72 s. 

Laaksonen, Seppo: Teollisuustyöntekijöi
den asema tulo- ja työaikatilastojen mu
kaan 1980-luvun alussa. N:o 29, Helsinki 
maaliskuu 1984. 40 s. 

Loikkanen, Heikki A.: Asumistuki vuok
ralaisten asumistason parantajana: Osa 
1. N:o 30, Helsinki maaliskuu 1984. 18 s. 

Valtiovarainministeriön kansantalous
osasto, keskustelualoitteita 

Mutikainen, Tapio: Suhdannevaihteluiden 
erityispiirteistä Suomessa vuosina 1949 
-1983. N:o 9, Helsinki 10.4. 1984. 31 s. 
+ liitteet. 



TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ 

Helsingin yliopisto 

Sukselainen, Tuomas: Hinnanmuodostus 
Suomen teollisuudessa vuosina 1969-

1981 - ekonometrinen tutkimus toimi
aloittaisella neljännesvuosiaineistolla. 
Lisensiaattityö, kevätlukukausi 1984. 

Wallin, Markku: Vesiensuojelun virkistys
ja viihtyvyyshyötyjen arviointimenetel
mät. Lisensiaattityö, kevätlukukausi 
1984. 

Hausmann, Tuula: Kansantalouden tilin
pito ja inflaatio: Empiirinen esimerkki 
inflaation vaikutuksista valtion talou-

Nurminen, Raimo: Kansantalouden tilin
pidon laadinta ja luotettavuus: ennakko
tietojen osuvuus Suomessa vuosina 1977 

-1982. Pro gradu -tutkielma, kevätlu
kukausi 1984. 

Pelkonen, Jarmo: Suomen vienti vuosina 
1970-1982 ja eräs sen ennuste. Pro 
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984. 

Rantala, Harri: Varallisuusverotuksen ta
voitteet ja niiden toteuttaminen Suomes
sa sekä kansainvälistä vertailua. Pro 
gradu -tutkielma, kevätlukukausi 1984. 

teen vuosina 1971-1981. Pro gradu -tut- Turun yliopisto 
kielma, kevätlukukausi 1984. 

Matala, Timo: Menovero suoran verotuk
sen muotona. Pro gradu -tutkielma, ke
vätlukukausi 1984. 

Ruokonen, Juha: Elinympäristö kasvavas
sa kansantaloudessa. Pro gradu -tutkiel
ma, kevätlukukausi 1984. 



KORJAUS »SATA VUOTTA SUO'MALAISTÅ KANSAN
TALOUSTIEDETTÄ» -KIRJAAN 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen 100-vuo
tisjulkaisun 'Sata vuotta suomalaista kan
santaloustiedettä' artikkelissa Juhani Hir
vonen - Riitta Hjerppe: Taloudellinen 
kasvu Suomessa 1880-1980 on sivulla 151 
painovirhe. Ko. sivulla olevan kuvion 5 
alla kuvion symbolien tulee olla: 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

maatalous 
metsätalous 
teollisuus ja käsityö 
rakennustoimin ta 
liikenne 
kauppa, pankit, vakuutus 
julkiset palvelukset 
yksityiset palvelukset 



KIRJOITTAJAT 

Tuovi AUen VTK, nuorempi tutkija, Työ
väen Taloudellinen Tutkimuslaitos 

Turo Bergman VTL, tutkimussihteeri, Suo
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö 

Kari Castren KTL 
Jarmo Eronen KTL, vs. lehtori, Helsingin 

kauppakorkeakoulu 
Pertti Haaparanta VTL, assistentti, Helsin

gin yliopisto 
Tuomo Haavisto VTM, johtaja, Taloudelli

nen Tiedotustoimisto 
Riitta Hjerppe VTL (väit.), dosentti, Suo

men Pankki 
Kauko Hänninen lehtori, Suomalainen Yh

teiskoulu 
Mikael Ingberg Ph.D., ekonomisti, Peller

von Taloudellinen Tutkimuslaitos 
Peter Johansson VTK, tutkija, Suomen 

F'ankki 

Arto Ojala VTM, johtaja, Suomen Työn
an taj ain Keskusliitto 

Heikki Oksanen VTT, dosentti, vs. esi
mies, Työväen Taloudellinen Tutkimus
laitos 

F. C. Palm Econ.Dr. (Universite Catholique 
de Louvain), professori, Vrije Uni
versiteit, Amsterdam 

Kyösti Pulliainen VTT, professori, Joen
suun yliopisto 

Tuire Santamäki KTL, nuorempi tutkija, 
Suomen Akatemia/Helsingin kauppakor

keakoulu 
Kari Sihtola VTK, apulaisjohtaja, Elin

keinoelämän Tutkimuslaitos 
Eero Tuomainen VTL, johtaja, Taloudelli

nen suunnittelukeskus 
Sakari Tusa sopimussihteeri, Suomen Am

ma ttilii ttoj en Keskusj ärj estö 
Veli Karhu TTT, vt. apulaisprofessori, Pentti Vartia VTT, dosentti, toimitusjoh-

Joensuun yliopisto 
Harri Koulumies, VTM, johtaja, Liike

työnan taj ain Keskusliitto 
Magnus KuU KTL, neuvotteleva virkamies, 

opetusministeriö 
Seppo Leppänen VTL, toimistopäällikkö, 

Taloudellinen suunnittelukeskus 

taja, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 
Henri J. Vartiainen VTT, dosentti, Senior 

Lecturer, Liikkeenjohdon Instituutti 
Vesa Vihriälä VTL, tutkija, Suomen Pank

ki 
Raija Volk VTL, tutkija (virkavapaa), Pel

lervon Taloudellinen Tutkimuslaitos 



Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
toiminnasta vuonna 1983 

Vuosi 1983 oli Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen 100. toimintavuosi. Esi
telmätilaisuuksien järjestäminen ja 
Kansantaloudellisen aikakauskirj an 
julkaiseminen olivat kertomusvuo
den tärkeimmät toimintamuodot. 
Syyskaudella järjestettiin lisäksi tee
mailtapäivä, jonka aiheena oli »Talou
dellisen tiedon asema koulutuksessa 
ja työelämässä». 

Kertomusvuoden 1983 aikana yh
distyksen kokouksissa pidettiin seu
raavat esitelmät: 

Kokouksessa 20. 1. 1983 esitelmöi 
pääjohtaja Ahti Karjalainen aiheesta 
»Keskuspankkipolitiikan mahdolli
suudet ja rajoitukset». Valmistellun 
puheenvuoron käyttivät dosentti 
Heikki Oksanen ja varatoimitusjoh
taj a Timo Relander. Tilaisuuteen 
osallistui n. 120 henkilöä. 

Vuosikokouksessa 17. 2. 1983 esi
telmöi johtaja Pekka Lahikainen 
aiheenaan »Rahoitusj ärjestelmämme 
kehittäminen vakuutusyhtiöiden nä
kökulmasta». Valmistellun puheen
vuoron käyttivät johtaja Veli Korpi 
ja valtiot.lis. Seppo Leppänen. Tilai
suuteen osallistui n. 40 henkilöä. 

Kokouksessa 21. 3. 1983 esitelmöi 
toimitusjohtaja Per Forsskåhl aihee
naan »Kauppamerenkulussa murros
aika» . Valmistellun puheenvuoron 
käytti teollisuusneuvos Pentti Viita. 

Tilaisuudessa oli noin 20 osanotta
jaa. 

Kokouksessa 18. 4. 1983 oli teema
na »Mikä talouspolitiikan suunnak
si ?». Aiheesta alustivat professorit 
Pekka Ahtiala, Veikko Reinikainen, 
Antti Tanskanen ja Björn Wahlroos. 
Osanottajia tilaisuudessa oli n. 60. 

Kokouksessa 25. 5. 1983 esitelmöi 
pääjohtaja Jaakko Lassila aiheesta 
»Uusien rahamarkkinatekijöiden vai
kutus pankkien hinnoitteluun» . Val
mistellun puheenvuoron käyttivät va
ratoimitusjohtaja Paavo Laitinen -ja 
pankinjohtaja Ilpo Santala. Tilaisuu
teen osallistui n. 80 henkilöä. 

Kokouksessa 13. 9. 1983 esitelmöi 
professori Ferenc Kozma aiheenaan 
»Unkarin talousuudistuksen nyky
vaihe ja Unkarin talouspolitiikka». 
Valmistellun puheenvuoron käytti 
valtiot.lis. Seppo Leppänen. Tilai
suuteen osallistui n. 25 henkilöä. 

Kokouksessa 10. 10. 1983 esitelmöi 
valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
aiheenaan valtion vuoden 1984 tulo
ja menoarvioesitys. Valmistellun pu
heenvuoron käyttivät ylipormestari 
Raimo Ilaskivi ja johtaja Pekka Mor
ri. Tilaisuuteen osallistui n. 80 hen
kilöä. 

27. 10. 1983 pidettyyn teemailta
päivään »Taloudellisen tiedon asema 
koulutuksessa ja työelämässä» osal-



listui n. 70 henkilöä. Tilaisuudessa 
pidettiin seuraavat alustukset sekä 
paneelikeskustelu: 

- johtaja Tuomo Haavisto: »Kansa
laisten arvot, asenteet ja tiedon 
taso» 

- kauppat.lis. Magnus Kull: »Ta
loustiedon opetuksesta» 

- lehtori Kauko Hänninen: »Ta
loustiedon opetus lukiossa ja pe
ruskoulussa. Saavutettujen tulos
ten arviointi.» 

- sopimus sihteeri Sakari Tusa: 
»Ay-liike ja taloustieto» 

- johtaja Arto Ojala: »Työnantajat 
ja taloustieto » 

- paneelikeskustelu otsikolla »Ta
loustiedon välittäjien kokemuk
sia», keskustelijoina Lauri Helve, 
Juhani Ikonen, Pertti Monto ja 
Esko Seppänen. 

Kokouksessa 21. 11. 1983 esitelmöi 
osastopäällikkö Heikki J. Kunnas 
aiheenaan »Hinta- ja kilpailuvalvon
ta inflaationtorjunnan osana». Val
mistellun puheenvuoron käyttivät 
kauppaneuvos Lauri lisakkila sekä 
osastopäällikkö Raimo Tammilehto. 
Tilaisuuteen osallistui n. 40 henkilöä. 

Edellä mainittujen tilaisuuksien li
säksi yhdistys oli mukana järjestä
mässä Helsingissä 9. 6. pidettyä EC
tiedotusseminaaria. Euroopan yhtei
söjen EC:n komission, Teollisuuden 
Keskusliiton ja Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen j ärj estämän tilaisuuden 
pääpuheenvuorot käyttivät pääjoh
taja Edmund Wellenstein ja pankin
johtaja Pentti Uusivirta. 

Lisäksi yhdistys kutsui yhteistyös
sä Taloustieteellisen Seuran ja Eko
nomiska Samfundetin kanssa profes
sori Bengt Holmströmin Yalen yli-
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opistosta esitelmöimään suomalaisel
le ekonomistikunnalle. Professori 
Holmströmin 28. 9. 1983 pidetyn esi
telmätilaisuuden aiheena oli »Mana
gerial Incentives - Some Economic 
Implications» . 

Kansantaloudellisen aikakauskir
jan 79. vuosikerta ilmestyi neljänä 
niteenä. Vuosikerran kokonaissivu
määrä oli 494. Aikakauskirjan toimi
tuskuntaan kuuluivat päätoimittaji
na valtiot. tri Pentti Vartia (1983: 
1-2, joissa myös vastaava päätoi
mittaja), valtiot.lis. Heikki Kosken
kylä (numerosta 1983:3 lähtien 
myös vastaava päätoimittaja) ja val
tiot.tri Jukka Pekkarinen sekä toimi
tussihteerinä valtiot. kand. Kai Tor
vi. Kansantaloudellisen aikakauskir
jan toimitusneuvosto jatkoi toimin
taansa entisessä kokoonpanossaan 
kokoontuen kertomusvuonna kerran. 
Aikakauskirjalla oli kertomusvuon
na jäsentilausten lisäksi 375 tavallis
ta ja 198 opiskelijatilausta. 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
100-vuotisjulkaisun »Sata vuotta 
suomalaista kansantaloustiedettä» 
valmistelua jatkettiin julkaisuaika
taulun mukaisesti. Tammikuun lo
pulla 1984 vietettävän yhdistyksen 
satavuotisjuhlan valmistelu oli erityi
sesti kertomusvuoden loppupuqlen 
keskeisiä hankkeita. 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
Jasenmaara oli kertomusvuoden 
päättyessä 960. Vuoden aikana hy
väksyttiin 33 uutta jäsentä ja 118 
erosi tai katsottiin eronneeksi. 

Yhdistyksen esimiehenä toimi joh
taj a Eero Tuomainen ja varaesimie
henä professori Ilari Tyrni. J ohto
kuntaan kuuluivat heidän lisäkseen 
professori Erkki Koskela, pankinjoh-
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taja Kalevi Kosonen, toimitusjohtaja 
Timo Relander ja finanssineuvos Sep
po Suokko. 

Johtokunta kokoontui kertomus
vuonna 10 kertaa. Yhdistyksen sih
teerinä ja taloudenhoitajana toimi 
valtiot. kand. Eero Pylkkänen. Yh
distyksen tilintarkastajina toimivat 
toimitusjohtaja Pertti Tuomala 
(KHT) ja johtaja Jyrki Malmio sekä 
heidän varamiehinään kauppat.tri 
Tuomas Larj avaara ja osastopäällik
kö Rauno Niinimäki. Yhdistyksen 
osoiterekisteriä hoiti Heli Virtanen. 

Yhdistyksen edustajana Yrjö 
Jahnssonin säätiön hallituksessa toi
mi valtiot.tri Pentti Vartia, Alfred 
Kordelinin säätiön tieteen jaostossa 
professori Pentti Pöyhönen varamie
henään professori Jouko Paunio, Suo
malaisen kirjallisuuden edistämisva-

rojen valtuuskunnassa valtiot.lis. 
Heikki Koskenkylä varamiehenään 
yaltiot. tri Jukka Pekkarinen ja Tie
teellisten seurain valtuuskunnan hal
lituksessa valtiot. tri Pentti Vartia 
varamiehenään kauppat. tri Timo 
Airaksinen. 

Kansantaloudellinen Yhdistys ja 
Ekonomiska Samfundet i Finland 
olivat edelleen yhdessä jäseninä 
IEA:ssa (International Economic 
Association). Syksyllä Madridissa 
pidettyyn IEA:n 7. maailmankong
ressiin osallistui useita kymmeniä 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen jä
seniä. 

Helsingissä, 12. päivänä tammi
kuuta 1984 

Eero Tuomainen Eero Pylkkänen 
esimies sihteeri 



Ohjeita kirjoittajille 

• Käsikirjoitukset osoitetaan neljänä kappaleena toimitussihteerille. Kirjoitusten suo
siteltu enimmäispituus on 20 harvalla rivivälillä ja levein marginaalein kirjoitettua 
konekirjoitusliuskaa. Käsin tehtyjä korjauksia tulee välttää. 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 viittauksen 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 oj Employment, Interest and Money, London. 
Klein, L.R. (1979): United States and World Economic Outlook, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979: 4, 331-339. 

Alleviivauksia, lihavointeja ja harvennuksia ei painetussa tekstissä käytetä. Korostet
taviksi halutut sanat suositellaan alleviivattaviksi, jolloin ne ladontavaiheessa kursi
voidaan. 

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 kansanta,loudellisia tietoja sekä va
rojensa myöten edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia». Yhdistys 
julkaisee Kansantaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä 
vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna. Tilaushinta on 
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 julkaisusarj aa. 

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

Johtokunta: esimies Ilari Tyrni 

varaesimies Heikki Oksanen 

jäsenet Sirkka Hämäläinen 

Erkki Koskela 

Kalevi Kosonen 

Seppo Suokko 

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

Vammala 1984, Vammalan Kirjapaino Oy 


