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PÄÄKIRJOITUS 

Markkinatalous vakavan tutkimuksen kohteeksi 

Heikentääkö »kasinotalous» talouden tuotan
nollista pohjaa, ovatko tuunaset ja kourit lois
eläjiä vai talouden rattaiden tehokkaita öljyä
jiä? Miksi Suomessa on maailman kallein lei
pä? Hallitseeko elintarvikkeiden kauppaa kar
telli? Lisääkö Euroopan integraatio yritysten 
välistä kilpailua vai synnyttääkö se Euroop
paan pienen piirin suuryritysmafian? Auttaa
ko rahoitusmarkkinoiden avaaminen ulko
maisille pankeille säästäjiä saamaan parem
man tuoton säästöilleen ja lainaajia saamaan 
luottoa entistä halvemmalla? Onko Kilpailu
virastolla riittävät mahdollisuudet valvoa 
markkinoiden toimintaa vai tuleeko se(kin?) 
ennen pitkää keskittymään paperien siirtämi
seen pinosta toiseen? Mitkä ovat yksityistämi
sen vaikutukset? 

Toimialojen talo}lstieteen (industrial orga
nization) tutkimus on ollut jo kauan aikaa 
anglosaksisen taloustieteellisen tutkimuksen 
tunnustettu erikoisalue. Alan tutkimus vauh
dittui kuitenkin huomattavasti 1970-luvun lo
pulla. Tällä hetkellä tieteellisten aikakauskir
jojen artikkeleiden lukumäärällä mitattuna 
toimialojen rakenteet ovat ehkä »muodik
kain» tutkimuskohde. Laajentumisen taustal
la on yhtäältä ollut kasvanut tieto siitä, että 
markkinat eivät useinkaan toimi siten, kuin 
täydellisen kilpailun teoria olettaa. Markki
noiden kilpailu on pikemminkin monopolis
tista tai oligopolistista. Peliteorian nopea ke
hitys mahdollisti näiden markkinarakenteiden 
järjestelmällisen erittelyn. Aina kun tällainen 
markkinarako tutkimuksessa löytyy, se vetää 
puoleensa kunnianhimoisia tutkijoita. Tämä 
takaa myös sen, että tutkimus leviää nopeas
ti taloustieteen muille alueille. Toimialojen ta
loustieteen tutkimus on jo nyt mullistanut 
kansainvälisen kaupan teoreettisen ja empii
risen tutkimuksen. Samoin on käymässä mak
rotaloudellisessa tutkimuksessa. Toimialojen 

teoreettinen tutkimus antaa hyvät välineet ym
märtää niitä ehtoja, joilla »näkymätön käsi» 
toimii. 

Tutkimus on (lähinnä USA:ssa) poikinut 
monia mielenkiintoisia tuloksia. Aikaisemmin 
pidettiin itsestään selvänä, että yrityskaap-

I 
paukset lisäävät yritysten tehokkuutta ja tuot-
tavuutta, koska kaappaus ei muuten olisi mie
lekäs. Viime aikainen (yhdysvaltalainen) tut
kimus on paljolti osoittanut tämän väitteen 
vääräksi, vaikka tietenkin löytyy yksittäisiä 
päinvastaisia esimerkkejä. Jotkut tutkijat pi
tävätkin kaappauksia tulonsiirtoina yritysten 
johtajilta, työntekijöiltä ja velkojilta osak
keenomistajille. 

Samat tutkijat ovat lisäksi sitä mieltä,· että 
kaappaukset heikentävät kapitalismin elinvoi
maa, koska ne tekevät mahdottomaksi pitkä
aikaisen sitoutumisen yrityksiin tai projektei
hin ja näin vahingoittavat yritysten sisäisiä 
suhteita ja sitä kautta mahdollisuuksia keskit
tyä pitkäaikaisiin tuotannollisiin uudistuksiin. 
Esimerkiksi Japanin hyvän talouskehityksen 
on katsottu perustuvan paljolti pitkäaikaisiin 
yritysten ja sen työntekijöiden välisiin suhtei
siin. Tällaiset tulkinnat ovat tietenkin kiistan
alaisia, mutta ne ovat hyvä esimerkki siitä, mi
ten periaatteellisista ongelmista toimialojen ta
loustieteen tutkimuksessa on kysymys. Eri 
asia on myös se, miten markkinatalous voi
daan eristää näistä ilmiöistä. Korruptio ja ri
kollisuus ovat vahvan dollarin toinen puoli, 
Raymond Chandler kirjoitti aikanaan. Lisäksi 
on aina muistettava, että jonkun on kontrol
loitava yritysjohdon toimintaa. Elleivät osak
keenomistajat sitä kykene tekemään, niin ket
kä sitten? 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu lähes kai
kilta toimialojen taloustieteen osa-alueilta. 
Tuskin on olemassa parempaa esimerkkiä sii
tä, miten vaativa akateeminen tutkimus pai-
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nii sellaisten konkreettisten ongelmien ratkai
sujen kanssa, joilla on välitöntä merkitystä 
kansalaisten hyvinvoinnille. Tämän vuoksi 
olisi syytä, että myös meillä tehostettaisiin 
alan tutkimusta ja opetusta. Yrjö Jahnssonin 
Säätiö on jo alkanut tukea alan opiskelua ul
komailla., Mutta myös kotimaista toimintaa 
olisi syytä tehostaa. Tämä olisi tärkeää erityi
sesti sen vuoksi, että vasta toimintansa aloit
tanut Kilpailuvirasto tuskin kykenee suoriu
tumaan aikaa myöten hyvin tehtävistään, el
lei sen henkilökunnalla ole riittävän hyvää tut
kimuksellista peruskoulutusta. USA:ssahan 
alan akateemiset tutkijat ovat paljon käytet
tyjä asiantuntijoita anti-trust-oikeudenkäyn
neissä. On esimerkiksi vaikea kuvitella, miten 
ilman perusteellista tutkimusta voidaan selvit
tää, onko pääkaupunkiseudulla elintarvikeja
kelussa kartelli. Mitään virallista kartellisopi
musta kaupan keskusliikkeiden välillä ei var
mastikaan ole, mutta toimialojen taloustiede 
on selvittänyt monta.tapaa, joilla kartellia voi-

daan ylläpitää ilman sopimuksiakin. Toimi
alojen taloustieteen tutkimukseen panosta
malla saavutettaisiin ehkä sekin hyöty, että 
yritysostojen ja yritysten sulautumisen vaiku
tuksista alettaisiin käydä reippaampaa keskus
telua. Nythän ekonomistitkin pysyvät lähes 
hiljaa, vaikka markkinoilla tapahtuu" selvää 
keskittymistä. Lisäksi tutkimuksen kasvu 
saattaa epäsuorasti lisätä yksittäisten kansa
laisten oikeusturvaa, jos se lisää mahdolli
suuksia valvoa markkinoiden toimintaa tar
vittaessa jopa oikeusteitse. 

Toimialojen taloustieteen tutkimus voi poi
kia hedelmällistä tutkimusta myös muissa yh
teiskuntatieteissä. Politiikan tutkijat voisivat 
esimerkiksi selvittää, miksi puolue, joka 23 
vuotta sitten nousi valtaan valittamalla, että 
Suomessa on maailman kallein leipä, on yhä 
vallassa, vaikka leipä on edelleen yhtä kallis
ta. 

Pertti Haaparanta 
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Onko liike-elämällä moraalia? 

PIRKKO LAMMI 

Yritysetiikka ekonomistin näkökulmasta 

Taloustiede on aina sisältänyt eettisiä pohdin
toja. Adam Smith oli moraalifilosofi. Talous
tieteilijä ja moraalifilosofi ovat voineet vuo
sien kuluessa keskustella monista teemoista, 
kuten taloudenhoidon perustana olevista pe
rimmäisistä arvoista. Hyvinvoinnin taloustie
de koskettaa keskeisesti moraalikysymyksiä. 

Monet moraalifilosofian teoriat puolestaan 
käsittelevät keskeisesti taloussuhteita ja talou

,denpitoa. Utilitarismi ja Gauthierin sopimus
etiikka soveltuvat erityisesti talouden alueel
le. 

Sekä yhteiskunnassa yleensä että talouselä
mässä se näkemys on kuitenkin yleinen, että 
moraalilla ja liike-elämällä ei ole tekemistä 
toistensa kanssa. Tämän käsityksen taustalla 
on talousteoria. 

Viime vuosikymmeninä on kuitenkin syn
tynyt moraalifilosofian ja taloustieteen välil
le ammattietiikan tutkimuksen alue, yritys
etiikka. Tutkimus ei ole Suomessa vielä ko
vin vilkasta, mutta on siirtymässä tännekin. 

Meillä moraali -sana on viime aikoina nähty 
taloudellisen toiminnan, erityisesti pörssin ja 
rahamaailman yhteydessä, mutta lähinnä mo
ralisoivassa merkityksessä. Meillä keskustel
laan yritysten moraalista tai sen puutteesta, 
mutta ei juuri yritysetiikasta. 

Yritysten etiikkaa 

Yhtenä yritysetiikan lähtökohtana ovat kaik
kialla olleet yritysmaailmassa tapahtuneet vää
rinkäytökset, lähinnä Yhdysvalloissa 1960- ja 
1970-luvulla paljastuneet lahjusskandaalit, 
kuten Lockheed-yhtiön harjoittama lahjonta. 

• Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 24. 1. 
1989 pidetty esitelmä. 

Lahjonta tuomittiin, mutta keskusteltiin niistä 
ongelmista, joita syntyy kansainvälisessä lii
ketoiminnassa erilaisten kulttuurien kohdates
sa toisensa. Samoin pohdittiin yritysjohdolla 
olevia vaihtoehtoja sekä käytännön että teo
rian näkökulmasta. 

Toinen kansainvälistä huomiota ja erilaisia 
moraalitulkintoja herättänyt tapaus oli Nest
len harjoittama äidinmaidonvastikkeen mark
kinointi ja mainonta kehitysmaissa. Bhopa
Iin ympäristökatastrofi, Yhdysvaltain aseteol
lisuuden toimet, sveitsiläisten lääketehtaiden 
päästöt ovat myöhempiä esimerkkejä, missä 
yksittäistapausten perusteella on tutkittu mo
raalikysymyksiä ja yritysten vastuun rajoja. 

Näitä tapauksia on esiintynyt kaikissa mais
sa, mutta etiikan näkökulmasta niitä on kä
sitelty systemaattisesti lähinnä Yhdysvallois
sa. Viime vuosina ovat rahoitusmarkkinoiden 
ja pörssin tapahtumat virittäneet monissa 
maissa keskustelua yritystoiminnan ja moraa
lin suhteista. 

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu 

Kasvuideologian vastustajat ja monet yritys
toimintaan kriittisesti suhtautuvat käsittelivät 
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa myös 
talouselämän moraalia. Tällöin arvosteltiin 
yritysten yksittäisiä toimia, mutta vielä pai
nokkaammin jatkuvaan kasvuun pyrkimistä 
ja yritysten strategiaa sekä mm. markkinoin
nin menetelmiä. Myös kapitalismin kriisin ni
mikkeellä arvioitiin talousjärjestelmiä. Tällä 
kritiikillä on ollut merkitystä yritysetiikkaa 
koskevan keskustelun synnylle, joskaan se ei 
ole ollut kovin keskeistä. 

1960-luvulla puhuttiin myös yrityksen yh
teiskunnallisesta vastuusta, ensiksi tätä kos
kevana vaatimuksena, sitten yritysten vas
tauksena esimerkiksi yhteisku~nallisten tilin-
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päätösten muodossa. Tämä oli yksi porras lä
hestyttäessä yritysetiikkaa, joskaan tätä sanaa 
ei vielä tuolloin juuri käytetty. 

Talousjärjestelmien kritiikki 

Monet taloustieteilijät ja moraalifilosofit ovat 
arvioineet talousjärjestelmiä myös eettisillä 
perusteilla. Vastakkain ovat tällöin tyypillises
ti moraali ja tehokkuus. 

Hyvinvointiteoria on tavallaan kehittynyt 
pyrkimyksestä osoittaa täydellisen kilpailun 
optimaalisuus jossakin merkityksessä. Perim
miltään hintajärjestelmä on väline, jonka 
kautta toteutetaan yhteiskunnassa vallitseva 
arvojärjestelmä, tai osa siitä. Tämä on syn
nyttänyt tarpeen ottaa teoriassa huomioon 
myös eettisiä kriteerejä. 

Markkinamekanismi on käytännössä osoit
tanut tehokkuutensa tuotannon kasvattajana 
ja elintason kohottajana. Hyvinvoinnin ja
kauman epäkohdat korjataan valtion harjoit
tamalla tulonjakopolitiikalla. Suuri osa mark
kinoiden eettisestä arvioinnista liikkuu tällä 
alueella. Kilpailutalouden tukijat asettavat ra
joja valtion asioihin puuttumiselle ja puolus
tus perustuu markkinajärjestelmän tehokkuu
teen. 

Markkinamekanismin puolustajista Hayek 
yhdistäessään klassisen liberalismin ja konser
vatiivisen etiikan on ehkä selkeimmin ideolo
gisella perustalla. Nozickilla markkinoiden 
puolustus resurssien allokointijärjestelmänä 
perustuu ajatukseen~ että se on ainoa puolus
tettavissa oleva menetelmä, joka on sopusoin
nussa yksilön vapauden kanssa. Tämä tarkoit
taa vapautta pakosta tai painostuksesta, ei po
sitiivista vapautta oikeutena johonkin. Baue
rin puolustus nojautuu ajatukseen, että se on 
paras järjestelmä edistämään kaikkien niiden 
materiaalista hyvinvointia, jotka sitä etsivät. 

Tällä vuosikymmenellä ovat Milton Fried
manin näkemykset herättäneet eniten keskus
telua markkinamekanismista ja etiikasta. 
Friedman on halunnut todistaa, että yrityk
sellä ei ole muuta yhteiskunnallista vastuuta 
kuin tuottaa voittoa. 

Esimerkiksi George Buchanan, Amartya 
Sen, Partha Dasgupta ja Richard T. DeGeor
ge ovat viime aikoina kukin arvioineet talous
järjestelmiä eettisin perustein. Buchanan on 
verrannut etiikan ja tehokkuuden pohjalta ka
pitalismia, sosialismia ja sosiaalista markki
nataloutta, jonka mallin voi sanoa olevan 
pohjoismaista. Amartya Sen on tutkinut mo
niakin kapitalismin piirteitä etiikan näkökul
masta, mm. voittoa ja markkinoita. DeGeorge 
puolestaan on arvioinut eettisin kriteerein esi
merkiksi sitä, onko markkinatalous moraali
sesti hyväksyttävissä. 

Arvot ja asenteet 

Myös arvojen ja asenteiden muutoksen voi
daan sanoa monellakin tavalla herättäneen 
kiinnostusta yritysten etiikkaan. 

Viime aikoina on ollut kysymys kahden
suuntaisista muutoksista. Liike-elämän kove
neminen, rahoitusmarkkinoiden· ja pörssin 
merkityksen kasvu ja niiden antamat mahdol
lisuudet äkkirikastumiseen ovat hämmentä
neet käsityksiä siitä, mikä on liiketoiminnas
sa sallittua ja sopivaa. Julkisessa keskustelussa 
joitakin toimia paheksutaan, mutta samalla 
toiminnan tuloksia eli taloudellista menestystä 
ihaillaan. 

Elintason kohotessa henkiset ja inhimilliset 
arvot ovat korostuneet taloudellisten arvojen 
rinnalla. Elämältä ja työltä odotetaan muu
takin kuin perustarpeiden tyydyttämistä. 
Tämä asettaa lisävaatimuksia mm. yritysten 
henkilöstöpolitiikalle; ihmistä ei voida yrityk
sissä käsitellä vain voimavarana ja ikäänkuin 
koneen osana. 

Myös käsitys ihmisestä luomakunnan her
rana ja luonnon alistajana on muuttumassa. 
Ihminen halutaan nähdä aikaisempaaenem
män osana luontoa, yleensä kuitenkin painot
taen hänen. erityislaatuaan. Tämä korostaa 
ympäristö kysymyksiä yrityksissä. 

Pitkällä aikavälillä arvomaailman muuttu
minen on paljon syvällisempi. Vuosisatojen 
ajan uskonto oli voinut antaa ihmisille moraa
liperustan. Yhteiskunnan maallistuessa ei ole 



syntynyt uutta yhtenäistä moraali perustaa. 
Teollisen aikakauden alusta lähtien rationaa
lisuus, tiede ja tekniikka sekä materialismi ja 
markkinatalous ovat syrjäyttäneet henkisiä ar
voja. 

Toiminnan perustaksi on omaksuttu oman 
edun ja hyödyn tavoittelu, minkä näkymät
tömän käden kautta on määrä koitua kaikkien 
yhteiseksi hyödyksi. 

Etiikka 

Osana filosofiaa etiikka eli moraalifilosofia 
tutkii sitä, mikä on oikein tai väärin, hyvä tai 
paha, oikeudenmukaista tai epäoikeudenmu
kaista ja mitkä ovat moraalisten oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteet. Moraali -sanaa 
käytetään yleensä puhuttaessa siitä, miten eet
tisiä periaatteita sovelletaan käytäntöön. 

Etiikka pyrkii systematisoimaan moraaliar
vostelmia ja puolustamaan sen perustana ole
via moraali periaatteita. Teorioita on vuosisa
tojen aikana kertynyt monia. 

Lopullisen eettisen teorian puuttuessa käy
tetään parhaita olemassa olevia. Ne antavat 
puutteellisinakin välineitä, joilla voidaan kä
sitellä käytännön ongelmia. Voidaan arvioi
da, mitkä niistä ovat järkevimpiä ja vastaa
vat parhaiten meidän arvojamme. 

Yritysetiikassa on jouduttu seulomaan etii
kan eri oppisuuntia, jotta löydettäisiin niitä 
välineitä, jotka sopisivat parhaiten sen tarpei
siin. Esimerkiksi Japanissa yritysfilosofialla 
on läheiset yhteydet konfutselaisuuteen, ja ja
panilaisen yritystoiminnan kytkentä moraaliin 
onkin vahva. 

Länsimaissa yritysetiikka käyttää hyvin 
usein utilitaristista välineistöä, joka soveltuu
kin hyvin taloudelliseen tarkasteluun. 

Muista oppisuunnista on mm. DeGeorge 
käyttänyt tulkinnoissaan utilitaristista, velvol
lisuuseettistä ja vielä Rawlsin oikeudenmukai
suuden teoriaa. Myös juutalainen ja kristilli
nen moraali ovat usein perustana yritysetiikal
leo Yhdysvalloissa ns. katolisten piispojen pai-

. menkirje yritysten etiikasta on herättänyt laa
jaa keskustelua. 
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Yritysetiikka 

Yritysetiikassaetiikan teorioita ja periaattei
ta sovelletaan yritystoimintaan. Se käsittelee 
talousjärjestelmien ja yritysten toimien eetti
syyttä tai yleistä yhteiskunnallista hyväksyt
tävyyttä. Voidaan esimerkiksi tutkia, ovatko 
ne periaatteet, joiden pohjalta jokin yritys toi
mii, hyväksyttäviä ja toivottavia. Voidaan 
myös tarkastella sitä, millä perusteilla päätök
senteko yrityksessä tapahtuu. 

Yritysetiikassa kysytään myös, onko yritys
ten etiikka jotakin kaikesta muusta etiikasta 
siinä määrin poikkeavaa, että tarvitaan erityi
nen tutkimuksen alue sitä varten? Tai onko 
peräti yritykselläkin jokin ilmaistavissa oleva 
moraali? Vai onko Friedman oikeassa ja ta
loudellinen toiminta kokonaan moraalin ul
kopuolella? Tai ovatko ihmiset myö·s yrityk
sessä toimiessaan moraaliolentoja, jotka ta
juavat tekevänsä ratkaisuja, joissa oikealla ja 
väärällä on merkitystä? 

Keskustelu siitä, onko etiikalla tekemistä 
yritystoiminnan kanssa, on Yhdysvalloissa vä
hentynyt. Nyt puhutaan enemmän teoreetti
sista yksityiskohdista ja rajanvedosta tai sii
tä, onko kysymys vain yksilön vai myös yri
tyksen moraalista. Edelleen pohditaan sitä, 
mitä yrityksen moraali voisi olla ja mihin se 
perustuu; voisiko esimerkiksi Gauthierin so
pimusetiikka tuoda jotakin uutta utilitarismin 
rinnalle. 

Yritys etiikan tutkimus on jossakin määrin 
jakautunut kahteen osaan: on moraalifiloso
fista tutkimusta etiikan ja talouden suhteista 
ja toisaalta käytännön tutkimusta siitä, miten 
moraali liittyy yritystoimintaan. Jonkin ver
ran valitellaan teorian ja käytännön etäänty
mistä toisistaan ja tämän aiheuttamia vai
keuksia yritysetiikan opetukselle. 

Tutkimuksessa on viisi keskeistä aluetta: 

1. Käytännön liike-elämän moraalin tutkimi
nen ja analysointi; 

2. Yrityksissä mahdollisten moraaliongelmien 
analysointi ja ratkaisumallien kehittämi
nen; 
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3. Yritystoiminnan yleisten ristiriitatilantei
den tutkiminen yritysetiikan käsitteistöllä; 

4~ Yritysetiikan peruskäsitteiden määrittely ja 
liike-elämän eettisten perusolettamusten 
tutkiminen; 

5. Yritys etiikan peruskäsitteiden tutkiminen 
moraalifilosofian näkökulmasta. 

Edelleen keskustellaan kuitenkin myös sii
tä, mihin perustuu yhä elävä mielikuva, että 
yritystoiminnalla ei ole eikä tulekaan olla mi
tään tekemistä moraalin kanssa. 

Myytti amoraalisesta bisneksestä 

Yhteiskunnassa uskotaan edelleen yleisesti 
myyttiin amoraalisesta bisneksestä. Ihmisillä 
on epämääräinen mielikuva siitä, että liike-elä
mä ja moraali eivät kuulu yhteen. Useimmi
ten tämä ajattelu liittyy sanaan kaupankäyn
ti; sanotaan, että moraalilla ei ole sijaa kau
panteossa, mutta tällä tarkoitetaan yhtä hy
vin muutakin liiketoimintaa. 

Myytin taustalla on kapitalismin syntyaika, 
ja sen perustana on vapaaseen kilpailuun pe
rustuvan markkinatalouden teoria. 

Max Weberin mukaan kapitalismin henki
nen perusta on protestanttisessa etiikassa. Ta
louden käyttövoimana on velvollisuus kutsu
mustyötä kohtaan. Ahkera, rationaalinen ja 
luotettava mies menestyy tehdessään kutsu
mustyötään ja ansaitsee rahaa. 

»Omaisuus on säilytettävä vähentymättö
mänä ja sitä on lisättävä väsymättömällä työl
lä. Meidän täytyy kehoittaa kaikkia kristitty
jä voittamaan, mitä voivat, ja säästämään, 
mitä voivat, se on, tulemaan rikkaiksi», sa
noo Weber. 

Uskonnollinen pohja antoi hyvän omantun
non rahanhankinnassa, kunhan tämä tapah
tui lakien puitteissa. Vähitellen uskonnollinen 
perusta syrjäytyi ja utilitaristinen ajattelu voit
ti alaa. Tehokkaan työn tekeminen oman 
edun nimissä palvelee yhteistä hyvää ja on 
identtinen mahdollisimman monen hyvän 
kanssa. 

Weberillä on ollut suuri merkitys kapitalis
min hengen tulkitsijana tai sen mielikuvan 
synnyttäjänä, mikä kapitalismin henki on. 

Kun sanotaan, että taloudellinen toiminta 
on amoraalista, ei suinkaan tarkoiteta, että 
yrittäjät ovat moraalittomia ihmisiä, vaan että 
yritystoiminta tapahtuu moraalin ulkopuolel
la. Yritystoiminnan ei sanota olevan epämo
raalista vaan amoraalista. 

Myytti on hyvin käyttökelpoinen. Sen pe
rusteella voidaan talouselämää tarkastella vain 
tekniseltä ja taloudelliselta pohjalta. On hel
pompaa arvioida yritystä sen taloudellisen tu
loksen perusteella kuin punnita sen toimintaa 
ja vaikutusta yhteiskunnassa myös arvojen nä
kökulmasta. Samoin yrityksessä päätöksente
ko on tutuinta ja helpointa taloudellisista ja 
teknisistä lähtökohdista. 

Yrityksen yhteiskunnallisen tilinpäätöksen 
laatiminen oli tavallaan myönnytys sille näke
mykselle, että yritystä voitaisiin tarkastella 
laajemminkin perustein. Ajatus ei kuitenkaan 
ollut kypsä eikä osoittautunut kovinkaan he
delmälliseksi. Sinänsä tämä ei merkitse yhteis
kunnallisen tilinpäätöksen tuomitsemista. Ko
keilu epäonnistui aikanaan, mutta sitä voitai
siin kehittää. Moraalin kanssa näillä tilinpää
töksillä ei ole välttämättä paljonkaan tekemis
tä, sen sijaan niitä voitaisiin ehkä käyttää yri
tyksen mandaattia määriteltäessä. 

Myytti amoraalisesta bisneksestä on erityi
sesti Yhdysvalloissa asetettu kyseenalaiseksi, 
mutta parin sadan vuoden ajan siihen on us
kottu ja sen merkitys on ollut tärkeä yhteis
kunnallisille asenteille ja yritystoiminnalle. 

Milton Friedman 

Milton Friedman on nykyisin tunnetuin yri
tystoiminnan amoraalisuuden puolustaja. Hä
nen mukaansa yritysten päätöksistä ja toimin
nasta vastuussa olevilla ei ole muuta moraa
lista vastuuta kuin lisätä voittojaan. Puutteet 
ja virheet käytännön liike-elämässä aiheutu
vat siitä, että kilpailu ei ole kyllin vapaata ja 
että valtiovalta puuttuu yritystoimintaan. 

Vapaan kilpailun vallitessa saadaan paras 
tulos juuri siten, että yritykset pyrkivät mak
simoimaan voittonsa. Vilppi paljastuu ajan
mittaan. Toisaalta tietty nokkeluus säädösten 
kiertämisessä saattaa kuulua asiaankin, tär-



keätä on punnita kiinnijoutumisen riskit ja 
saavutettu hyöty. 

Vuonna 1962 Friedman kirjoitti: 

»Vapaassa talousjärjestelmässä ... yrityksel
lä on yksi ja vain yksi vastuu - käyttää re
surssejaan ja harjoittaa liiketoimintaa lisätäk
seen voittoaan niin kauan kuin se toimii peli
sääntöjen rajoissa eli toimii vapaassa kilpai
lussa ilman vilppiä ja petosta. Harvat suun
taukset kaivavat niin perusteellisesti pohjaa 
vapaalta yhteiskunnalta kuin se, että yritys
ten toimihenkilöt hyväksyvät muuta vastuu
ta kuin tehdä osakkeenomistajille niin paljon 
rahaa kuin suinkin.» 

Syyskuussa 1970 oli New York Times 
Magazinessa Friedmanin kuuluisa artikkeli 
»The Social Responsibility af Business is ta 
Increase its Profits». 

Friedman ei ole ainoastaan puolustanut väi
tettä taloudellisen toiminnan amoraalisuudes
ta, vaan hän on nimenomaan tuominnut kaik
ki yhteiskunnallisesti vastuulliset toimenpiteet 
yrityksissä. Friedman sanoo, että yhteiskun
nallisen vastuun asettaminen yritysjohdolle on 

kohtuutonta, koska se merkitsee verotus
ta ilman edustuksellista päätöstä, 
epädemokraattista, koska silloin annetaan 
julkista valtaa henkilöille, joilla ei ole sii
hen mandaattia, 
epäviisasta, koska ei ole mitään valvontaa 
tämän vallan käytöstä, 
luottamuksen rikkomista, koska omista
jat ovat palkanneet johtajan ajamaan vain 
heidän etujaan, 
epäviisasta, koska yritysjohtaja ei pysty ar
vioimaan toimiensa yhteiskunnallisia vai
kutuksia. 

Muut tutkijat ovat kumonneet Friedmanin 
väitteitä mm. toteamalla, että monet yhteis
kunnallisesti vastuulliset toimet voivat olla 
myös asianomaisen yrityksen edun mukaisia, 
elleivät välittömästi, niin pidemmällä aikavä
lilä. Toiseksi yrityksen toimintaperiaatteiden 
määrittely on osa yrityksen suunnitteluproses
sia, johon yleensä osallistuvat yrityksessä eri 
tahot, myös omistajien edustajat. 
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Väitettä, että yrityksen johto ei osaa arvioi
da toimiensa vaikutuksia, on myös arvostel
tu. Inhimillinen elämä edellyttää aina toimi
mista epävarmuuden vallitessa, erityisen usein 
yritystoiminnassa. Vetoamalla siihen, että yri
tysjohtaja ei tunne kaikkia tekojensa seurauk
sia, häntä tuskin voidaan kieltää toimimasta. 

Friedmanin ajatuksista väitellään edelleen. 
Hänen näkemystensä osittaista oikeutusta pe
rustellaan mm. sillä, että on toki syytä etsiä 
jotkin rajat yrityksen yhfeiskunnalliselle vas
tuulle ja osallistumiselle yhteiskunnalliseen 
toimintaan. 

Esitetty arvostelu päätyy osoittamaan, että 
yrityksellä on joissakin rajoissa oikeus toimia 
yhteiskunnallisesti vastuullisesti. Se ei kuiten
kaan vielä osoita, että yrityksellä olisi siihen 
velvollisuus. 

Friedman itse sanoo, että yritysten tulee tOI
mia yhteiskunnallisesta vastuusta välittämät
tä »avoimessa ja vapaassa kilpailussa ilman 
vilppiä tai petosta», samoin hän edellyttää yri
tysten mukautuvan sekä lakien että yhteiskun
nassa vallitsevien tapojen rajoihin. 

Tämä vaatimus sisältää itse asiassa suuren 
määrän moraalisia velvollisuuksia. Avoimeen 
ja vapaaseen kilpailuun perustuva markkina
talous on hyvin tiukka rakennelma. 

Vapaaseen kilpailuun perustuva 
markkinatalous 

Yritystoiminnan ja moraalin suhteita voidaan
kin tarkastella paljon edellistä tiukemmin va
paan kilpailun ja markkinatalouden teorian 
pohjalta. 

Kaikkien talousyksiköiden toiminta johtaa 
suurimpaan mahdolliseen yhteiseen hyötyyn 
markkinoiden automaattisen ja tehokkaan 
hintamekanismin avulla. Rationaalisiksi ole
tetut ihmiset tavoittelevat omaa etuaan. Ku
luttajat ilmaisevat henkilökohtaiset preferens
sinsä kysynnällään markkinoilla, ja tämä an
taa tuottajille tiedon siitä, mitä hyödykkeitä 
tulee tuottaa. Myös nämä tavoittelevat omaa 
etuaan. He yhdistelevät tuotantoresursseja te
hokkaasti valmistaakseen kysytyt hyödykkeet 
mahdollisimman halvalla. Valmistaja tavoit-
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telee voittoa, mutta voittoa saa hintamekanis
min kautta vain tehokas valmistaja. Mekaa
ninen hintajärjestelmä vie tehottomalta val
mistajalta asiakkaat halvempien tuotteiden 
tarj oaj alle. 

Vastaava järjestelmä toimii tuotannonteki
jöiden markkinoilla. Yleinen tasapaino syn
tyy, kun kaikki markkinoiden osapuolet täyt
tävät samanaikaisesti kaikki pelin säännöt. 

Kun kaikki yleisen tasapainon ehdot on täy
tetty, kenenkään tilannetta ei voida parantaa 
ilman, että joku toinen menettäisi osan hyö
dystään. Tulos on Pareto-optimaalinen. Näil
lä ehdoilla markkinoiden toiminta ei vaadi 
moraaliharkintoja. 

Tavoitellessaan omaa etuaan ja hyötyään 
taloudelliset yksiköt osallistuvat näin suurim
man mahdollisen yhteisen hyödyn aikaansaa
miseen. Tämä on kuuluisan näkymättömän 
käden työtä. 

Erityisesti 1930-luvulla perinteistä liberaa
lia talousteoriaa sekä kehitettiin että kritisoi
tiin. Kaldorin ja Hicksin jälkeen Bergson, 
Arrow ja monet muut jatkoivat kehittelyä 
1950-luvulta lähtien. 

Kritiikkiä on esitetty monesta näkökulmas
ta, myös etiikan kannalta. Pareto-optimaali
sia tiloja on monta, eikä niissä oteta lainkaan 
huomioon lähtökohtatilannetta ja hyvinvoin
nin jakautumista. Hyötyjen mitattavuus ja 
vertailtavuus on yksi monista ongelmista. 

Kritiikkiä on esitetty myös mallin ihmisku
vaa kohtaan. Ihmiset eivät aina toimi tarkal
leen vain omaa etuaan tavoitellen. Altruismi 
on mahdollista, tai ihminen voi tavoitella jon
kin ryhmän hyvää eikä vain omaa henkilökoh
taista etuaan. 

Markkinoiden ehdot voidaan tiivistää sano
malla, että osapuolten on aina tehtävä sopi
mus vapaaehtoisesti, heillä on oltava mahdol
lisuus saada kaikki asiaa koskeva tarpeellinen 
tieto, ja ulkoisvaikutuksia ei saa syntyä. 

Ajatus, että liiketoiminta ja moraali eivät 
kuulu yhteen, perustuu tiukasti markkinoihin. 
Jos kilpailu markkinoilla on täydellistä, mo
raalipohdintoja ei liike-elämässä tarvita. Yri
tysetiikassa tutkitaan myös näitä markkinoi
den ja kilpailujärjestelmän perusolettamuksia. 

Teoriat ja todellisuus 

On jokseenkin selvää, että todellisuudessa 
markkinoilla ei ole täydellistä kilpailua, vaan 
kaikkia ehtoja rikotaan. 

Kaikilla ei voi olla hallussaan tai saatavilla 
kaikkea relevanttia tietoa markkinoista. Yri
tykset selvittelevät monesti enemmän omia ja 
kilpailijoiden näkemyksiä kuin kuluttajien 
preferenssejä, ja tuotteet voidaan suunnitella 
vastaukseksi kilpailijan tuotteelle. 

Hintakilpailu ei ole ainoa kilpailun muoto 
ja kilpailun rajoittaminen on tavallista. Mo
nopolit tai ainakin oligopolit ovat yleisiä. Sa
tunnaisvoitot ovat tavoiteltuja, markkinara
koja etsitään ja ulkoisvaikutuksia on runsaas
ti. Uusia kilpailijoita ei aina pääse markkinoil
le. 

Vapaaehtoisuus sopimusta tehtäessä ei aina 
pidä paikkaansa. Käytännön arkielämässä va
linnanmahdollisuudet voivat olla näennäisiä 
tai niitä ei ole jne. 

Tämä merkitsee - minkä käytännön tark
kailija tietää ilman teoreettisia mallikuvia -
että markkinat eivät ole täydelliset eikä näky
mätön käsi tuotakaan Pareto-optimaalista 
suurinta mahdollista yleistä hyvinvointia. 
Markkinoiden sekä tulonjaon että tehokkuu
den heikkouksia korjataan julkisen vallan po
litiikalla, tulonjakotoimilla ja julkisilla palve
luilla. 

Yritysten kannalta markkinoiden epätäydel
lisyys merkitsee nimenomaan sitä, ettei yritys 
toimikaan moraalin ulkopuolella. Moraalinä
kökohdat on tietoisesti otettava huomioon yri
tyksen päätöksenteossa. 

Liiketoiminta ja moraali 

Liiketoiminnan ja moraalin kuulumista yh
teen voidaan perustella monesta eri näkökul
masta. 

Liiketoiminta on tärkeä, jopa keskeinen osa 
yhteiskuntaa. Moraaliperiaatteet säätelevät ih
misten käyttäytymistä yhteiskunnassa. Mo
raalin kautta voidaan määritellä toimia, jot
ka katsotaan oikeiksi tai vääriksi. 

Jotkin toimet ovat moraalisia, vaikkapa 



löydetyn esineen palauttaminen omistajalleen, 
jotkin moraalittomia, kuten toiselle kuuluvan 
esineen varastaminen, ja jotkin toimet kuu
luvat moraalitarkastelun ulkopuolelle, kuten 
esineen muuten vain siirtäminen paikasta toi
seen. Moraali koskee nimenomaan ihmisten 
välisiä suhteita. 

On outo ajatus, että ihmisten toimet eivät 
olisi arvioitavissa ollenkaan moraalin näkö
kulmasta, jos ne tapahtuvat liike-elämässä, 
missä jatkuvasti on kysymys ihmisten välisis
tä suhteista. 

Käytännön kannalta on ratkaisevaa, että 
koko liiketoiminta olisi mahdotonta, elleivät 
myös siellä vallitsisi tietyt moraalisäännöt ja 
ellei myös siellä joitakin toimia katsottaisi mo
raalisiksi ja toisia moraalittomiksi. 

Kun tehdään sopimus, oletetaan, että mo
lemmat osapuolet tavanomaisesti noudattavat 
sitä; jopa suullisen sopimuksen odotetaan pi
tävän. Kun asiakas ostaa jonkin tavaran, hän 
olettaa, että pakkauksessa on juuri se esine, 
jonka hän osti. Työpaikalla oletetaan työnan
tajan ja työtovereiden tavanomaisesti puhu
van totta. Ihmistä ei työpaikalla kohdella kuin 
koneen osaa. 

Olennaista on myös, että jos rikkomuksia 
tapahtuu, niitä paheksutaan, eli liike-elämässä 
odotetaan samalla tavalla rehellistä ja moit
teetonta menettelyä kuin muussakin kanssa
käymisessä yhteiskunnassa. 

Vilpillistä ja moraalitonta käyttäytymistä 
on yhteiskunnassa niin ihmisten yksityiselä
mässä, politiikassa, kulttuurielämässä kuin lii
ke-elämässäkin. Monet uskovat, että liike-elä
mässä esiintyisi poikkeuksellisen paljon rik
komuksia moraalia vastaan. Tutkimuksia täs
tä ei ole tiettävästi tehty, ainoastaan tätä kos
kevista ihmisten mielikuvista. 

Hyvin vähän on tutkittu sitä, sattuuko mo
raalisia rikkeitä suuryrityksissä enemmän kuin 
pienissä. Suuryrityksessä tapahtuvan rikko
muksen vaikutukset voivat tietenkin olla suun
nattomasti laajemmat kuin yksityishenkilön 
tai pienyrityksen rikkomuksen vaikutukset. 

Sen tutkiminen,minkälaista ja mihin näke
myksiin perustuvaa moraalia yrityksissä nou
datetaan, on vasta alussa. Liikemaailmaan on 
epäilemättä syntynyt omia käyttäytymisnor-
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mejaan, jotka voivat poiketa muussa yhteis
kunnassa vallitsevista normeista. Näinhän on 
monilla muillakin yhteiskunnan aloilla. 

Myytti amoraalisesta bisneksestä aiheuttaa 
sen, että yritystoiminnassa voidaan laiminlyö
dä asioiden moraalitarkastelu ja näin rikko
muksia voi tapahtua. Tällöin ei väitetä, että 
liike-elämässä toimivat ihmiset olisivat huo
nomoraalisia, vaan että organisaatioissa on 
puutteita, jotka voivat aiheuttaa moraalinä
kökohtien laiminlyönnin. 

Liiketoiminta ja lainsäädäntö 

Yrityksen tehtävän ja sen rajat asettaa yhteis
kunta. Nämä rajat ovat osaksi moraalisia, osa 
on kirjoitettu lakiin. Vaikka näkymättömän 
käden oli ollut määrä markkinoiden kautta 
johtaa yhteisen hyvän kannalta parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen, on yritystoiminnalle 
kaikkialla asetettu lainsäädännöllisiä rajoja. 

Yrityksissä keskeiseksi rajoitteeksi johdon 
toiminnalle tuleekin helposti laki. Se antaa tar
kat ohjeet, ja jos yritys toimii lakien asetta
missa rajoissa, sitä ei voida mistään tuomita. 

Sellaisen näkemyksen hyväksyminen, että 
yrityksiltä voidaan odottaa moraalisesti vas
tuullista toimintaa vain, jos laki pakottaa sii
hen, on talouselämän kannalta kohtalokas. Se 
voi johtaa yritystoimintaa säätelevän lainsää
dännön jatkuvaan paisumiseen. 

Epäilemättä myytti amoraalisesta liiketoi
minnasta onkin ollut yksi syy säätelyn laaje
nemiselle. Vastaavasti monissa maissa suo
sioon tullut yritysten itsesäätely lähtee siitä 
ajatuksesta, että aina ei tarvitakaan lakia pa
kottamaan yrityksiä vastuulliseen toimintaan. 

Lainsäädännön ja liiketoiminnan suhteet on 
yksi yritysetiikan tärkeä tutkimusalue. Samal
la tulee esille monia yleisiä kysymyksiä lain ja 
moraalin suhteesta. Onko jokainen laki mo
raalinen? 

Yrityksen tehtävä 

Yrityksen tehtävä on harjoittaa liiketoimintaa. 
Kapitalistisessa markkinatalousjärjestelmässä 
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yritys valmistaa tarvittuja ja haluttuja hyö
dykkeitä, hyviä, edullisia ja paljon. Yritys yh
distelee eri tuotannontekijöitä mahdollisim
man tehokkaasti, niin että syntyy voittoa. 

Yritys nähtiin markkinatalouden alkuaikoi
na hyvinkin laajasti hyvinvoinnin ja yhteisen 
hyödyn tuottajana yhteiskunnassa. Yrityksen 
tehtävä oli palvella yhteiskuntaa. Vähitellen 
mandaatti määriteltiin yhä tiukemmin talou
dellisin ja teknisin termein ja voitto nousi 
ylimmäksi ellei ainoaksi tavoitteeksi. 

Yritystoiminnan luonne on myös muuttu
nut; ylikansalliset suuryritykset ovat etäällä al
kuaikojen pienkapitalismista. Samoin ollaan 
nyt kaukana tuotteiden valmistamisesta ihmis
ten perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Myös yhteiskunta, jossa yritykset toimivat, 
on muuttunut ja muuttuu jälleen. Nykyisin 
yrityksille halutaan usein asettaa monia mui
ta tehtäviä kuin hyödykkeiden tuottaminen 
mahdollisimman edullisesti. Yritysmaailman 
ei aina ole ollut helppo vastata näihin vaati
muksiin; hämmennys on ollut ilmeinen. Onko 
yrityksen tehtävä työllistää? Tai toimia luo
nonsuojelijana? Tai valistaa kuluttajia? Tai 
vähentää sosiaalista hätää? Entä globaali vas
tuu? Mihin tulisi vetää yrityksen vastuun ra
jat? 

Yrityksen mandaatti vaihtelee talousjärjes
telmän ja yhteiskunnan mukaan. On ilmeis
tä, että yrityksen tehtävä on länsimaisessa 
markkinataloudessa muuttumassa tai muut
tunut, joskaan muutosta ei ole vielä määritel
ty. Siitä voidaan ja siitä olisi syytä keskustel
la. 

Yrityksen perustehtävä ei yleensä ole luo
da tai tukea taidetta, harjoittaa hyväntekeväi
syyttä tai luonnonsuojelua, työllistää ihmisiä, 
valistaa kuluttajia tai ratkaista yleisiä yhteis
kunnallisia ongelmia. Jokin yksittäinen yritys 
voi tietysti kehittää liikeideansa tällaiselta poh
jalta. 

Yritys voi toisaalta tehdä myös paljon sel
laista, mikä ei ensisilmäyksellä kuulu sen pe
rustehtävään. Se voi sponsoroida taidetta tai 
urheilua, mutta tämä tehdään mainostarkoi
tuksessa tai imagon vuoksi. Se voi myös pe
rustaa lastentarhan työntekijäin lapsille tai ra
kentaa kerhohuoneistoja. Tämän yritys tekee 

esimerkiksi osana henkilöstöpolitiikkaa tai 
palkanmaksua. 

Kaikki tämä yhteiskunnallisesti hyödyllinen 
palvelu on osa käytännön toimintaa yrityksen 
muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Se ei il
meisestikään ole yrityksen moraalinen velvol
lisuus. 

Yrityksessä tehdään kuitenkin jatkuvasti 
ratkaisuja, joilla on moraalinen sisältö. Yri
tyksellä on epäilemättä vastuu omista toimis
taan ja niiden vaikutuksista sekä lähimpiin si
dosryhmiin, asiakkaisiin, työntekijöihin, 
omistajiin, kilpailijoihin että laajemmin yh
teiskunnassa. 

Olennaista on, että myös yhteiskunta lue
taan yrityksen sidosryhmien joukkoon. Tämä 
voidaan vielä eritellä siten, että puhutaan yri
tyksen vaikutusalueina ympäröivästä luonnos
ta, lähiyhteisöstä sekä koko yhteiskunnasta. 
Kansainvälisten suuryritysten sidosryhmät 
voivat olla maailmanlaajuisia. 

Kuinka pitkälle vastuu ulotetaan, on vaikea 
ja lopullisesti ratkaisematta jäävä kysymys. 
Mikä on esimerkiksi meidän - ja yritysten -
vastuumme tuleville sukupolville? 

Yritysten tehtävien ja vastuiden määrittely 
sekä toiminnan rajojen asettaminen ei ole si
nänsä moraalinen, vaan yhteiskunnallinen ja 
poliittinen kysymys. Käytännön tasolla yhteis
kunnallisen vastuun määrittely ja omaksumi
nen edellyttää silti moraaliharkintoja myös 
yrityksessä. 

Yritysetiikan opetus 

Yritys etiikan tutkimus ja alan kirjallisuus li
sääntyivät huomattavasti 1980-luvulla erityi
sesti Yhdysvalloissa. Vuodesta 1982 on ilmes
tynyt lournal of Business Ethics, joka antaa 
hyvän yleiskuvan alan kehityksestä. 

Runsaan kymmenen vuoden ajan yritysetii
kan opetus on laajentunut nopeasti Yhdysval
loissa. Opetusta on useimmissa kaupallisen 
alan oppilaitoksissa, ja pörssi- ja rahamaail
man koulutuksessa kurssi on pakollinen. 
Myös Ruotsin kauppakorkeakouluissa opetus 
on aloitettu ja jonkinlainen kurssi on tiettä
västi tulossa pakolliseksi. 



Suomessakin yritysetiikkaa on tutkittu mm. 
Jyväskylän yliopistossa. Myös Helsingin 
kauppakorkeakoulussa kiinnostus on herän
nyt, samoin Turun Kauppakorkeakoulussa. 
Syksyllä 1988 Åbo Akademin avajaisissa eh
dotettiin yritysetiikan tutkimuksen keskittä
mistä Turkuun. Keväällä 1989 Helsingin yli
opiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 
järjestää ammattietiikan luentosarjan, johon 
sisältyy luento myös liike-elämän etiikasta. 

Yhdysvalloissa yritysetiikan opetusta on ar
vosteltu siitä, että teorian ja käytännön välil
lä on tietty kuilu, ja epäilemättä askel moraa
lifilosofiasta kaupankäyntiin on pitkä. 

On myös kysytty, voidaanko etiikkaa ja täs
sä tapauksessa yritysetiikkaa aikuisille ihmi
sille yleensä opettaa? Voidaanko ihmistä opet
taa olemaan hyvä? 

Vastauksia voi olla monta, mutta keskeinen 
on toteamus, että yritys etiikan opetuksen ta
voitteena ei olekaan opettaa ihmisiä olemaan 
hyviä tai hyveellisiä. Koulutustarvetta ei pe
rustella väittämällä, että liike-elämässä toimisi 
poikkeuksellisen huonomoraalisia ihmisiä, 
joiden olisi nyt tehtävä parannus. 

Pääosa ihmisen luonteesta ja moraaliperus
tasta on muotoutunut lapsena ja kouluiässä. 
Ihminen voidaan kuitenkin saada yritysetiikan 
koulutuksella tietoiseksi ratkaisujensa perus
teista hänen toimiessaan yrityksessä, ja hänelle 
voidaan antaa välineitä, miten lähestyä ja rat
kaista yrityksissä moraaliongelmia. 

Koulutus on aiheellista ja ajankohtaista ni
menomaan, koska pitkään on oletettu, ettei 
moraali kuulu yritystoimintaan. Opetuksessa 
voidaan tutkia myös tämän uskomuksen pe
rusteita ja paikkansapitävyyttä. 

Opetuksessa selvitellään, miten eettiset nä
kemykset voidaan käytännössä kytkeä liike
elämään. Esimerkiksi kansainvälistyminen ai
heuttaa ongelmia, joita ei aina pystytä ratkai
semaan pelkästään taloudellisella ja teknisel
lä välineistöllä. 

Moraalifilosofiassa on esitetty myös näke
mys, että ihmisen moraaliajattelussa on eri
tasoisisa kehitysvaiheita. Yritysetiikan opetus 
voi saada ihmisen tiedostamaan omat moraa
liperiaatteensa ja myös kehittämään niitä ai
kaisempaa korkeammalle tasolle. 
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Yritysetiikan opetuksen tavoitteina on esi-
tetty mm. 

osoittaa yritysjohdon oikeus ja velvolli
suus sisällyttää eettisiä perusteluja päätök
sentekoon, 
opettaa huomaamaan moraalinäkökohdat 
yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa, 
kehittää analyysivälineitä yritysjohdon 
avuksi käsiteltäessä moraalikysymyksiä, 
opettaa yrityksissä työskenteleviä käyttä
mään moraaliharkintaa käytännön yritys
toiminnassa. 

Etiikka ja yritysjohto 

Kapitalismin alkuaikojen suurliikemiesten elä
mäntarinat ovat täynnä mahtavaa eettistä ju
listusta ja tiukkoja lausumia rehellisyydestä ja 
velvollisuudentunnosta. Näiden patruunoiden 
toiminnan motiivina oli ilmeinen protestant
tinen etiikka, jonka mukaan toiminnan otol
lisuus perustuu sen siveellisyyteen ja tavaroi
den tärkeyteen yhteiskunnassa sekä toiminnan 
yksityistaloudelliseen voittoon. 

Japanissa sekä suuryritysten yrityskulttuu
ri että johtajien puheenvuorot sisältävät yhä 
voimakkaan eetoksen; julistusta toiminnan 
yhteiskunnallisista tavoitteista ja moraalisis
ta periaatteista. 

Länsimaisessa markkinataloudessa ratio
naalisuuden, materialismin ja kilpailun koros
tuminen on pitkään syrjäyttänyt liikemaail
massa yhteiskunnallisen tavoitteenasettelun ja 
eettisten toimintaperiaatteiden esittämisen .. 
Yhdysvalloissa moraalista eetosta yhä esiin
tyy, ja viime vuosina se on vielä lisääntynyt. 

Ihmiset ovat yleensä, ja erityisesti liike-elä
mässä, vaivautuneita, kun puhutaan moraa
lista. Ensimmäiseksi oletetaan, että on kysy
mys syyttelystä ja väärinkäytösten etsimises
tä, tai puhe tulkitaan pehmoiluksi, joka ei sovi 
kovaan liike-elämään. Toisaalta tuskin ku
kaan yritysjohtaja sietäisi epäilyä, että hän itse 
ei olisi korkeamoraalinen ihminen tai että yri
tysten johto yleensä ei olisi hyvämoraalisten 
henkilöiden käsissä. 

Yhdyvalloissa on viime vuosina tehty lukui
sia tiedusteluja, joilla on selvitelty yritysjoh-
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don moraalinäkemyksiä tai sitä, miten eetti
set näkökohdat on yrityksissä otettu huo
mioon. Samoin on tutkittu esimerkiksi sitä, 
miten nuorten, vasta liike-elämään siirtyvien 
ja toisaalta liike-elämässä pitkään toimineiden 
näkemykset eroavat toisistaan. Vastaavia tie
dusteluja on tehty jonkin verran myös Suo
messa, ja ne ovat kaikkialla lisääntymässä. 

Vuosisatojen ajan eri aloilla on kehitelty 
ammattieettisiä koodistoja. Näillä on tosin 
usein pyritty alan erityisaseman ja -oikeuksien 
säilyttämiseen, mutta myös tiettyjen käyttäy
tymissääntöjen määrittelemiseen. Ammatti
koodeja on ollut mm. lääkäreillä ja juristeil
la, mutta nykyisin niitä on lukuisilla eri aloil
la. 

Mainonnan kansainväliset perussäännöt on 
tyypillinen liike-elämän moraalikoodi, mutta 
koodeja on monista muistakin yrityksen toi
minnoista. Yhdysval10issa eettisiä koodistoja 
on useilla elinkeinoelämän aloilla ja myös yk
sittäisissä yrityksissä. 

Vaikka ne eivät ole aina puhtaasti moraa
lisia, koodistot ovat ilmaus siitä, että on ha
vaittu käytännön toiminnan tarvitsevan myös 
moraalikannanottoja sisältäviä ohjeita. Koo
distot tulevat yritystoiminnassa epäilemättä 
yleistymään. Niillä osoitetaan, että yritykses
sä toimivilla on oikeus ja velvollisuus ottaa 
huomioon myös moraalinäkökohtia, ja anne
taan käytännön toimintaohjeita pulmatilan
teisiin. 

Taloudelliset tavoitteet ja moraali 

Talouselämästä on tähän asti puhuttu lähes 
yksinomaan taloudellisin ja teknisin termein. 
Moraalikeskustelu ja yritystoiminnan entistä 
laaja-alaisempi tarkastelu ovat kuitenkin väis
tämättä tulossa myös suomalaiseen yhteiskun
taan. 

Kapitalismin alkuaikoina yritykset olivat 
pieniä. Uskonnollinen eetos ja protestanttinen 
etiikka olivat voimakkaat ja antoivat yrittä
jille sekä motivaation että oikeutuksen voiton 
tavoitteluun. Pienessä yrityksessä johtaja
omistajan moraali on yhä pitkälti sama kuin 
yrityksen moraali. Työntekijät voivat tuntea 

sen ja ympäristö tietää sen. Pienen yrityksen 
vaikutukset sen toiminta-alueella on myös 
suhteellisen helppo nähdä. 

Suuressa yrityksessä tilanne ja ongelmat 
ovat erilaiset. Omistus on yleensä hajaantu
nut laajalle. Johto ja omistus ovat erillään 
eikä johtaja voi välttämättä viedä läpi omia 
näkemyksiään. Jos hänen tehtävänsä on ni
menomaisesti maksimoida omistajien voitot 
lyhyellä aikavälillä, hän ei voi aina ottaa mo
raalinäkemyksiä huomioon; hänellä ei ole sii
hen omasta mielestään edes oikeutta. 

Kun tavoitteet perinteisesti esitetään vain ta
loudellisin termein, eikä yritys kulttuurissa 
harrasteta eettisiä arviointeja, myös työnteki
jöiden voi olla vaikea tietää, miten ongelma
tilanteissa tulisi menetellä. 

Hankalia tilanteita tulee yrityksissä vastaan 
entistä useammin. Niitä aiheuttaa mm. kan
sainvälistyminen. Toimittaessa vieraassa kult
tuurissa ongelmiin ei aina löydy ratkaisuja 
vanhoista käyttäytymismalleista. Myös kan
sainvälinen politiikka voi tunnetusti synnyt
tää ongelmia yrityksille. 

Myös ympäristöongelmat pakottavat yri
tykset usein uuteen asennoitumiseen. Niihin 
on löydettävä käytännön ratkaisuja, ja niistä 
on voitava puhua sekä yrityksen sisällä että 
julkisuudessa. Tämä on alue, missä erilaisilla 
toimialojen yhteisillä koodeilla on hyvinkin ti
laa. Suomessakin ensimmäiset koodit on jo 
laadittu. 

Suhtautuminen työhön ja työntekijään on 
muuttunut tai muuttumassa. Työvoiman sa
notaan olevan yrityksen tärkein voimavara. 
Samalla on olennaista, että ihminen ei yrityk
sessä ole pelkästään voimavara, vaan hän säi
lyttää myös työntekijänä ihmisarvonsa ja hän
tä tulee kohdella sen mukaisesti. Vaikka ta
loudellisia arvoja ei suinkaan olla hylkäämäs
sä, ihminen etsii niin työstä kuin muustakin 
elämästään myös muuta kuin vain aineellis
ten tarpeiden tyydyttämistä. 

Yritysjohto vaikuttaa yrityksen eettiseen 
linjaan määrittelemällä ne tavoitteet, jotka 
ovat johdolle tärkeitä. Keskeinen tavoite on 
ymmärrettävästi voiton tuottaminen. Samal
la yritysjohtaja ja muut yrityksessä toimivat 
epäilemättä haluavat tietää myös tekevänsä 



yhteiskunnallisesti hyväksyttyä ja arvostettua 
työtä. Yritys saa voittoa juuri täyttämällä jon
kin tehtävän, jota yhteiskunnassa tarvitaan ja 
halutaan. 

, Moraaliperiaatteiden ilmaiseminen tulee en
tistä tärkeämmäksi haluttaessa varmistaa yri
tysten pitkän aikavälin menestyksellinen toi
minta. Yritysjohdon on otettava huomioon 
myös eettiset näkökohdat, kun määritellään 
yrityksen tavoitteet ja tehtävät sekä suhteet ja 
velvollisuudet eri sidosryhmien kanssa ja ase
tetaan suuntaviivat organisaation politiikalle 
ja käytännön toiminnalle. 

Eettinen lähestymistapa ei tarkoita, että rat
kaisuissa tulisi luopua taloudellisista tavoit
teista. Tarkoitus on löytää oikeat menettely
tavat toimia pitkällä aikavälillä mahdollisim
man tehokkaasti ja kannattavasti. Lähtökohta 
on se, että yrityksissä tehtävät päätökset ei
vät ole vain teknisiä ja taloudellisia, vaan ne 
koskevat myös ihmistä ja hänen arvomaail
maansa. Yritysetiikka etsii mielekästä vuoro
vaikutusta taloudellisten ja eettisen näkökoh
tien välillä. 
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PUHEENVUORO 

JAAKKO ILONIEMI 

Perinteinen tapa ainakin länsimaissa ja nimen
omaan meillä Suomessa on tarkastella liike-elämän 
etiikkaa oman kulttuurimme yleisen eettisen nor
miston puitteissa. Tällä korostan sitä, että yritys
maailmassamme kansainvälistyminen on vielä niin 
tuore ilmiö, ettei se ole ehtinyt monipuolistaa nä
kökulmaamme erilaisiin moraalikäsityksiin eri kult
tuurien liike-elämässä. Ehkä sellainenkin vaihe tulee 
aikanaan. Meillä vallitsevat moraaliset normit on 
omaksuttu jo nykyisten johtajien nuoruudessa. Sil
loin ei vielä kannattanut paljon puhua Suomen 
avautumisesta muuhun maailmaan. 

Lähtökohdat ovat näinollen voimakkaasti sidok
sissa suomalaisten yleisiin moraalikäsityksiin myös 
liike-elämän etiikasta puhuttaessa. 

Se, mitä seuraavassa sanon, perustuu muutaman 
vuoden aikana tekemiini omakohtaisiin havaintoi
hin ensin liike-elämästä sitä ulkopuolelta, mutta 
aika ajoin läheltä tarkastellen. Viimeiset viitisen 
vuotta olen ollut siinä omakohtaisesti mukana ja 
tarkkaillut sitä osallistujan näkökulmasta. Pirkko 
Lammin tarkastelu lähtee liikkeelle asian teoreetik
kojen pohjalta, niinkuin loogista onkin. Hän to
teaa eräänä rinnastuksen lähtökohtana kapitalis
min, sosialismin ja sosiaalisen markkinatalouden 
periaatteelliset erot. 

Arvojen ja asenteiden muutoksessa on oma mer
kityksensä sillä, että kapitalismista on verrattomasti 
pitempää kokemusta kuin sosialismista ja sosialis
mistakin enemmän kuin sosiaalisesta markkinata
loudesta. Puhun nyt reaalisosialismista - ja jos 
sana sallitaan - reaalisesta markkinatalouden so
siaalisesta tai pohjoismaisesta sovellutuksesta. 

Sosialistisen järjestelmän todellisuus on aivan vii
me aikoina joutunut uuteen valoon, kun reaaliso
sialismin maissa on avattu keskustelu myös moraa
lisista kysymyksistä. Ne eivät liity aivan samassa 
mielessä liike-elämään kuin meidän tyyppisissäm
me maissa mutta niissäkin on kysymys taloudellis
ten ja moraalisten arvojen konfliktista. 

A Reconstruction and Critique 0/ A Theory 0/ 
Justice (Princeton University Press). 

von Wright, Georg Henrik (1987): Tiedeja ihmis
järki (Otava). 

Oman tunnustuksensa mukaan moni reaaliso
sialismin maa kärsii syvistä moraalisista ongelmis
ta. Niitä ovat - vakavimmasta lievempiin - laa
ja oman aseman väärinkäyttö ja korruptio, vastuut
tomuus taloudellisen toiminnan terveydellisistä ja 
ympäristövaikutuksista, resurssien tuottamukselli
nen, tehoton käyttö, laaja näennäistoiminta, jos
sa tuotetaan normit täyteen tuotteiden käyttökel
poisuutta ajattelematta. Luetteloa voisi jatkaa ja 
sitä voisi myös inhimillistää viittaamalla työnteki
jöiden puutteellisiin oloihin. 

Reaalisosialismin piirissä - toisin kuin teoria an
taisi aiheen ymmärtää - ei ole tähän mennessä on
nistuttu ratkomaan tehokkaan tuotannon ja kor
kean etiikan välistä ristiriitaa. Itse asiassa on pal
jon merkkejä siitä, että on päädytty päinvastaiseen 
tilanteeseen - tehottomaan tuotantoon, jonka tu
lokset on saavutettu moraalin kannalta arvellutta
vin seurauksin., Tässä lähden siitä olettamuksesta, 
että eettiset ihanteet eivät sosialismin teoriassa ja 
suomalaisessa teoriassa kovin paljon eroa toisis
taan. Pyritäänhän molemmissa tasa-arvoon, sosiaa
liseen tasaukseen, korkeampaan aineelliseen elin
tasoon ja suurempaan henkiseen vapauteen. 

Sosiaalisen markkinatalouden lähtökohdat ovat 
yrityksessä säilyttää markkinoiden tehokkuus, mut
ta korjata niiden vaikutuksia julkisen vallan eri as
teisella ohjauksella pitkälti juuri eettisten ihantei
den suuntaan. Järjestelmä - jos sitä siksi voi kut
sua, sen verran diffuusi se kuitenkin on - ohjaa 
yritysten ja yrittäjien käytöstä pitkälle menevin ju
ridisin ja hallinnollisin normein. Se lähtee siitä, että 
lainsäätäjä ja valvova viranomainen toimii eettiseltä 
kannalta oikein. Näin on koska normit ovat syn
tyneet demokraattisen päätöksentekoprosessin poh
jalta. 

Nyt tullaan jo lähelle uutta kysymystä, politii
kan moraalia silloin, kun keskustellaan julkisen val
lan ja liike-elämän suhteista. Näitä asioita ei voi
da kokonaan erottaakaan toisistaan. Kysymys lii-



ke-elämän moraalista on paljolti kysymys laillisuu
desta, kuten Pirkko Lammi toteaa. Siksi täytyy voi
da esittää sekin kysymys: miten moraalisin kritee
rein lait säädetään ja niitä sovelletaan. Erityisesti 
verotuksen alueella tapaa usein yrittäjiä, jotka ovat 
aidosti vakuuttuneita siitä, että sekä eräät verolait 
että niiden soveltaminen ovat kenties laillisia, mutta 
moraalittomia. Tässä yhteydessä kannattaakin to
deta, että taloudellisen lainsäädännön alueella saat
taa syntyä konflikteja yleisen oikeustajun ja fiskuk
sen pyrkimysten välillä. Nyt en puhu sellaisesta ve
rovilpistä, jonka ainoana tarkoituksena on selkeän 
velvoitteen välttäminen. Puhun siitä tiheästä sää
dösten ja sovellutustapojen viidakosta, joka sisäl
tää mm. ennalta arvaamattomuuden elementin. Ve
rotukseen liittyvät mielivallaksi koetut ratkaisut 
ovat varmasti omiaan vähentämään sekä lainkuu
liaisuutta että lieventämään sitä kriisiä, mikä yksi
löllä moraalin kannalta on kun hän poikkeaa lais
ta. Tällaisista ilmiöistä saattaa tulla moraalisesti sie
detty maantapa. 

Oman mielenkiintoisen kysymyksensä muodos
taa se, onko liike-elämän etiikka mukana olevien 
yksiköiden etiikkaa vai voisiko yrityskin olla »eet
tinen». Muistamme John Steinbockin »Vihan he
delmistä» konkurssiin joutuneen viljelijän hätähuu
don kun hän yrittää löytää henkilöä, johon vedo
ta kun hänet häädetään. Sellaista henkilöä ei löy
dy mistään, häätäjä kun on instituutio, liikelaitos 
- tässä tapauksessa pankki. 

Laatiessaan periaateohjeita tai ohjatessaan toi
mintaa yleisellä tasolla liikelaitoksen toimintatapoi
hin ei juuri kuulu syventyminen toimenpiteiden vai
kutuksiin yksilötasolla. Häätö on näin ollen lailli
nen ja sellaisena hyväksyttävä. Yrityksen asiana ei 
ole miettiä minkälaisia seurauksia laillisen ja lain
voimaisen päätöksen toimeenpanosta on yksilölle. 

Yrityksellä ei liioin ole katsottu olevan rikosoi
keudellista omaa vastuuta näihin saakka. Siinä 
näyttää ajattelutapa olevan muuttumassa. Asialla 
on suuri käytännöllinenkin merkitys erityisesti sil
loin kun syntyy korvausvelvollisuuksia. 

Lammi käsittelee laajasti kysymystä siitä, toimi
vatko ihmiset aina pelkän taloudellisen rationaali
suuden pohjalta. Tämä on kysymys, jonka jokai
nen yleisöä palvelevan liikelaitoksen johtoon kuu
luva joutuu esittämään. 

los yritys lähtisi siitä, että riittää kun se aina sel
viää raastuvassa voittavana osapuolena vaikka se 
kävisi siellä useinkin, se tekee liiketaloudellisessa 
mielessä huonon valinnan. On selvää, että tällai
nen saattaa johtaa yrityksen pian ei vain moraali
seen kriisiin vaan uskottavuuskriisiin. Kuka halui
si olla tekemisissä yrityksen kanssa, joka tunnetaan 
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siitä, että sen toimien laillisuutta joudutaan alati 
tutkimaan? 

Saattaa olla niin, että moraalin suhteen eri toi
mialoilla on hieman erilaisia odotuksia. 

los mainosmies sanoo, että tuote on »maailman 
paras, kaunein ja tehokkain», asiakas ymmärtää 
tämän mainostajan luvalliseksi liioitteluksi. Pää
asia on, ettei hän kuvaile sellaisia todennettavissa 
olevia tekijöitä väärin, jotka vaikuttavat tuotteen 
käyttökelpoisuuteen. Autoa voi kehua turvalliseksi 
ja ajo-ominaisuuksiltaan verrattomaksi, mutta sen 
sylinteritilavuutta ei saa ilmoittaa väärin. Sehän 
kuuluu helposti todennettaviin asioihin. 

On aloja, joiden kohdalla mielikuva luotettavuu
desta, nuhteettomuudesta ja korkeasta moraalista 
on toiminnan menestyksellisen jatkamisen kannalta 
liiketaloudellinen välttämättömyys. Muutoin ei olisi 
syntynyt sellaisia ilmauksia kuin »Luotettava kuin 
Englannin pankki». Pankkitoiminnassa jos mis
sään itse instituutio edustaa luottamusta, niin suur
ta luottamusta, että sen haltuun voi uskoa omat va
ransa. Tämä merkitsee käytännössä myös sitä, että 
hyvin hoidetut pankit ovat erittäin tarkkoja ei vain 
laillisuudestaan vaan myös yrityskuvaansa vaikut
tavista sellaisista toimista, jotka voivat pilata sen 
yrityskuvaa. 

Steinbeckin »Vihan hedelmien» pankki on silti 
sekä mahdollinen että jokapäiväinen ilmiö: Pank
kikaan ei voi soveltaa eri sääntöjä eri saamisiin, 
vaikka se voi osoittaa joustavuutta silloin kun vaa
rantamatta saatavaa - eli osakkaittensa varoja -
se voi lykätä perimisiään. 

Tässä ollaankin uuden, taloudellisen ja moraa
lisen leikkauspisteen kohdalla. Missä määrin voi lii
keyritys tehdä sitä, mitä yhteiskunta siltä varakkaa
na instituutiona odottaa rikkomatta osakkeenomis
tajiensa legitimejä etuja? Voiko yritysjohtaja esiin
tyä yhteiskunnallisena hyväntekijänä yhtiön varoin 
rikkomatta yhtiön moraalia? On tavanomaista, että 
varsinaisista lahjoituksista päättää meillä yhtiöko
kous varaamalla summan yleishyödyllisiin tarkoi
tuksiin. Kun näin tapahtuu, ovat osakkeenomista
jat itse mukana päättämässä hyväntekeväisyyden 
laajuudesta vaikkakaan ei kohteista. 

Sponsorointi on toinen ilmiö, josta nykyisin pal
jon puhutaan. Liikelaitosten puoleen käännytään 
ja esitetään toinen toistaan oivallisempia hankkei
ta, joihin toivotaan rahoitusta. Kun liikelaitos me
nee tällaiseen mukaan, se arvioi asian liiketalou
dellisesti. Mitä näkyvyyttä tai tunnustusta.- media 
credit - se saa rahoituspanoksensa vastineeksi? los 
tämä riittää, osallistuminen on osakkaankin edun 
mukaista. Se saattaa olla myös yleisen edun kan
nalta arvokasta. Liiketaloudellinen etu ja moraa-



144 

linen tyydytys ovat tällöin yhteensovitettavissa. 
Yhdysvalloissa tunnetaan käsite a good corpo

rate citizen. Siinä rinnastetaan yritys yksilöön kan
salaisena. Yritys, joka ansaitsee tämän mainelau
seen ei helpota vain omien tuotteidensa markki
nointia. Se parantaa mahdollisuuksiaan tulla toi
meen kunnan hallinto viranomaisten kanssa kun 
päätetään infrastruktuurin rakentamisesta, toimi
luvista, rakennuskaavasta jne. Antamalla varojaan 
yleisön tarpeisiin se hankkii ja turvaa arvonanton
sa paikkakunnalla. Voidaan tietysti sanoa, että täl
lainen »hyvyys» ei ole eettistä vaan itsekästä. Ylei
sön kannalta se on kuitenkin arvokasta. 

Suuressa osaa liike-elämää moraaliset kysymyk
set ovat myös käytännöllisiä kysymyksiä. Korkea 
moraali ei silloin ole tehokkuuden tai tuottavuden 
uhka. Se saattaa olla tiedostettuihin utilitaristisiin 
lähtökohtiin perustuvaa valistunutta itsekkyyttä. 

Jokaista yritystä arvioidaan myös sen perusteel
la, minkälaista moraalia sen ylimpään ja näkyvim
pään johtoon kuuluvat edustavat. Erityisesti suurta 
yleisöä palvelevan laitoksen johdolta edellytetään 
moraalista nuhteettomuutta. Kukapa haluaisi olla 
jatkuvasti tekemisissä huonomaineisen yritysjoh
tajan tai hänen yrityksensä kanssa? Asian laita voi 
olla hieman toinen silloin kun yrityksen luonne ei 

PUHEENVUORO: 

SIMO KNUUTTILA 

70-luvulla yleistyi etiikan ja moraalifilosofian pii
rissä suuntaus, jota on kutsuttu käytännölliseksi 
etiikaksi (Practica! Ethics) tai sovelletuksi etiikak
si (Applied Ethics). Tälle lähestymistavalle on ol
lut ominaista, ettei siinä niinkään ole tutkittu etii
kan teoreettisia peruskysymyksiä, vaan on haluttu 
pikemminkin muodostaa moraalisesti perusteltuja 
kannanottoja erilaisiin julkisen keskustelun esiin
nostamiin kysymyksiin. Tosiasiassa monilla käy
tännöllisen etiikan aloilla keskustelun varsinaisina 
käynnistäjinä eivät olekaan olleet moraalifilosofit 
tai muut ammattieetikot, vaan eri alojen tutkijat, 
toimihenkilöt, journalistit ja aatteelliset ryhmitty
mät. Nopeassa tahdissa on syntynyt sellaisia suh
teellisen itsenäisiä käytännöllisen etiikan aloja ku
ten esimerkiksi lääketieteen etiikka, bioetiikka, ym
päristöetiikka ja yritysetiikka. Ne ovat k~ikki va
kiinnuttaneet asemansa omilla julkaisusarjoillaan, 

ole riippuvainen uskollisesta, laajasta asiakaskun
nasta. Jokainen vaikkapa New Yorkissa käynyt 
tuntee ilmiön rip 011 store. Tällainen yritys ei odo
takaan asiakkaan palaavan - useimmiten hän on 
läpikulkumatkalla oleva turisti. On helppoa nylkeä 
häntä niin paljon kuin vain taitaa - sielu sietää 
sen kyllä. Moraali onkin näissä yrityksissä tunne
tusti alhaisimmillaan. Sen liiketaloudellinen arvo
kin on vähäisimmillään. 

Valtakunnallinen, vakituiseen asiakas kuntaan 
vetoavan yrityksen tarpeet ovat kovin erilaisia kuin 
»rip off store»n tyyppisen. Tästä seuraa se, että voi
daan odottaa myös pysyvyyden, sekä toiminta-aja
tuksen että asiakaskunnan pysyvyyden lujittavan 
myös yrityksen moraalia. Sitä utilitaristista, liike
toiminnan kannalta tarpeellista moraalia. 

Tavoitteenani ei ole väittää, että liiketaloudelli
sen edun ja moraalisen toiminnan välillä ei olisi ris
tiriitoja edellä kuvatuissa yrityksissä. Ristiriidat 
ovat ilmeisiä ja edellä viittasin jo erääseen: mitä teh
dä silloin kun yrityksen moraalisesti kenties arvo
kas teko tapahtuu sen osakkaiden kustannuksella, 
kun hyvää tehdään toisten varoilla? Se on aito di
lemma, josta ei ole vapaa edes omistaja-yrittäjä. 
Siirtäähän hänkin kustannuksensa hintoihin ja vä
hentää verotettav~sta tulostaan. 

aikakausijulkaisuillaan, järjestöillään ja opetustoi
minnallaan . 

Ammattieetikon uusi rooli 

Monet sairaudenhoidon, tekniikan, ympäristöky
symysten tai talouselämän keskustelua herättäneistä 
kysymyksistä ovat sellaisia, että niiden hallinta edel
lyttää erityistä asiantuntemusta. Tämä on tietysti 
yksi syy sille, miksi eettinen keskustelu on eriyty
nyt mainittujen käytännöllisen etiikan otsikkojen 
alle. Kehityssuunta ei ole täysin ongelmaton, sillä 
etiikka tai moraali yhteiskunnallisena instituutio
na on käsitetty perinnäisesti yleisinhimilliseksi jär
jestelmäksi, jonka normit koskevat kaikkia samalla 
tavalla. Moraaliperiaatteiden erityisiä sovellutuk
sia koskevan keskustelun tulisi tapahtua siten, että 



kaikki ne, joita asia koskee, voivat osallistua sii
hen. Kun tämä usein on käytännössä mahdoton
ta, ammattieetikkojen on voitu odottaa osallistu
van käytännöllisen etiikan erityisalojen keskuste
luihin, paitsi moraaliteorioiden asiantuntijana, toi
saalta myös ikään kuin alan ulkopuolisina moraa
liyhteisön edustajina ja keskustelujen perusteemo
jen popularisoijina. Tämä saattaa vaatia paneutu
mista toisten tieteenalojen tuloksiin ja erityistä kou
lutusta vaativiin käytäntöihin. Käytännöllisesti 
suuntautuneen ammattieetikon toimenkuva onkin 
muuttunut siihen suuntaan, että hän on eettisen 
koulutuksen saanut erityisalojen tuntija olematta 
varsinaisesti noiden alojen tutkija. Monissa mais
sa etiikan yliopisto-opetuksessa on ryhdytty kehit
tämään tämän tyyppisiä koulutusohjelmia sen li
säksi, että erityisalojen opiskelijoille on järjestetty 
käytännöllisen etiikan kursseja. 

Yritysetiikka käytännöllisen etiikan alana 

Yritysetiikan (Business Ethies) muodostuminen yh
deksi käytännöllisen etiikan alaksi tapahtui 
USA:ssa 1970-luvulla. Sen institutionalisoitumisen 
taustalla oli useita syitä, joista tutkijat eivät ole täy
sin yksimielisiä. USA:ssa yritys etiikan opetus on 
yleistynyt yrityksissä, taloudellisen alan oppilaitok
sissa ja yleisen etiikan opetuksen yhteydessä. 

Alan keskeiset aikakausjulkaisut (esim. Business 
and Prolessional Ethies JournaI, JournaI 01 Busi
ness Ethies) samoin kuin oppikirjat ja yleisteokset 
ovat amerikkalaisittain suuntautuneita, esim. T. 
Beauchamp ja N. Bowie (toim.), Ethieal Theory 
and Business (2. p. 1983), N. Bowie, Business Eth
ies (1982), D. G. Jones, Doing Ethies in Business 
(1982), D. Braybrook, Ethies in the World 01 Bus
iness (1983), T. Donaldson, Corporations and Mo
rality (1983), T. Donaldson ja P. H. Werhane, Eth
ieal Issues in Business (2. p. 1983). J. DesJardins 
ja J. McCall (toim.), Contemporary Issues in Bus
iness Ethies (1985) ja D. Poff ja H. Waluchow 
(toim.), Business Ethies (1987). 

Moderneista käytännöllisen etiikan aloista lää
ketieteen etiikalla on liittymäkohtia antiikkiin saak
ka palautuvaan traditioon. Sama koskee myös yri
tysetiikkaa, sikäli kuin se ymmärretään laajasti ta
lousetiikan haaraksi, sillä monet talousetiikan pe
ruskysymyksistä ovat Aristoteleen Nikomakhoksen 
etiikasta lähtien kuuluneet filosofisen etiikan kes
keiseen sisältöön. Keskiajan yliopistoissa käytiin 
Aristoteleen teorioihin, roomalaisen ja kanonisen 
oikeuden säädöksiin sekä oman ajan taloudelliseen 
käytäntöön liittyvä laaja keskustelu sellaisista ai-
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heista kuten omistaminen, korko, oikeudenmukai
nen hinta, sopimusten sitovuus ja työntekijöiden 
asema. Myöhäiskeskiajan talouseettiset keskuste
lut ovat erityisen kiinnostavia, koska silloin pyrit
tiin luomaan normeja nousevalle varhaiskapitalis
mille. Tyypillisiä uusia, myöhemmin mm. klassi
sen liberalismin talousetiikassa toistuvia ja ristirii
taisia tunteita herättäneitä ideoita olivat esimerkiksi 
seuraavat: tiukasta korko kiellosta on luovuttava, 
koska pääomaa voidaan pitää ostettavana, myy
tävänä ja vuokrattavana hyödykkeenä, oikeuden
mukaisena hintana on pidettävä vapailla markki
noilla maksettavaa hintaa ja yritystoimintaa on pi
dettävä yksilövapauden piiriin kuuluvana asiana, 
johon puuttuminen ei kuulu valtiovallan oikeuk
siin. 

Vaikka talousetiikan klassiset yleiset teemat ovat 
olleet esillä modernissa amerikkalaisessa yritysetiik
kakeskustelussa, painopisteen ovat kuitenkin muo
dostaneet pikemmin tämän yleisen kehyksen sisään 
sijoittuvat ja konkreettisiin toimiin liittyvät kysy
mykset. Esimerkiksi mainitussa kirjassa Contem
porary Issues in Business Ethies (toim. J. DesJar
dins ja J. McCall) käsitellään talouselämän moraa
lia yleensä koskevan johdannon jälkeen seuraavia 
aiheita: 
(1) yritysten vastuu tuotteista ja palveluista, niiden 

korvausvelvollisuus sekä kuluttajasuojalakiin 
liittyvät eettiset kysymykset, 

(2) totuudenmukaisuus, harhaanjohtaminen ja 
manipulaatio mainonnassa, 

(3) työnantajan oikeus tietoihin työntekijöistä ja 
työntekijöiden oikeus yksityisyyteen, 

(4) työntekijöiden osallistuminen yrityshallintoon, 
(5) työntekijöiden lojaalisuus yritystä kohtaan ja 

velvollisuus ilmoittaa lainvastaisuuksista ja 
moraalisista epäkohdista, 

(6) työterveys ja -turvallisuus, 
(7) irtisanomisoikeus ja -suoja, 
(8) samanarvoisuus ja syrjintä työelämässä, 
(9) ympäristökysymykset. 

Suosittuja tässä teoksessa käsittelemättä jätettyjä 
aiheita ovat lisäksi 
(10) lahjonta 
ja 
(11) yritys- ja osakekauppa. 

Tavallinen tapa käsitellä kuhunkin ryhmään kuu
luvia kysymyksiä on tarkastella oletettuja velvolli
suuksien ristiriitatilanteita ja esittää niihin ratkai
suja. Esimerkiksi yritysjohdon kannalta ristiriito
ja voi syntyä niiden velvollisuuksien välillä, jotka 
kohdistuvat eri tavoilla omistajiin, asiakkaisiin, 
työntekijöihin, toisiin yrityksiin ja ulkopuolisiin. 
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Monet mainituista aihepiireistä koskevat aloja, 
joilla taloudellisen elämän ja tekniikan kehityksen 
johdosta tai yleisen mielipiteen ja lainsäädännön 
vaikutuksesta on syntynyt uudenlaisia tilanteita. Ne 
vaativat toimintojen arviointia suhteessa yleisiin 
normeihin tai arvoihin tavalla, jolle ei aina ole suo
ranaisia esikuvia. Tässä mielessä yritysetiikka muis
tuttaa rakenteeltaan muita käytännöllisen etiikan 
suuntauksia. Ongelmallisina pidetyt kysymykset 
ovat usein sellaisia, että niiden tarkastelu hyötyy 
filosofisesta analyysista, mutta toisaalta kysymys
ten spesifisyys vaatii ammattieetikolta sen laatuis
ta teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä, 
jota hänellä ei ilman muuta ole. Pelkästään etiikan 
teorian kehittelyn kannalta paneutuminen yritys
etiikan kysymyksiin voisi olla siinä mielessä palkit
sevaa, että uusien talousetiikkaa koskevien syste
maattisten ideoiden voi olettaa ainakin osittain nou
sevan näistä konkreettisista keskusteluista. 

Amerikkalaisen yritysetiikkakeskustelun 
teoreettisemmat kysymykset 

Yhden suositun keskustelunaiheen on muodosta
nut kysymys, missä määrin yrityksen johtotehtä
vissä työskentelevän henkilön on oikeutettua aja
tella, että hänellä on toimessaan erilaiset normit 
kuin yksityiselämässä. On olemassa ajattelutapa, 
jonka mukaan harhaanjohtaminen ja muu yksityis
henkilön kohdalla moitittava toiminta on talous
elämässä puolustettavaa, koska kysymyksessä on 
omia lakejaan seuraava peli, jonka osanottajat tie
tävät, mitä siinä voi odottaa. Melko yleisen käsi
tyksen mukaan tälle näkemykselle ei ole mitään hy
viä eettisiä perusteluja. 

Laajan keskustelun kohteena on myös ollut mm. 
Milton Friedmanin puolustama muunnelma klas
sisen liberalismin talouseettisestä ohjelmasta. Sen 
mukaan yhteiskunnalle on pitkällä aikavälillä edul
lisinta ja siten myös moraalisesti perusteltua, että 
yritykset saavat vapaasti toimia voiton saavuttami
seksi. Valtiovallan oikeus puuttua yrityksen asioi
hin rajoittuu siihen, että se pitää yllä vapaita mark
kinoita. Sillä on oikeus verottaa yrityksiä sen ver
ran kuin järjestelmän ylläpito maksaa. Huomat
tava osa yritysetiikan teoreetikoista on pitänyt tä
tä ajattelutapaa epätyydyttävänä. On katsottu, et
tei laissezjaire -talous täytä sille asetettuja utilita
ristisia odotuksia ja että se taloudellisen vapauden 
nimissä on johtanut muiden oikeuksien loukkaa
miseen. Suosittu vaihtoehtoinen malli perustuu aja
tukseen, jonka mukaan yritykset toimivat yhteis
kunnassa yhteiskuntasopimuksen nojalla. Kun ylei-

nen mielipide katsoo, että yritysten sosiaalisia vel
vollisuuksia on lisättävä ja niiden toimintaa on sää
deltävä tiukemmilla laeilla, kysymyksessä on yri
tystoimintaa koskevan sopimuksen tarkistus. On 
esitetty, että tällöin on yritysten edun mukaista, että 
ne osaltaan osallistuvat yrityseettiseen keskusteluun 
ja ottavat sen toiminnassaan huomioon, eivätkä 
pelkästään odota Friedmanin suosittamalla taval
la ulkopuolelta tulevaa lainsäädäntöä. Näiden kes
kustelujen kiintoisa teoreettinen piirre liittyy yri
tykseen hahmotella uudelleen yksityisen omistami
sen käsitettä. 

USA:n katolisten piispojen paimenkirje 

Yritysetiikkakeskustelulle on USA:ssa ollut tyypil
listä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskun
tien aihetta kohtaan tuntema mielenkiinto, jolla on 
oma historiallinen taustansa. Paljon huomiota on 
herättänyt USA:n katolisten piispojen julkaisema 
kirja Economic Justicejor Ali. Pastoral Letter on 
Catholic Social Teaching and the U. S. Economy 
(1986). Se pohjautuu katoliselle sosiaaliopille, ja 
siksi esillä on myös laajempia talouseettisiä tee
moja. 

Katolisessa sosiaaliopissa ihmistä pidetään yhtei
söllisenä oliona, jonka yksilöllistä persoonaa ei kui
tenkaan saa välineellistää yhteisön edun hyväksi. 
Näin on tietoisesti pyritty välttämään individualis
mia ja kollektivismia. Työn tekemistä pidetään ih
misen persoonan olennaisena toteutumismuotona 
ja mahdollisuutta työhön perusoikeutena. Tästä 
syystä piispat pitävät täystyöllisyyttä perustavana 
työelämää koskevana vaatimuksena. Työpaikoil
la työn ihmisarvoon liittyvä piirre vaatii työolosuh
teiden järjestämistä työntekijöiden persoonaa kun
nioittavalla tavalla. Täystyöllisyyden vaatimukseen 
liittyy talouspolitiikan ensimmäiseksi prioriteetik
si sanottu köyhyyden hävittäminen. Piispat kiin
nittävät huomiota siihen, että suurimman osaluo
kan USA:n toimeentulominimin rajalla elävistä 
köyhistä muodostavat lapset. 

Uutena teemana voi pitää kirjassa kehiteltyä ta
loudellisten oikeuksien käsitettä. Sen mukaan yh
teisön jäsenille kuuluu perusoikeutena toimeentu
loturvan lisäksi oikeus osallistua jollakin tasolla yh
teisön taloudelliseen toimintaan. Näiden oikeuksien 
toteutumisesta huolehtiminen kuuluu piispojen 
mielestä osaltaan myös yritysten sosiaalisiin velvol
lisuuksiin. Vaikka katolinen sosiaalioppi pitää yk
sityiseen omistamiseen perustuvaa järjestelmää hy
vänä, se tulkitsee omistamisen pikemmin yhteisöl
listen resurssien käyttöoikeudeksi kuin absoluutti-



seksi omistusoikeudeksi. Siksi omistusoikeuteen liit
tyy velvollisuus yhteisen hyvän edistämiseen. 

Populistinen loppukaneetti 

Moraali on halpa väline talous- ja muun yhteisö
elämän ongelmienminimoimiseksi. Sen ylläpitämi-
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seen kannattaa tietysti sijoittaa. Amerikkalaisten 
suuryritysten aloitteellisuus yritysetiikkakeskuste
lussa on osittain ymmärrettävissä tältä kannalta, 
mutta mukana on myös halu kehittää taloudelli
sesti edullisia tulkintoja siitä, mikä milloinkin on 
moraalisesti oikeutettua. Jos tämän tapainen ma
nipulaatio saa kovin suuret mittasuhteet, se tekee 
moraalin nimissä karhunpalveluksen sille, mitä pe
rinnäisesti tarkoitetaan moraalilla. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

Pankkitoiminnan nykypiirteitä* 

HEIKKI KOIVISTO 

Korot, verot, inflaatio ja vaihtotase 

Vaikka Suomen kokonaistuotannon kasvunä
kymät ovat monessa suhteessa hyvät, maan 
talous on kulkemassa kohti pahoja tasapaino
ongelmia. Inflaatio on kiihtynyt. Paikoitellen 
asuntojen hinnat ovat karanneet. Tilanne 
muistuttaa 15 vuoden takaista. Vaihtotase on 
pahasti vajauksellinen. Suhteessa bruttokan
santuotteeseen nykyinen tahti muistuttaa vuo
sien 1972-1974 kuvaa, eivätkä nuo vuodet ol
leet suomalaisten elintason nousun tulevaisuu
den kannalta hyviä vuosia. Nykyisen menon 
jatkuminen johtaa kestämättömään tilantee
seen. 

Pankit ovat julkisen keskustelun suosittu 
syntipukki. Niitä on moitittu liiallisesta luo
tonannosta. Pankkiluottojen kasvu saattaakin 
olla oire niistä mekanismeista, jotka ovat 
omiaan johtamaan ongelmiin. 

Viime vuosikymmenellä kotitalouksien ra
hankäytön elinkaari muokattiin sellaiseksi, 
että nuoren kotitalouden likviditeetti oli aluksi 
kovalla koetuksella. Tämän jälkeen varalli
suus alkoi yhtäkkiä karttua, sillä inflaatio siir
si tallettajien ja korkojen verovähennysoikeus 
yhteiskunnan varoja velkaantuneille nuorille 
talouksille. 

Nyt inflaatiosta ei pääse samalla tavoin 
iloitsemaan. Sen sijaan luottokelpoiset pääse
vät nauttimaan korkojen verovähennysoikeu
desta, kunhan huolehtivat siitä, että heillä on 
suurimmalta osaltaan asunnon hankinnan 
varjolla otettua luottoa. Tämä alentaa asun
non hankkimisen kustannuksia, lisää asunto
jen kysyntää ja nostaa hintoja. 

Kuviosta 1 näkyy silmämääräisesti asunto
luottojen kasvun ja asuntojen nimellishinto
jen muutoksen välinen yhteys. Se on täysin va-

• Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa 
14. 2. 1989 pidetty esitelmä. 

rantojen hinnanmuodostuksen teorioiden mu
kainen: luotonoton edullisuus panee ottamaan 
luottoja ja ostamaan asuntoja. Kun asunto
varanto ei nopeasti kasva, niin hinnat nouse
vat. Muitakin selityksiä voi esittää, mutta to
distustaakka on sillä, joka väittää, ettei side 
ole kiinteä. Keino saada asuntojen hinnat koh
tuutasolle on rakentaa lisää ja vähentää koti
talouksien velkaantumisen vahingollisia insen
tiivejä. 

Vaihtotaseen vajaus on investointien ja 
säästämisen erotus - yhdeltä kannalta kat
sottuna. Velkaantumisalttiuden keinotekoinen 
nostaminen alentaa säästämistä tai vähintään 
siirtää sen kauas tulevaisuuteen. Siltä osin 
kuin se sitoo tulevaisuuden säästämisen nykyi
siin investointeihin, se lisää vaihtotaseen nyky
vajausta. Varållisuusesineiden hintojen nou
su tuo aikaisemmin säästäneille satunnaisiksi 
katsottavia voittoja, jotka taas alentavat sääs
tämisen tarvetta. 

Pankit tietysti toivovat, että ne voisivat tar
jota yleisölle hyvin kannattavia pankkitilejä, 
joille luotonannosta syntyvät uudet varat voi
taisiin sijoittaa. Näinhän asia vielä jokin aika 
sitten olikin. Suomen Pankin peruskorko oli 
nykyistä alempi, mutta inflaatio 3-4.prosent
tiyksikköä hitaampi. Verovapaasta talletuk
sesta sai kolmisen prosenttia reaalikorkoa -
ja se on hyvä tuotto vaivattomasta ja varmasta 
sijoituksesta. 

Nyt inflaatio on kiihtynyt ja kahden vuo
den tili on verosta vapaa vain, jos sille mak
setaan korkeintaan 5 Y2 070. Viimeisten tilas
tonumeroiden jatkuessa se tarkoittaisi inflaa
tion jälkeen negatiivista reaalikorkoa. Pankit 
pystyvät tarjoamaan parhaimmillaan noin 11 
prosentin veronalaista korkoa, mutta nykyi
sillä veroasteilla ja inflaatioprosenteilla sen
kin reaalikorko jää suurille talletuksille pari 
kolme prosenttia negatiiviseksi. Joten ei ihme, 
vaikka kulutus on suosiossa ja maan sekä 
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Kuvio 1. Kotitalouksien asuntoluotot ja asuntojen hinnat. %-muutos 

muiden vastaavien sijoituskohteiden hinnat 
nousevat. 

Miksi näin ei käynyt ennen? Vaihtotasevai
keudet ovat toki Suomen klassinen tauti. Ja 
kyllä inflaatiokin on usein käynyt liian voi
makkaaksi. Mutta rahatalouden säännöstelyn 
aikaan rahapolitiikka puri brutaalilla taval
laan: luottoa ei saanut. Tallettajan asema to
sin oli huono. 

Suomen korko- ja verojärjestelmä antaa 
kotitalouksille mahdollisuuden johonkin ylä
rajaan asti maksaa erittäin korkeita luottokor
koja ja joka toisaalta verottaa kotitalouksien 
vähänkin säällisen suuruisia - inflaatioon 
verrattuna - korkotuloja mielettömästi. Seu
rauksena ei voi olla mikään muu kuin erittäin 
korkean nimelliskoron tarve. Mutta jo nykyi
nen kuuden prosentin paikkeilla oleva reaali
korko on kohtuuttoman korkea niille, jotka 
eivät voi turvautua muihin veronmaksajiin sen 
maksamisessa. 

Säännöstelystä on päästy eroon. Nyt pitäi-

si vielä päästä eroon luotonoton tukemisesta. 
Vain tällä tavoin voidaan pitää suomalaisten 
luotonottohalut järkevinä ja estää kotimainen 
ylivelkaantuminen, joka samalla edistää koko 
kansantalouden ulkoista ylivelkaantumista. Ja 
tallettamishaluja olisi lisättävä järjestämällä 
talletusten verotus siten, että tallettajalla oli
si mahdollisuus saada positiivinen verojen jäl
keinen reaalituotto sekä pienelle että isolle tal
letukselle. 

Pankkien kannalta nykyinen tilanne on kyl
lä tavallaan mukava: verolaki estää maksa
masta tallettajille korkeata korkoa ja luoton
ottajat sen mielellään maksavat, sillä he siir
tävät kustannuksen edelleen yhteisille harteille 
- verottajalle. Pankkien antolainauksen no
pea kasvu on yhteydessä eräisiin Suomen ta
louden tämänhetkisiin ongelmiin. Kasvu ei 
kuitenkaan johdu siitä, että pankit maan ta
louden tasapainoa järkyttääkseen pahantah
toisesti antaisivat liikaa luottoa, vaan siitä, 
että luotonotto on tehty miltei pakolliseksi -
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Kuvio 2. Pankkien luottotappiot suhteessa pankkien antolainaukseen. 

ainakin niille, jotka eivät halua vain olla tu
kemassa muiden luotonot.toa. 

On vaikea uskoa, että sen enempää vaihto
taseongelmaa kuin asuntojen hintapaineita
kaan saataisiin velkaantumisautomaatin val
litessa ajoissa järjestykseen. Nopeata ja suo
sittua tietä tilanteesta pois ei kuitenkaan näy
tä olevan. Liian monet katsovat voittavansa 
nykytilanteesta, vaikka ilmeisesti kaikilla oli
si hetken päästä parempi, ellei velkaantumis
ta tuettaisi verovaroin: veropohja laajenisi ja 
progression lieventämismahdollisuudet para
nisivat. 

Luottoriskit 

Säännöstelyn loppuminen on näkynyt nopea
na luottoekspansiona. Se on luonnollista, sil-

lä luotonottajiksi ovat pyrkineet monet, jot
ka oli ennen suljettu luotto markkinoilta pois. 
Pohjoismaista Norjalla on viime vuosina ol
lut sama tilanne. Norjan pankit kärsivät vuo
delta 1987 useiden miljardien markkojen luot
totappiot. Ennakkoarviot viime vuoden lu
vuista kertovat niiden nousevan 10 miljardiin 
Norjan kruunuun. Myös suomalaisten pank
kien luottotappiot ovat kasvaneet. Onko tilan
ne suomalaisten pankkien hallinnassa vai 
onko uhkaamassa Norjan tilanne? 

Kuvio 2 näyttää suomalaisten pankkien 
luottotappioiden kehityksen viime vuosina. 
Ne on suhteutettu pankkien antolainaukseen, 
vaikka osa onkin kertynyt pankkitakauksis
ta. Prosenttiluku yliarvioi näin luottotappioi
den vakavuutta. Viime vuonna ne kasvoivat 
noin puolella. Luottotappiot ovat kasvaneet 



jyrkästi. Suuruusluokka Norjaan verrattuna 
on kuitenkin toinen. Kansantaloudethan ovat 
karkeasti ottaen samankokoiset, mutta luot
totappioissa desimaalipilkku on kutakuinkin 
eri paikassa. 

Norjassa pankit eivät olojen vapauduttua 
osanneet arvioida luottoriskejä oikein. Näitä 
pahensi manner-Norjan talouden parikym
mentä vuotta jatkuneen alamäen lisäksi öljyn 
hinnan lasku, jota koko Norjan talous ei ol
lut osannut ottaa huomioon. 

Suomessa luottotappioiden tulo pankkien 
tuloslaskelmiin kertoo yleensä pitkän ongel
maketjun päätöksen. Aiemmin tätä ketjua 
voitiin kääntää ja ratkoa subventioin, joiden 
maksajina eivät olleet pankit, vaan antolai
nauksen keskikorkosäännöstelyn puitteissa 
muut luotonsaajat. Luotonotto ei ollut kovin 
raskasta, sillä negatiivisen reaalikoron valli
tessa luottokelpoisena säilyi tappiollinenkin 
yritys, kunhan tappiot eivät olleet liian suu
ret. 

Nyt korkeahko reaalikorko tuo yrityksen 
toiminnan tappiollisuuden armotta esiin. Sen 
tukeminen korkosubventioilla tapahtuisi 
pankkien kustannuksella. Tästä syystä sanee
rauksiin lähdetään vain silloin, kun tulos ar
vioidaan luotonantajan kannalta lähitulevai
suudessa mielekkääksi ja kustannuksia vastaa
vaksi. Näkyviin tulee joukko luottotappioita, 
jotka aikaisemmin olisivat kulkeneet pankkien 
tuloslaskelmien läpi korkotulojen muuttumat
ta. Suuri osa pankkien tuloslaskelmissa näky
viä luottotappioita on näitä vanhoja tuttuja 
tapauksia, jotka ennen olisivat saattaneet ki
tuuttaa pitkäänkin. 

Ei kuitenkaan kannata kieltää sitä, että osa 
luottotappioista saattaa liittyä siihen, että luo
tonantomahdollisuudet ovat vapaammat kuin 
takavuosina. Jos ei ole saatu harjoitella, niin 
ainakaan kaikki eivät voi osata. Mutta ilmiö 
on Suomessa jäänyt murto-osaan Norjan vas
taavasta. Pankkeja se lienee kuitenkin opet
tanut miettimään riskejä. 

Toinen puoli asiasta on luottoriskin hinnoit
telu. Se on Suomen pankkimarkkinoilla lap
senkengissään. Pankkien sijoitustodistusten 
sekä kunta- ja yritystodistusten markkinoilla 
arvio liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuudes-
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ta - jos sitä sijoittaja edes aina tekee - ei 
vaikuta korkoon kuin minimaalisesti. Huono 
nimi saa rahan tavallisesti 0.1-0.15 prosent
tiyksikköä kalliimmalla kuin hyvä. Vaikka ky
symys onkin yleensä taloutemme parhaista ni
mistä, ero ei varmastikaan vastaa niitä eroja, 
jotka tarvittaisiin laskennallisen luottoriskin 
peittämiseen. Onneksi ajoittain on alkanut nä
kyä yritystodistuksia, joiden korko ylittää He
liborin 0.2-0.25 prosenttiyksikköä, joskus 
jopa täyden prosenttiyksikön. Varsinaisissa 
luotoissa riski vaikuttaa toki enemmän kor
koon, mutta silloinkin pankit sallivat useita 
pankkeja käyttävien luottoasiakkaidensa 
usein kilpailuttaa koron luottoriskiin nähden 
liian pieneksi. Vielä ei ole tullut pankeille riit
täviä paineita etsiä kohtuullista riskin hinnoit
telua. Eikä pariin vuoteen - nykyisen talle
tusten verohuojennuslain voimassaoloaikana 
- kenties tulekaan. 

Rationalisointi ja pankkipalvelujen 
hinnoittelu 

Julkisuusviisaat ovat neuvoneet pankkeja ra
tionalisoimaan ja sulkemaan konttoreita. 
Pankkien sivukonttoriverkosto ei ole viimeis
ten parinkymmenen vuoden aikana merkittä
västi kasvanut (ks. kuvio 3.), ei varsinkaan, 
jos samanaikainen väestön kasvu otetaan huo
mioon. Kasvun aika oli ennen kaikkea 1960-
luvulla, jolloin konttorien tarvetta lisäsivät 
sekä muuttoliike että kotitalouksien pankki
asiakkuuden yleistyminen. 

Pankeissa on kuitenkin paljon ihmisiä työs
sä. He ovat totuttaneet suomalaiset niin hy
vään pankki palveluun, että sille tuskin löytää 
maailmasta vertaa. Hyvästä palvelusta yleisö 
ei useinkaan halua maksaa, muttei myöskään 
luopua. Se pitäisi saada lahjaksi. 

Tehottomuuskeskustelussa on turvauduttu 
mielellään kansainväiisiin vertailuihin. Sellai
set ovat aina vaikeita sekä institutionaalisten 
erojen että tietolähteiden yhdenmukaisuuson
gelmien takia. Seuraavia kuvioita on tarkas
teltava nämä seikat mielessä pitäen. Suomes
sa tarvitaan yksi henkilö vajaata sataa asia
kasta kohti huolehtimaan rahoituspalveluis-
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Kuvio 3. Talletuspankkien konttorit vuoden lopussa. 

ta. Muissa Pohjoismaissa yksi henkilö pystyy 
huolehtimaan keskimäärin merkittävästi 
useammasta asiakkaasta, Ruotsissa jopa yli 
kahdestasadasta (kuvio 4). 

Pankeissa tunnutaan tarvittavan yhä enem
män väkeä, vaikka sivukonttoreiden luku ei 
kasvaisikaan. Kaksikymmentä vuotta sitten 
pystyi yksi henkilö huolehtimaan puolta suu
remmasta asiakasmäärästä (kuvio 5). Ongel
ma ei kuitenkaan ole tehottomuus ja kyvyt
tömyys tuotantoprosessin rationalisoinnissa, 
vaan pankkipalvelujen kysynnän räjähdyksen
omainen kasvu. Pankkien prosessoitava trans
aktiovolyymi kasvaa toistakymmentä prosent
tia vuodessa (kuvio 6). Halutut uudet palve
lut esimerkiksi arvopaperikaupan puolella 
vaativat paljon työtä. Jos kuorman kasvusta 
selvitään jonkun prosentin vuosittaisella työ
voiman lisäyksellä, niin työn tuottavuus kas
vaa kymmenkunta prosenttia vuodessa. 

Kysymys ei ole pankkien kyvyttömyydestä 
vähentää väkeä, vaan pankkien kyvyttömyy
destä rajoittaa palveluihinsa kohdistuvaa ky
syntää. Pankkipalveluiden hinnat ovat niin 

matalat, että kysyntä on kohtuuttoman suu
ri. 

Ilmaispalveluja ei toki ole olemassa. Pan
kit keräävät asiakkailtaan palvelujen tuotta
miseen tarvittavat tulot, mutta pääosin kor
komarginaalin kautta. Tällöin pankkien yk
sittäisistä palvelusuoritteista veloittamat hin
nat eivät pidättele kysyntää. Tautiin ei ole 
muuta lääkettä kuin palvelumaksujen . koro
tukset ja uudet palvelumaksut. Julkisuusvii
saat ovat pankkeja toki neuvoneet tässä asias
sa pidättyvyyteen ja tuotantotekniikan paran
tamiseen. 

Viimeksimainitulla tiellä onkin edetty hui
masti. Pankkiautomaatit ovat tehneet joita
kin vuosia tuloaan suomalaiseen pankkipal
veluun. Nyt rahaa jakavien ja suppeita tiliot
teita tarjoavien automaatti~n verkko on maa
ilman tiheimpiä. Tapahtumamäärät siinä kas
vavat karkeasti ottaen puolella vuosittain (ku
vio 7). Muun palvelun tarjoaminen itsepalve
luna on alussaan, mutta tulossa. Automaateis
ta saa yksityiskohtaisia tiliotteita. Niistä voi 
ostaa ulkomaan valuuttaa. Niillä voi maksaa 
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laskuja. Jopa neuvonnaksi katsottavaa tietoa 
on tarjolla. Pankkien ja palvelujen suurkäyt
täjien välistä yhteyttä automatisoidaan no
peasti. Kaikkialla pyritään siihen, että kerran 
käsiteltyä asiaa ei tarvitsisi käsitellä uudelleen 
jossain toisessa työpisteessä. Uutena välinee
nä ovat pankkikorttimaksuihin tulossa kaup
pojen maksupäätteet, joihin kertynyt mate
riaali saadaan pankkiin käsin koskematta. 

Tekniikan luominen ei kuitenkaan riitä. Ky
syntä on ohjattava sitä käyttämään ja kysyn
tää on rajoitettava. Eikä tässä auta mikään 
muu kuin turvautuminen asiakkaan ahneu
teen. Oiva esimerkki on shekkilomakkeelle 
asetettu hinta, joka lyhyessä ajassa siirsi 
asioinnin asiakkaan kannalta käytännöllisem
piin ja pankille rationaalisempiin palveluvaih
toehtoihin. Niin ikään hyvä esimerkki on 
pankkien maksu palvelu verrattuna tiskillä 
maksamiseen. Tekniikka on ollut olemassa 
pitkään, ja asiakkaita on ohjattu sitä käyttä
mään. Asiakkaan kannalta maksu palvelu 
säästää aikaa ja vaivaa. Mutta vasta kun las
kun maksamisesta pankin tiskillä alettiin pe
riä parin kolmen markan maksu, alkoivat 
asiakkaat suuressa määrin kiinnostua. Enää 
kolmannes laskun maksajista asioi pankin tis
killä. 

Taulukosta 1 näkyy arvio eräiden transak
tioiden kappelemäärän vuosittaisesta kasvu
tahdista ja kappaleluvun nykysuuruudesta 
verrattuna rahannostoihin pankin tiskillä. 
Taulukko on korkeintaan suuntaa antava. 
Automaation ja itsepalvelun nykyinen yleis
tymistahti on selvä. Nopein muutos kestää 
kuitenkin vain verraten lyhyen ajan. Taulu
kosta puuttuvat arviot sekä maksuliikentees
tä että paljon työtä vaativista luotto- ja arvo
paperiasioista. 

Tie rahoituspalvelujen vaatimien resurssien 
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Taulukko 1. Arvio nosto- ja maksutapahtumista 1988. 

Rahannostot pankki-
tiskillä 

Shekkitapahtumat 

Rahan automaattiotot 

Pankkikorttimaksut 
(manuaaliset) 

Maksupäätetapahtumat 

Volyymi-indeksi Muutos 
Rahannostot vuonna 
pankkitiskillä 1988 

= 100 Olo 

100 -10 

30 - 50 

80 + 60 

80 + 15 

30 +350 

rajoittamiseen tulee kulkemaan asiakkaan 
käyttäytymistottumusten muuttamisen kaut
ta. Suomalaiset on ohjattava sekä käyttämään 
niitä palvelumuotoja, joista he ovat valmiit 
maksamaan, että rajoittamaan palvelujen 
käyttö kohtuullisiin tapahtumamääriin. Se 
tarkoittaa itsepalvelun lisäksi toistuvien pik
kumaksujeon niputtamista isommiksi, rahan
nostojen kertasumman nousua ja vastaavasti 
nostokertojen harvenemista ja monia muita 
asioita. Muotiasioista arvopaperitoimeksian
tojen keskikoko on siivottoman pieni tarvit
tavaan työhön nähden. 

Selvää on, että kaikki eivät tule tästä pitä
mään. Hyvä henkilökohtainen palvelu tulee 
olemaan tarjolla niille, jotka sitä tarvitsevat, 
mutta tämä tarve mitataan hinnalla. 

Tulossa on käyttäjän kannalta helpompi 
tapa hoitaa pankkiasiansa. Samalla se on 
pankkien halvempi hoitaa. Sitä tullaan vastus
tamaan ja moittimaan vanhaan tapaan pank
kien ahneutta, konttoreita ja mainoskuluja. 
Ja kun on huomattu, miten helppoa ja yksin
kertaista se on, tulevat palvelujen käyttäjät 
olemaan tyytyväisiä. 
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PUHEENVUORO: 

JUSSI LINNAMO 

Olen vuosien mittaan kuullut Kansantaloudellisessa 
Yhdistyksessä puolisen kymmentä arvostamieni 
pankinjohtajien selostusta, miten asiat juuri nyt 
ovat pankkisektorissa. Kaikki ne ovat olleet mie
lenkiintoisia, mutta kovin paljon toisistaan poik
keavia. Viimeksi kuultu jälleen omassa luokassaan. 
Ei ihme, sillä ankara on ajan riento. 

Jos esitelmä olisi ollut noin puolet siitä, mitä se 
oli, olisi puheenvuoroni ollut lyhyt:»Yhdyn edel
liseen puhujaan». Kun teksti oli normaalipituinen, 
helpottaa se korreferenttiä. Poikkean Kurikkalan 
J ussista enkä jaa omaa saarnaani kahteen osaan -
helvetin kiusauksiin ja taivaan iloihin. Jaan nimit
täin vastaväitteeni kolmeen osaan. Niiden otsikot 
ovat: Niin on, Onkohan niin ja Se ei varmaan niin 
tapahdu. 

Juuri niin-otsikon alle kuuluvat Heikki Koivis
ton ajatukset kotitalouksien nettovelkautumisen ve
rotuksellisesta subventoinnista. Tämä on ollut tie, 
jolle Pimeyden Ruhtinas on ollut ohjaamassa Suo
men kuluttavaista kansaa. Kulutusalttiuden piene
neminen ei kuitenkaan onnistu vain sillä, että mark
kinahintaisten asuntomenojen osuus nousee koti
talouksien kulutusbudjeteissa. Suhteellisesti se mer
kitsee, että joidenkin muiden kulutusmenojen osuus 
supistuu siinä. Monet meistä ajattelevat ja toivo
vat, että supistus tapahtuu sellaisissa kulutushyö
dykkeissä, joiden tuontikomponentti on suuri ja 
joiden tulojousto on reippaasti yli 1. Intuitiivisen 
hyväuskoisesti olen valmis toivomaan sitä. En kui
tenkaan ole varma, että se yksin palauttaa säästä
misalttiuden paikalleen ja siten edesauttaa vaihto
taseen alijäämän kutistumista. Heikki Koivisto kä
sitteli myös talletuskorkojen verotusta. Esitelmäs
sä ei tosin kerrottu aivan täsmällisesti, miten talle
tuksia tulisi verottaa. Olin kuitenkin vaistoamai
sillani, että vain positiivista reaalikorkoa tulisi ve
rottaa alhaisin prosentein, jos säästämisaIttiutta ha
lutaan nostaa. Melkoisen vaikea muutos nykyiseen 
verotuskäytäntöön. 

Talletusten kansallisesta ja varsinkin kansainvä
lisestä yhtenäisestä verottamisesta on kova kiista 
EY:ssä. Käsittääkseni ei ole lainkaan varma, että 
suunniteltu 15 OJo:n lähdevero toteutuu. Ajatusta 
vastustavat ainakin Iso Britannia ja Luxemburg. 
Löytyykö EY:stä jälleen resiprositeettivastaus ve
rotuskysymykseemme, vai katsotaanko,että tässä 
asiassa Suomen markkinaolosuhteet ovat sellaiset, 
ettei veroa joskus lainkaan tarvita. 

Toinen hieman avoimeksi jäänyt väite koski ve':' 
rollisten ja verottomien talletustilien subsitutiojous
toa. Tiedän toki, että hieman yksipuolisesti saadun 
moraaIiopin takia Suomessa on joukko henkilöi
tä, joiden taloudellisen rationaliteetin maksiimi 
kuuluu: »Mikään kustannus, varsinkaan opportu
nity-kustannuksena, ei ole liian suuri, jos verotus
ta voi vähääkään välttää». Vasta ensi vuonna näi
hin samoihin aikoihin tiedämme, mille tileille siir
tyivät v. 1987, ja varsinkin sen loppupuolella, teh
dyt talletukset verottomille määräaikaistileille. Pan
keilla on vähän etsikkoaikaa kokeilla empiirisesti 
substitutiojoustoja. Koeolosuhteita häiritsee tieten
kin suuresti kilpailijan toimenpiteet ja varsinkin 
epävarmuus kilpailijan seuraavista toimista. 

Esitelmän monessakin kohdassa paistoi läpi 
Heikki Koiviston lievä ärtymys julkisuusviisaiden 
pankeille antamien neuvojen paljoudesta ja epäloo
gisuudesta. Julkisuusviisaus on aina monipäinen ja 
mm. siksi vaatimuksiltaan ristiriitainen. Suhtautu
misessa julkisuusviisauteen pankin rationaalinen 
johtaja joutuu helposti ristiriitaan pankin yritys
imagosta huolehtivan johtajan kanssa. 

Viisauden kaikkein makeinta lajia eli jälkiviisaut
ta on tietenkin kertoa pankeille, että itse olette syy
päitä tilanteeseen. Kun hinnalla ei voinut kilpailla 
kilpailtiin kauniin sinisillä ystävällisillä silmillä tai 
TAP:n eläkkeellä olevan toimitusjohtajan väitteen 
mukaan muilla missien avuilla. Korkosopimus, re
diskonttausehdot ja ennenkaikkea verottaja pitivät 
huolta siitä, että korkokate salli palvelujen käyt
täjille missien toivelistan täyttämisen - ilmaisek
si. Pankit käyttäytyivät siten, että osaa luotonsaa
jista ja tallettajista verotettiin epäsuorasti, jotta toi
sille voitiin kustantaa kuuluisa ilmainen illallinen. 
Pankit toimivat juuri kuin julkinen valta on kaik
kina aikoina toiminut. 

Kun nyt lähes 40-vuotinen etu otetaan joiltakin 
pois ja toisille palautetaan markkinoiden hinta, ta
pahtuu juuri samaa kuin verotuksessa ja julkises
sa kulutuksessa. Edun menettäjät melskaavat ja 
edun saajat osoittavat kiitollisuuttaan toteamalla 
toimenpiteen olevan oikeansuuntaisen, mutta riit
tämättömän. Tyytymättömyys yhteiskunnassa li
sääntyy aina tällaisen peliteoreettisen tilanteen seu
rauksena. Olen itse - julkisuudessakin - pitänyt 
pankkien pyrkimystä kaikin puolin kannatettava
na. Olen toiminut juuri niin kuin ne kaikki toimi
vat, joiden ei tarvitse istua tuleen omin housuin. 



Kustannusvastaavuuden palauttaminen palveluk
siin on yhtä vaikeata kuin substitutiojouston ha
keminen talletuksille. Empiiristä joustotietoa ei ole, 
ja kilpailija voi aina kolahduttaa yritysimagoa ki
peästi. 

Pari sanaa luottotappioista. Heikki Koivisto oli 
varma, että pankkitilastojen luottotappioprosent
ti yliarvioi laskennallisista ja ainutkertaisista syis
tä sitä vuosina 1987 ja -88. Kaikilla pankeilla ei ole 
kuitenkaan KOP:n tilinpäätöspolitiikkaa, vaan 
luottotappioita löytyy eräissä muissa pankeissa 
myös luottotappiovarausten bruttovähennyksistä. 
Luottotappioiden markkamäärä on siis suurempi 
kuin pankkitilastoista suoraan näkyvä. Toisaalta 
pääomamarkkinoiden kehitys saattaa huonontaa 
rakenteellisesti pankkien luottojen laatua. Tällöin 
EVL:n 0,6070 saattaa ajan mittaan osoittautua nui
van pieneksi luvuksi. 

Esitelmöitsijän käsitys Suomen kehitysmaaluon
teesta rating-toiminnan hyväksikäyttäjänä on aja
tus, jonka täysin allekirjoitan. 

Heikki Koivisto uskoo, ettei korkomarginaalin 
kaventuminen näy vielä kovin selvästi v. 1989. Mo
nista subsitutiojoustoista, joiden suuruutta emme 
vielä tiedä, riippuu kehitys v. 1990 ja sen jälkeen. 
Silloin tulemme pankkitoimintamme suurimpaan 
dilemmaan. Vakavaraisuutta pitäisi lisätä, ja se on 
mahdollista vain kannattavuuden turvin. Jos edellä 
olevat ajatukset luottotappioiden suhteellisesta kas
vusta ja korkomarginaalin supistumisesta pitävät 
paikkansa, on kova kannattavuus löydettävä vain 
joko volyymin lisäyksellä tai muiden tuottojen kuin 
korkotuottojen lisäyksellä. Volyymin lisäys saat
taa lisätä korkokatetta, mutta volyymin lisäys su
pistaa korkomarginaalia ja lisää varmasti luotto
tappioprosenttia. Siis katse on suunnattava mui
hin tuottoihin. 

Eivät ainoastaan kotimaiset julkisuusviisaat vaan 
myös asiansa osaavat ystävällismieliset ulkomaiset 
tarkkailijat ovat arvelleet, että näinköhän Suomi 
on pahasti liiallisella pankkien paljoudella siunat
tu eli overbanked maa. Miltei kaikki ulkomaiset 
tarkkailijat ja jopa kotimaiset julkisviisaat myön
tävät, että mm. maksujenvälityksessä Suomen 
pankkijärjestelmä on poikkeuksellisen tehokas. 
Ammattitaito on myös korkealla tasolla, mutta ei 
välttämättä kaikissa pankeissa. Joissakin pankeis
sa on norjalaisen näköisiäkin eli varomattomia joh
tajia. 

En epäile lainkaan, etteikö Heikki Koivisto esit
tänyt aivan oikeita lukuja pankkien tuottavuuden 
kasvusta. Tämä tuottavuuden kasvu on tietenkin 
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pitänyt kulujen kasvun kurissa nykyisellä transak
tiovolyymin kasvuvauhdilla. Pankkien kyky trans
formoida tuottavuuden kasvu tuotoiksi on edellä 
esitetyistä syistä ollut huono. Palvelusten »oikean» 
hinnoittelun onnistuessa tuotot kyllä nousevat. Se 
tie on vain kovin kivinen. 

Transaktioiden volyymia on nostettu tekemällä 
vanhaa bisnestä uusilla markkinoilla, tekemällä 
uutta bisnestä vanhoilla markkinoilla ja jossain 
määrin tekemällä uutta bisnestä uusilla markkinoil
la. 

Jos Suomessa on liikaa pankkeja, onnistuu van
han bisneksen teko uusilla markkinoilla vain tap
pamalla kilpailijoita ja menemällä ulkomaille. Jäl
kimmäistä on tehty, edellisen verta tihkuvat vaiheet 
saattavat olla edessä. Pankit ovat tehneet uutta 
bisnestä vanhoilla markkinoilla. Uudet instrumen
tit ja niiden vaatima muu teknologia on tästä hy
vänä esimerkkinä. Uusien instrumenttien tulo Suo
meen on ollut vauhdikasta. Rahamarkkinat ja· joh
dannaispaperimarkkinat ovat tästä esimerkkeinä. 
Suomi astui konkariaskeleen rahamarkkinakeskus
ten rinnalle 1980-luvulla. Mutta eikö jonkinlaisen 
saturaation aste ole jo näköpiirissä, mikä merkit
see innovaatiovauhdissa 1960-luvulle palaamista. 
Siis overbanked-ongelma on jälleen edessä. 

Olen kuunnellut eräitä puheita siitä, mitä palve
luja pankkien vielä pitäisi saada tehdä. Klassillisen 
nakinmyynnin sallimisen lisäksi on tällöin tarjot
tu kiinteistövälitystä, vakuutuksia ja matkatoimis
topalveluksia. Olen vain ihmetellyt, ovatko nämä 
alat Suomessa ylihinnoiteltuja, täyskapasiteetilla 
toimivia tai poikkeuksellisen tehottomia toimintoja, 
jotta pankeilla olisi siellä vielä huomattavasti tilaa. 
Aina voidaan tietenkin puhua synergiaeduista. Suo
men pankkijärjestelmän tiedonsiirto- ja tiedonkä
sittelykyky on suuri. Synergiaedut tulevat ilmi, jos 
jossakin on vapaata kapasiteettia. En tiedä, onko 
pankeilla sitä niin tavattomasti. 

Pankit ovat vahvoja standardioiduissa massabis
neksessään, jotkut ovat myös vahvoja räätälöidyis
sä tuotteissa. Niiden välillä voi kehitellä strategiaa. 
Sen sijaan minusta on vaikeata olla olematta kriit
tinen, jos nykyisten palvelujen heikkoa kannatta
vuutta itketään ja luullaan, että kannattavuutta löy
tyisi uusissa liiketoimissa uusilla markkinoilla. Se 
ei ole välttämättä strategista rationalisuutta vaan 
tavatonta eskapismia. 

Heikki Koivisto oli liiaksi herrasmies käsitelläk
seen tässä tilaisuudessa näkymiä Suomen liiallisen 
pankkiutumisen purkamisessa. Minä en sitä ollut. 
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PUHEENVUORO: 

VESA VIHRIÄLÄ 

Heikki Koivisto tarkastelee esitelmässään kolmea 
pankkitoimintaan liittyvää asiakokonaisuutta: luo
tonpidon ja talletusten pidon verokohtelua, pank
kien luottotappioita ja luottoriskin hinnoittelua 
sekä lopuksi pankkitoiminnan tehokkuutta ja sii
hen liittyen pankki palveluiden hinnoittelua. 

Ennen kuin arvioin parilla sanalla joitakin esi
telmöitsijän näistä kysymyksistä esittämiä käsityk
siä, on ehkä hyvä katsoa, mitä asioita esitelmässä 
ei käsitellä. Tämä on kiintoisaa erityisesti, koska 
esitelmöitsijä toteaa aihevalintansa perustuneen 
asioiden tärkeyteen. 

Esitelmässä ei sanota sanaakaan pankkitoimin
nan kansainvälistymisestä tai arvopaperistumises
ta tai uusista instrumenteista. Niin ikään kilpailun 
kiristyminen sivuutetaan lähes kokonaan. Näiden 
teemojen poisjättäminen ei ole tavanomaista pank
kimiesten puheissa. Itse asiassa nämä kysymykset 
ovat usein olleet täysin hallitsevia heidän kuvates
saan liiketoimintansa tuoreimpia kehityspiirteitä. 

En halua kritisoida Heikki Koiviston valintoja 
tässä suhteessa, pikemminkin päin vastoin. Ha
luaisin kysyä heijastavatko esitelmöitsijän tarkas
telemat asiat sitä, mitä hän ehkä pitää pankkitoi
minnan »ruisleipänä»: talletusten ja luottojen hin
noittelua, luotto kohteiden ominaisuuksien arvioin
tia, erilaisten transaktioiden suorittamiseen kuulu
vien reaalisten resurssien optimointia. 

Nämä kysymykset ovat saattaneet jäädä liian vä
hälle huomiolle, kun on koetettu jälkeen jäämisen 
pelossa kansainvälistyä, kehittää uusia instrument
teja ja tarpeen vaatiessa mutkat oikaisten päästä 
asiaan kuuluvalla osuudella mukana arvopaperi
kauppaan. 

Ettei vain olisi niin, että pankki-nimisten insti
tuutioiden olemassaolo, koko, luonne ja kannat
tavuus riippuvat enemmän siitä kuinka tehokkaasti 
(vähäisin kustannuksin) ne kykenevät kanavoimaan 
talletuksin hankittuja varoja luotoiksi, miten luot
tokohteet valitaan ja tietääkö pankin johto millai
sia riskejä pankin portfolio sisältää, kuin siitä, onko 
pankilla konttori, tytäryhtiö tai edustusto maail
man jokaisessa maassa tai kuuluuko pankin tarjoa
maan instrumenttivalikoimaan viimeisin eksootti
nen kirjainyhdistelmä tai paljonko pankilla on ep
silonin marginaalilla tapahtuvaa rahamarkkinabis
nestä. 

Tästä näkökulmsta Heikki Koiviston teemojen 
valinta edustaa tervetullutta vaihtelua. Nyt sitten 

ne lupaamani pari sanaa esitelmöitsijän käsittele
mistä asioista. 

En usko, että ekonomistien keskuudessa vallit
see suurtakaan erimielisyyttä siitä, että nykyinen 
korkomenojen verovähennyskohtelu suosii haital
lisella tavalla velan pitoa. Siten Heikki Koiviston 
voimallisesti esittämään kantaan on tässä suhtees
sa helppo yhtyä. Saattaa kuitenkin olla, että kor
kojen verovähennyskelpoisuudesta tehdään suu
rempi syntipukki luotonlaajennuksen nopeaan pai
sumiseen ja edelleen asuntohintojen räjähdykseen 
kuin mitä se todellisuudessa on. On varsin luulta
vaa, että ilman korkomenojen edullista verokoh
teluakin yleisö olisi lisännyt luotonpitoaan, kun 
korkosäännöstelyn mureneminen/purkaminen salli 
pankkien tyydyttää aiemmin toteutumatta jäänyt
tä luoton kysyntää. Myös ylipäätään poikkeuksel
lisen pitkänä jatkunut suotuisa tulo- ja varallisuus
kehitys on lisännyt yleisön velanhoitokykyä ja si
ten luoton kysyntää. 

Nimenomaan asuntoluottojen kysynnän lisäyk
sellä on myös selvä reaalinen taustatekijänsä: vii
me vuosina uudelleen kiihtynyt muuttoliike asutus
keskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tämä 
on luonut asunto kysyntää , mikä on johtanut tar
jonnan joustamattomuuden takia hintatason nou
suun ja edelleen luotontarpeen kasvuun kaikissa 
tehdyissä kaupoissa. 

Talletusten korkotulojen verotuksen osalta Koi
viston tarkka mielipide jää sen sijaan ainakin mi
nulle hieman epäselväksi. Yhtäältä hän antaa ym
märtää, että talletuskorkojen verottomuuden ra
joittaminen olisi heikentänyt pankkien mahdolli
suuksia tarjota tuottavia tilivaihtoehtoja ja että ve
rotusta olisi tässä suhteessa muutettava (palattava 
entiseen?). Toisaalta Koivisto pitää nyt vallitsevaa 
tilannetta pankkien kannalta »mukavana». Itse oli
sin taipuvainen jälkimmäiseen tulkintaan. Siltä osin 
kuin talletusten verottomuus on säilynyt, se on ve
ronmaksajien subventio ta pankkisektorille, jonka 
ei tarvitse maksaa niin korkeaa korkoa yleisölle 
kuin muutoin olisi asianlaita. On lisäksi vaikea näh
dä, miksi pankit eivät pystyisi tarjoamaan veron 
jälkeen yhtä tuottoisia tilivaihtoehtoja nyt kuin 
aiemmin. 11 prosentin verollinen korko merkitsee· 
nykyisillä verotussäännöillä 8.25 Olo tuottoa veron 
jälkeen n. 150000 mk talletukseen saakka, jos mar
ginaaliveroprosentti on 50. Tämä on 3/4 prosent
tiyksikköä enemmän kuin mitä viime vuoden ve-



rosääntöjen mukainen 24 kk määräaikaistilin kor
ko nykyisellä peruskoron tasolla olisi. Tällaisia ti
lejä pankeilla myös on, joten kai niiden on oltava 
mahdollisia. 

Koiviston esittämät luvut pankkien tuottavuuden 
kasvusta viime vuosina ovat varsin kauniita. Ku
ten Koivisto huomauttaa kasvu heijastaa suorittei
den nopeaa lisääntymistä, ei resurssien määrän su
pistumista. Kyse ei siis ole ollut Suomen - Koi
vistonkin mielestä - pullean pankkilaitoksen hoi
kistumisesta. Tarve tähän kuitenkin on olemassa. 
Se, ettei hoikistumista ole vielä tapahtunut, johtuu 
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mitä ilmeisemmin siitä, etteivät kannustimet vielä 
ole olleet riittäviä. ,Korkomarginaalin nousu 
(1984-1987) luottokorkojen säännöstelyn purkau
tumisen myötä ja pysyminen ennallaan sen jälkeen 
on sallinut nykyisen resurssikäytön ylläpitämisen. 
Tämä tilanne ei kuitenkaan jatk:u. Korkomarginaali 
tulee likipitäen varmasti supistumaan. Tällöin us
kon pankeiltakin löytyvän sitä palvelumaksujen ko
rotuksissa ja väen vähentämisessä tarvittavaa sivii
lirohkeutta, jota pankkimiehet poliitikoilta esimer
kiksi valtion tuloista ja menoista päätettäessä niin 
mielellään peräänkuuluttavat. 



ARTI KKELEITA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

Keskustelu vuoden 1914 viljatullista* 

VISA HEINONEN 

Tässä lehdessä on viime aikoina esitelty suo
malaisen talouspoliittisen keskustelun vaiheita 
(esim. Bergholm 1988 ja Parviainen 1988). Tu
lokset ovat olleet kiinnostavia, ja ne ovat osit
tain vahvistaneet ja osittain kumonneet val
lalla olleita käsityksiä. Bergholm on etsinyt 
Pekkarisen ja Vartiaisen hahmotteleman ta
louspolitiikan suomalaisen mallin juuria ja 
löytänyt ne 1930-luvulta. Suomen talouspoli
tiikka on poikennut monien Länsi-Euroopan 
maiden 1950- ja 1960-luvulla harjoittamasta 
politiikasta. Suomessa sotien välisenä aikana 
ja sotien jälkeen käytyä talouspoliittista kes
kustelua olisi mielenkiintoista verrata esimer
kiksi ruotsalaiseen keskusteluun. 

Käsittelen tässä esityksessä vuoden 1914 vil-
jatullista käytyä talouspoliittista keskustelua. 
Tarjoan vain ajallisen vertailukohdan myö
hempiin Suomessa käytyihin talouspoliittisiin 
keskusteluihin. Keskustelu oli ensimmäinen 
valtiopäivillä ulkomaankaupasta käyty suuri 
keskustelu, joka sai alkunsa, kun Suomen ul
komaankaupan kannalta suhteellisen edullis
ta tilannetta ryhdyttiin muuttamaan. Histo
rian hämärästä ja arkistojen kätköistä eteem
me näyttäytyy yllättävän kiihkeä yhteenotto, 
jonka taustalla ovat vuosisadan alun sorto
vuodet, venäläistämistoimenpiteet, passiivinen 
vastarinta, työväenliikkeen nousu yhteiskun-
nalliseksi voimatekijäksi ja suurlakko. 

* Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Heino
nen 1987). Kiitän Jukka Pekkarista, Uskali Mäkeä, Antti 
Kuusterää, Ilkka Patoluotoa ja Eeva Pyörälää arvokkaista 
kommenteista. 

Viljatullin asettamiseen johtanut kehitys 

1900-luvun ensi vuosikymmenellä Suomen au
tonomiaa kohtaan tunnettu tyytymättömyys 
näkyi Venäjällä myös Suomen tulliautono
mian vastustuksena. Vuoden 1911 alussa pe
rustettu Venäjän vientikamari anoi saman 
vuoden keväällä kauppaministeriöltä, että 
muualta kuin Venäjältä Suomeen tuotavalIe 
viljalle määrättäisiin tuontitulli. Viljatulliky
symystä käsiteltiin vuoden 1911 joulukuussa 
ministerineuvostpssa. Ministerineuvosto asetti 
komitean tutkimaan asiaa salaneuvos N. P. 
Langovoin johdolla. Aloite viljatullin säätä
miseksi Suomeen tuli venäläisiltä viljakaup
piailta, jotka halusivat puolustaa asemiaan 
Saksan kiristäessä kilpailua. (Rasila 1966, s. 
322-325.) 

Langovoin komitea ehdotti Suomelle viljan 
tuontitullia muualta kuin Venäjältä maahan 
tuodulle viljalle. Suomessa viljatulliehdotus 
otettiin vastaan autonomiaan kohdistettuna 
iskuna: lehdistössä kirjoiteltiin aiheesta 
runsaasti! kesästä 1911 lähtien. Autonomian 

1 Työmies-lehti tuomitsi hankkeen jyrkimmin ja ve
tosi leivän hinnan nousun aiheuttamiin sosiaalisiin ongel
miin. Oskari Tokoi hyökkäsi viipurilaisessa Työ-lehdes
sä viljatulleja vastaan ja totesi, että venäläisten kauppiai
den lisäksi tullista hyötyisivät suomalaiset kauppiaat ja 
maanviljelijät kun taas köyhälistö kärsisi. Maalaisliiton 
lehdistö vaikeni asiasta. Uudessa Suomettaressa julkais
tiin senaattori G.H. Paloheimon haastattelu, jossa hän 
kannatti viljatulleja sillä edellytyksellä, että ne asetettai
siin myös Venäjältä tuotavalIe viljalle. Työmies-lehti ha
lusi lausunnon takia kohdistaa tullihanketta koskevat syy
töksensä vanhasuomalaiseen puolueeseen. (Rasita 1966, 
s. 327-329.) 



ajan kiivain tullipoliittinen keskustelu oli al
kanut. 

Sosiaalidemokraatit toimivat ponnekkaim
min viljatullihanketta vastaan. Asia tuli kä
sittelyyn eduskunnassa vuoden 1913 valtiopäi
villä, kun sosiaalidemokraattien Kullervo 
Manner yhdessä muiden puolueensa edusta
jien kanssa teki anomusehdotuksen viljan jät
tämisestä tullivapaaksi. Ehdotus lähetettiin 
valtiovarainvaliokuntaan, joka pyysi entisen 
senaattorin Lennart Gripenbergin2 lausuntoa 
asiasta. 

Viljatulleista Gripenberg lausuu, että ne ra
sittaisivat hintojen kohoamisen vuoksi »kan
san syviä rivejä», joiden kulutusmenoissa lei
vän osuus on suhteellisesti tärkeämpi kuin va
rakkaiden kulutuksessa. Hyöty olosuhteiden 
muutoksesta koituisi lähes täysin venäläisille: 
Suomen talous ja yleinen hyvinvointi kärsisi
vät (1913, s. 17-21). Gripenbergin lausuntoa 
käsiteltiin valtiovarainvaliokunnassa3 vähän 
ennen valtiopäivien päättymistä keväällä 1913. 

Elokuussa 1913 pidettiin eduskuntavaalit, 
joissa viljatulleja selvästi vastustavat sosiaa
lidemokraatit voittivat neljä paikkaa, maalais
liitto kaksi paikkaa ja nuorsuomalaiset yhden 
paikan, kun taas vanhasuomalaiset hävisivät 
viisi paikkaa ja ruotsalainen kansanpuolue 
sekä kristillinen työväenliitto kumpikin yhden 
paikan. Suhtautuminen viljatuIlikysymykseen 
lienee vaikuttanut vaalin tulokseen. Vanha
suomalaisten myöntyväisyyssuuntaus ei näyt
tänyt saavan kannatusta tässä kysymyksessä. 

Venäjällä Langovoin komitean viljatullieh-

2 Alexander Lennart Gripenberg (1852-1933) lukeu
tui liberaaleihin. 1890-luvulla hänet nimitettiin tie- ja ve
sirakennushallituksen ylijohtajaksi ja kauppa- ja teolli
suustoimituskunnan johtajaksi senaattiin. Vuonna 1903 
Gripenberg karkotettiin maasta. Vuoden 1905 lopussa hä
net kuitenkin kutsuttiin jäseneksi uuteen perustuslailliseen 
senaattiin, josta hän sitten erosi kahden vuoden kulut
tua. Gripenberg toimi myös liike-elämässä monien suur
ten teollisuuslaitosten johtajana. Hänen kirjallinen tuo
tantonsa käsittelee pääasiassa taloushistoriaa. 

3 Keskustelussa Edvard Gylling vastusti kiivaasti vil
jatullia. Heikki Renvall ja V.M. von Born eivät pitäneet 
viljan vapaakaupan edullisuutta selvänä asiana. Valiokun
ta ei kuitenkaan ehtinyt käsitellä sosiaalidemokraattien 
anomusehdotusta ennen valtiopäivien päättymistä, min
kä vuoksi Työmies-lehti ilmaisi pian tyytymättömyyten
sä asioiden kulkuun. (Rasita 1966, s. 333.) 
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dotuksesta keskusteltiin koko ajan. Se otet
tiin käsittelyyn tullirajan poistamista varten 
perustetussa apulaisfinanssiministeri S. F. We
berin johtamassa komiteassa vuoden 1913 
huhtikuussa. Komiteaan kutsuttiin eri alojen 
asiantuntijoita, jotka arvostelivat ankarasti 
tullirajan poistamisen ajatusta (Rasila 1966, 
s. 337): pelättiin muun muassa hallinnollisia 
vaikeuksia, ja Venäjän kaupan sekä teollisuu
den harjoittajien edustajat pelkäsivät Suomen 
paperiteollisuuden ylivoimaa kilpailussa. 

Kun Langovoin ja Weberin komiteoiden 
lausunnoista keskusteltiin Venäjän ministeri
neuvostossa elokuussa 1913, kauppa- ja teol
lisuusministeri Timasev kannatti varauksetta 
viljatullin asettamista. Lausuntoja oli pyydet
ty kenraalikuvernööri Seyniltä, joka ei näh
nyt esteitä viljatullin asettamiselle, ja Suomen 
senaatilta, jonka lausunto ei kuitenkaan eh
tinyt käsittelyyn. Viljatullihankkeen pahimpa
na esteenä oli nyt vuonna 1904 Saksan ja Ve
näjän kesken solmittu kauppasopimus. Asiaa 
selvittämään perustettiin uusi komitea apulais
kauppaministeri P. L. Barckin johdolla, jot
ta Venäjän ja Saksan suhteet eivät olisi häi
riintyneet viljatullikysymyksen vuoksi. 

Viljatullikysymys valtiopäivillä, 
tulliasiainvaliokunta ja tullin voimaantulo 

Vuoden 1914 valtiopäivillä esitettiin kaksi tul
liasiaa koskevaa anomusehdotusta (Valtiopäi
vät 1914a, s. 819-833): Arvid Neoviuksen ja 
muiden ruotsalaisen puolueen edustajien 
anomusehdotus4 sekä Jussi Railon, Edvard 
Gyllingin, Miina Sillanpään ynnä muiden so
siaalidemokraattisten edustajien anomusehdo
tus Suomeen tuotavan viljan jättämisestä edel
leen tullivapaaksi. Käsittelen tässä jälkimmäis
tä anomusehdotusta. 

Sosiaalidemokraattisten edustajien anomus
ehdotuksessa vedotaan siihen, että vallitsevat 
kauppasuhteet ovat hyvin edullisia venäläisille 
kapitalisteille ja että venäläiset näyttävät pyr-

4 Ruotsalaisen puolueen edustajat anoivat laillisuu
den ylläpitämistä tulliasioissa ja tullilaitoksen itsenäisyy
den turvaamista. 
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kivän monopoliaseman saavuttamiseen Suo
men viljamarkkinoilla. Viljatullihankkeen tar
koituksena katsotaan siis olevan ulkomaisen 
viljan pääsyn estäminen Suomen markkinoille 
ja suurempien voittojen takaaminen venäläi
sille (mts. 826). 

Anomusehdotuksessa korostetaan köyhälis
tölle ja erityisesti työväenluokalle tullista koi
tuvaa rasitusta ja tulonjakovaikutusta vielä 
enemmän kuin mainitussa Gripenbergin lau
sunnossa. Taloudellisen tappion lisäksi tullin 
sanotaan myös estävän työväen nousevia si
vistyspyrkimyksiä ja siten kurjistavan työ
väenluokan asemaa. 

Huomion kiinnittäminen kotimaisen kilpai
lun muuttumiseen ulkomaisen puuttuessa 
(mts. 828) on anomusehdotuksessa kiinnosta
vaa. Se on tulkittavissa viittaukseksi monopo
lisoitumiseen. Suomalaisten sosialidemokraat
tien näkemysten taustalla olivat todennäköi
sesti saksalaisten sosialistien Rudolj 
Hiljerdingin5 ja erityisesti suomalaisten pää
auktoriteetin Karl Kautskyn6 ideat. 

Sosiaalidemokraattisten kansanedustajien 
anomusehdotus on kollektiivinen valtiopäivä
kannanotto tullipolitiikan erityiskysymykseen. 
Siinä käytetään selvästi värikkäämpää reto
riikkaa kuin asiantuntijalausunnoissa tai aka
teemisissa puheenvuoroissa: siinä puhutaan 
mm. »suomisortopolitiikasta», »Suomen kan-

5 Hiljerding (1877-1941) kehitti monopolikapitalis
min teoriaa merkittävässä teoksessaan Das Finanzkapi
tai vuodelta 1910. Hilferdingin keskeinen väite on se, että 
kapitalismin kehittyessä yhä suurempi osa pääomasta on 
pankkien kontrolloimaa finanssipääomaa, jota teollisuus
kapitalistit pyrkivät saamaan käyttöönsä. Keskittyminen 
teollisuudessa johtuu toisaalta finanssipääoman intressistä 
vähentää kilpailua sekä teollisuuslaitosten välillä että teol
lisuuden haarojen välillä ja toisaalta kartellien ja trustien 
lisävoiton etsinnästä (Hardach ym. 1978, s. 39). Hilfer
dingin teoria ei käsittele maataloutta, mutta ajatus mo
nopolisoitumisesta kapitalismin kehittyessä vaikutti var
maankin suomalaisiin sosiaalidemokraatteihin. 

6 Karl Kautskyn (1854-1938) teoksia suomennettiin. 
Maatalouskysymyksiä käsitellään erityisesti teoksessa So
sialidemokratia ja maatalous kysymys (Kautsky 1906) ja 
tullipolitiikkaa vuonna 1911 kirjoitetussa mutta vasta 1919 
suomennetussa teoksessa Kauppapolitiikka ja sosialide
mokratia (Kautsky 1919). Kautsky kirjoittaa molemmis
sa monopolisoitumisen turmiollisesta vaikutuksesta 
(Kautsky 1906, s. 171-173 ja 1919, s. 48-52), joskin 
hän tarkoittaa nimenomaan teollisuuden monopoleja. 

san taloudellisesta nylkemisestä» ja »köyhä
listön kurjistumisesta». 

Anomusehdotuksia käsiteltiin valtiopäivil
lä helmikuussa 1914 (Valtiopäivät 1914b, s. 
176-177, 245-248). Puhemiesneuvosto oli 
kannattanut asian lähettämistä valtiovarain
ja perustuslakivaliokuntaan, mutta istunto
keskusteluissa vaadittiin erityisen tulliasiain
valiokunnan perustamista ja äänestyksen jäl
keen valiokunta7 perustettiin. 

Huomio kiinnittyy vuoden 1914 tulliasiain
valiokunnan asiapapereissa edellä mainitun 
Lennart Gripenbergin tullihallituksen toimek
siannosta valmistelemaan asiantuntijalausun
toon. Pääasiassa Gripenberg esittää samoja 
näkökohtia kuin vuotta aiemmin (1913), mut
ta nyt hän korostaa sitä, ettei edullista tulli
politiikkaa ole syytä syrjäyttää ennalta arvaa
mattomiin tuloksiin johtavalla politiikalla 
(Gripenberg 1914, s. 96). 

Tulliasiainvaliokunnan asettaman viljatul
lijaoston mietintöehdotus valmistui 19. 3. ja 
varsinainen valiokuntamietintö8 21. 3. 1914. 
Valiokunnan sosiaalidemokraatit eivät pu
heenjohtaja Tanneria lukuunottamatta olleet 
kuitenkaan tyytyväisiä mietintöön, vaan liit
tivät siihen oman vastalauseensa.9 Sosiaalide
mokraatit esiintyivät siis jälleen viljan va
paakaupan puolestapuhujina. He kehottivat 
kansaa ryhtymään vastalausekokouksiin. Ko
kouksia järjestettiinkin ja joillakin paikka
kunnilla poliisi hajoitti ne tai häiritsi niitä (Ra-

7 Valiokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin 17 
edustajaa (Muiden muassa J. R. Danielson-Kalmari, K. 
H. Wiik, A. Neovius ja V. Tanner) ja lisäksi valittiin kah
deksan varajäsentä. Puheenjohtajakseen valiokunta va
litsi sosiaalidemokraattien Väinö Tannerin. 

8 Mietinnössä (Valtiopäivät 1914c) selostetaan Suo
men ja Venäjän välisen viljakaupan kehitystä ja päädy
tään siihen tulokseen, että vaikka Venäjä olikin menet
tänyt osan osuudestaan Suomen viljakaupassa, sillä pal
jon venäläistä viljaa tuotiin Suomeen Saksan kautta, Ve
näjän merkitys silti oli vielä varteenotettava. Venäläisen 
viljan suoran tuonnin vähentymisen valiokunta katsoo 
johtuneen Venäjän viljakaupan laadun ja organisaation 
ongelmista. Valiokunta esitti eduskunnalle viljatullihank
keiden hylkäämisen anomista. 

9 Sosiaalidemokraatit (Valtiopäivät 1914c, s. 17-22) 
korostavat vastalauseessa venäläisten monopolipyrkimyk
siä ja sitä, että ravintomenojen kasvamisen takia köyhä
listö joutuisi supistamaan muita menojaan. 



sila 1966, s. 351-353}. 
Eduskunnan ensimmäiseen ja ainoaan kä

sittelyyn tulliasiainvaliokunnan viljatullimie
tintö tuli 24. 3. 1914. Ensimmäisen paljon 
huomiota herättäneen puheenvuoron käsitte
lyssä piti laihialainen vanhasuomalaisen puo
lueen edustaja Mikko Iipponen, joka oli am
matiltaan maanviljelijä. 

Iipponen paheksuu venäläisten hanketta 
mutta toteaa myös, että laajamittainen viljan 
viljeleminen olisi Suomessa mahdollista ja että 
viljelyn vähäisyyteen Suomessa on syynä vil
jan liian alhainen hinta (Valtiopäivät 1914b, 
s. 475-476). Iipponen vetoaa maatalouden 
perinteiseen asemaan keskeisenä elinkeinona 
sekä teollisuustavaroiden tullisuojeluun. Hän 
katsoo, ettei viljatullivaliokunnan mietintöön 
ole syytä tehdä muutoksia, koska sillä ei tule 
olemaan mitään merkitystä. 

Iipposen agraariprotektionistista kannanot
toa arvosteltiin rajusti. Paitsi nuorsuomalai
set Hultin ja Brander niin myös Iipposen puo
luetoveri Mannermaa ja maalaisliiton edustaja 
Lohi esittivät eriäviä näkemyksiään. 

Sosiaalidemokraatit vastustivat jälleen vil
jatullihanketta kiivaimmin. Jussi Railo pitää 
viljatullihankkeen perussyynä venäläisten im
perialistisia pyrkimyksiä monopolin1o saami
seen Suomen viljakaupassa. Tuomi puoles
taan katsoo porvarillisten edustajien viljatul
Iin vastaiset kannanotot pelkäksi teeskentelyk
si ja viittaa porvarillisissa sanomalehdissä jul
kaistuihin viljatullia puoltaviin lausuntoihin. 
Hän kuvaa sangen kirpein sanakääntein vil
jatullin aiheuttaman hinnankorotuksen vaiku
tuksia kansalaisten toimeentuloon: 

Varakkaassa taloudessa ei leipää kuluteta 
kuin verrattain vähän, rikkaitten pöydällä 
on muita ravintoaineita yllin kyllin, on mo
nenlaiset paistit, pihvit, lihapallerot, tor
tut, syltit ja kiisselit. Mutta köyhän työläi
sen melkein ainoana ravintona ovat leipä 
ja peruna ... Köyhimmän kansanosan ai-

10 Monopolisoitumisen ja imperialismin yhdistäminen 
kuului mainitun Rudolf Hilferdingin lisäksi myös Rosa 
Luxemburgin ajatteluun. Oletettavasti suomalaiset so
siaalidemokraatit olivat perillä parhaillaan käytävästä sak
salaisesta teoreettisesta keskustelusta. 
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noana ravintona ovat leipä, peruna, silak
ka ja kalja. (Valtiopäivät 1914b, s. 486.) 

K. H. Wiik menee puheenvuorossaan vielä 
pitemmälle kuin Railo ja rehevää retoriikkaa 
viljelevä Tuomi. Hän vihjaa esityksensä lopus
sa jopa »ennemmin tai myöhemmin tapahtu
vaan poliittiseen vallanmuutokseen». 

Wiikin kannanotossa on muutamia erityi
sen kiinnostavia kohtia. Hän viittaa palkka
jäykkyyden oletukseen: 

Kokemus on osoittanut, että työpaIkat 
ovat ylipäänsä melko muuttumattomia ver
rattuna elinkustannuksiin. Jos niitä alen
netaan, eivät työpaIkat alene sen takia ai
nakaan välittömästi, ja jos elinkustannuk
sia korotetaan viljatullilla tai muulla ta
voin, niin palkat eivät nouse ainakaan he
ti tai samassa suhteessa. (Mts. 489.) 

Wiik puhuu edelleen työläisten kulutusky-
kyisyyden alenemisesta tullin vuoksi: 

Lopuksi kärsii, kuten jo vihjattiin, teolli
suus siitä, että työväenluokka on aikaisem
paa vähemmän kykenevä ostamaan teolli
suustuotteita, minkä vuoksi teollisuus on
nistuu myymään vähemmän tuotteitaan tai 
myös mahdollisesti joutuu etsimään itsel
leen markkinoita muista maista, mikä ei 
voi tapahtua ilman vaikeuksia. (Mts. 490.) 

Wiik viittaa tässä jo Malthusin, Sismondin 
ja Rodbertuksen 1800-luvulla käsittelemään 
alikulutustilanteeseen. Oletettavasti Wiik op
pineena miehenä oli jollain tavoin perillä Rosa 
Luxemburgin (1871-1919) edellisenä vuon
na julkaisemasta teoksesta Die Akkumulation 
des Kapitalsll • Teoksessa Luxemburg keskus
telee alikulutustilanteesta, jossa kysyntä ei 
vastaa tarjontaa ja joudutaan etsimään uusia 
markkinoita: 

Voidakseen realisoida kasvaneen tuotan
tonsa tarvitsee hän (yksittäinen kapitalis
ti, V. H.) laajennetun menekkialueen, mut-

11 Luxemburg lähtee liikkeelle Marxin Pääoman toi
sen osan uusintamisen skeemoista ja väittää, että ne ovat 
muodollisesti loogisia mutta johtavat vääriin tuloksiin 
(Hardach ym. 1978, s. 43). Marxin' uusintamisen skee
mat sulkevat Luxemburgin mukaan pois kapitalismin pe
rusristiriidan: kyvyn tuottaa ja kyvyttömyyden kuluttaa 
koko tuotantoa. 
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ta kysynnän yleinen ja erityisesti hänen ta
varalajinsa kysynnän laajeneminen on asia, 
jonka suhteen hän on täysin voimaton. 
Luetellut edellytykset12 , jotka kaikki il
maisevat yksityisen tuotannon ja kulutuk
sen välistä immanenttia ristiriitaa ja mo
lempien yhteiskunnallista riippuvuutta, ei
vät ole uusia syitä, jotka esiintyvät vasta 
uusintamisessa. Ne ovat kapitalistisen tuo
tannon yleisiä ristiriitoja. (Luxemburg 
1913, s. 16-17.) 

Wiik mainitsee puheenvuorossaan edelleen, 
että viljatulli johtaa kapitalistisesta keinotte
lusta alkunsa saaneen maan arvon nousun 14 

kiihtymiseen (Valtiopäivät 1914b, s. 489). Hän 
viittaa Saksan kokemukseen. Siellä maatiloilla 
keinottelu yleistyi. Wiik siis vastustaa jyrkäs
ti viljatullia. 

Vanhasuomalaisen puolueen Danielson
Kalmari puolustaa lausunnossaan viljatulleja 
väliaikaisena rakennepoliittisena keinona 
(Valtiopäivät 1914b, s. 511-513). Hän vetoaa 
saksalaisen Conradin 14 auktoriteettiin. Da
nielson-Kalmari ei kiistä sitä, etteikö viljatul
lista koituisi haittaa kansan enemmistölle, 
mutta toteaa katederisosialismin henkeen, että 
valtio voi järjestää viljatullien rasitusten kom
pensoimiseksi sosiaali poliittisin keinoin etuja 
niistä kärsiville. Hän jatkaa: 

Jos esimerkiksi Suomessa, jossa on niin 
paljon viljelemätöntä ja kuitenkin viljelyk
seen kelpaavaa maata, kohtuullisilla vilja
tulleilla saataisiin aikaan, että melkoises-

12 Muut Luxemburgin mainitsemat kapitalistisen 
uusintamisen edellytykset ovat: 1) tuotannosta on saata
va lisäarvoa, 2) lisäarvo on saatettava rahamuotoon eli 
realisoitava ja 3) uusi pääoma on saatettava tuotantovä
lineiden ja työvoiman muotoon. (Luxemburg 1913, s. 
15-16.) 

13 Saksalainen Johannes Conrad (1913, s. 679-680) 
mainitsee maataloustullien aiheuttaman maan arvon nou
sun ja pitää sitä hyvin negatiivisena asiana: sen takia tul
lista koituu hyötyä vain maanomistajille eikä maatalous
elinkeinolle. Conrad (1854-1915) oli Bruno Hildebran
din oppilas. Hän oli periaatteessa vapaakaupan kannal
la (Lindenlaub 1967, s. 191). Myös Kautsky (1919, s. 
77-80 ja 123-124) kiinnittää huomiota viljatullin aiheut
tamaan maankoron nousuun ja pitää sitä ongelmana. 

14 Leo ja Laura Harmaja olivat juuri suomentaneet 
professori Conradin laajan teoksen Grundriss zum Stu
dium der politischen Oekonomie toisen osan nimellä Kan- ! 

san talouspolitiikka, (Conrad 1913). 

sa määrässä uutisviljelyksiä edistettäisiin, 
että sen kautta maalaistyöväkikin saisi pa
rempaa toimeentuloa kotiseudullaan, että 
se reservijoukko, joka maaseudulta tulvaa 
kaupunkeihin ja tehdaspaikkoihin siellä 
polkien työpaIkkoja, vähenisi ja pysyisi 
maataloudessa kiinni, jos lisäksi voitaisiin 
käyttää ne tullitulot, jotka valtio kantaisi 
vierailta mailta tulleesta viljasta, sellaisiin 
toimiin, jotka etupäässä tarkoittavat köy
hemmän väestön elinehtojen suojelemis
ta .. ' (Valtiopäivät 1914b, s. 511-512.) 

Danielson-Kalmarin ajatuksen juoksun 
taustalla lienee ollut ajatus teollistumisen hait
tavaikutusten kuten työttömyyden ehkäisemi
sestä jarruttamalla ja säätelemällä kehitystä. 
Hän näkee kateederisosialistisen hengen mu
kaisesti viljatullit välineinä sosiaalipoliittisten 
päämäärien saavuttamiseksi. 

Wiik hyökkää Danielson-Kalmaria vastaan. 
Hän ihmettelee, kuinka tämä voi tullivalio
kunnan jäsenenä väittää, ettei valiokunnan 
mietinnössä kumota viljatulleja paitsi kysei
sessä erityistapauksessa niin myös yleisesti. 
Wiik kannattaa lämpimästi Danielson-Kalma
rin esittämää vaatimusta ulkomaisten tiede
miesten tulli poliittisten näkemysten huo
mioonottamisesta. Hän jatkaa: 

Minulla on käsillä Conradin lausunto, jos
sa hän sanoo, että korkeat viljan hinnat 
suosivat viljakaupan monopolisoituniista 
ja että tätä monopolia voidaan käyttää 
väärin jopa itse maanviljelijöiden haitak
si. Tässä on lyhyesti ja ytimekkäästi ilmais
tuna koko viljatullikysymyksen ydinkoh
ta. (Valtiopäivät 1914b, s. 517.) 

Wiik viittaa myös Brentanoon, jonka mu
kaan viljatullikysymys on yksinkertaisesti etu
ristiriitakysymys . 

Danielson-Kalmari vastaa Wiikin kritiik
kiin: 

Hän on löytänyt yhden kohdan joissain 
Conradin monilukuisista teoksesta tai kir
joituksista, jossa Conrad vastustaa vilja
tullia. Hän voisi löytää niitä hyvin monta, 
sillä Conrad on periaatteellisesti viljatullien 
vastustaja, jos on kysymyksessä pysyvät 
viljatullit. Mutta sama tunnettu ammatti
mies tällä alalla, professori Conrad, jon-



ka teoksesta äskettäin yksi suurempia on 
suomennettu ja siis suomalaisenkin lukija
kunnan luettavana, on puolustanut nimen
omaan viljatulleja Saksassa ja on tullut sii
hen käsitykseen, että ne olivat välttämät
tömiä silloin kun ne siellä säädettiin v. 1879 
ja lisää, että ne edelleen ovat siellä välttä
mättömiä. (Mts. 519.) 

Hän toteaa edelleen, että Conrad on tilas
teollisissa tutkimuksissaan päätynyt siihen tu
lokseen, että Saksan vilja- ja jauhotullit oli
vat korottaneet keskikokoisen työläisperheen 
elinkustannuksia vain noin puolet siitä, mitä 
tullivaliokunnan sosiaalidemokraattiset j äse
net olivat vastalauseessaan väittäneet. Daniel
son-Kalmari vetoaa ulkomaalaiseen auktori
teettiin sekä teoreettisissa että empiirisissä ky
symyksissä. 

Itse auktoriteetti Conrad on todennut vil-
jatullista seuraavaa: 

Kun tulli täten ankarasti rasittaa suurinta 
osaa väestöstä, saa siitä hyötyä vain suh
teellisesti pieni määrä tuottajia, ainoastaan 
noin viidennes väestöstä; toisella viiden
neksellä ei siitä ole erityistä etua ja muut 
kolme viidennestä sitävastoin saavat sen 
maksaa. (Conrad 1913, s. 679.) 

Hän lausuu myös, että maataloustullien 
käyttämisessä tulee noudattaa »verrattomas
ti suurempaa varovaisuutta kuin teollisuustul
lien suhteen» (mts. 681). Conrad ei sulje ko
konaan pois tullien käytön mahdollisuutta 
mutta korostaa sitä, että maataloustullit voi
vat tulla kysymykseen vain väliaikaisina rat
kaisuina. Talouspoliittisessa retoriikassa saa
tetaan siis vedota samaan auktoriteettiin päin
vastaisissa tarkoituksissa kuten edellä esitetys
tä käy ilmi. 

Eduskunnan istunnossa sosiaalidemokraat
tien muutos ehdotukset tullivaliokunnan mie
tintöön hylättiin ja mietintö hyväksyttiin sel
laisenaan. Lakiehdotus viljatullin asett'amises
ta Suomeen hyväksyttiin Venäjän valtakun
nanduumassa sekä valtakunnaneuvostossa ke
säkuussa vuonna 1914, ja se astui voimaan 
heinäkuussa muutamaa viikkoa ennen ensim
mäisen maailmansodan syttymistä. Vuoden 
1914 viljatulli oli nimenomaan poliittinen tulli 
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eikä se vaikuttanut välittömästi kovin merkit
tävästi viljan tuonnin määrään tai sen suun
tautumiseen. Sen vaikutusta hintoihin ja so
danaikaiseen inflaatiokierteeseen on vaikea ar
vioida, koska sodan suoranaiset vaikutukset 
sotkevat tullin vaikutuksen arviointia. (Rasi
la 1966, s. 390-393 ja 398.) 

Viljatullia vastustivat kiivaimmin sosiaali
demokraatit, jotka voittivat reilusti vuoden 
1913 eduskuntavaalit. Sosiaalidemokraatteja 
kannattivat sekä tollisuus- että maataloustyö
läiset ja heidän lisäkseen varmasti suuri osa 
maanvuokraajista. Sosiaalidemokraatit veto
sivat tullin aiheuttamaan elinkustannusten ko
hoamiseen sekä viljakaupan monopolisoitu
miseen. 

Pahimman tappion vaaleissa kärsi suoma
lainen puolue, jonka kannattajii~ kuului 
maanomistajia ja teollisuusyrittäjiä sekä myös 
virkamiehistöä. Puolueen kanta viljatulliky
symykseen oli epäröivä ja osittain myöntei
nen. Ristiriitainen suhtautuminen käy ilmi 
eduskuntapuheenvuoroissa. Iipposen edusta
ma selkeämaatalouselinkeinon suojeluntar
peella perusteltu agraariprotektionismi ei ol
lut vallitseva asenne. Danielson-Kalmarin pu
heenvuoro edustaa vanhasuomalaisen virka
miehistön suhtautumista. Viljatullissa nähtiin 
keino rakennepoliittiseen säätelyyn kateede
risosialismin hengessä. Kaiken kaikkiaan po
liittisista ryhmistä suomalainen puolue suhtau
tui viljatulliin selvästi myönteisemmin. 

Maalaisliiton kannattajat olivat pääasiassa 
maanomistajia, ja mahdollisesti joukossa oli 
myös jonkin verran maanvuokraajia. Puolue 
voitti vaaleissa muutaman paikan. Sillä ei ol
lut selkeää linjaa viljatullikysymyksessä, ja 
puolueen äänenkannattajalehdet pyrkivät vai
kenemaan asiasta. Nuorsuomalaiset vastusti
vat kiivaasti viljatullia. Sehän olisi merkinnyt 
elinkustannusten nousua kaupunkivirkamie
histölle, joista osa oli nuorsuomalaisten kan
nattajia. 

Viljatullista käyty akateeminen keskustelu 

Viljatullista käytiin akateemista keskustelua 
ennen sen säätämistä ja tullin astuttua voi-
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maan. Filosofian maisteri K. V. Hopun 15 ja 
professori J. H. Vennolan 16 Kansantaloudel
lisessa Yhdistyksessä vuonna 1912 pitämät esi
telmät »Viljatulli, miten arvosteltava?» (Hop
pu 1913) ja »Venäjän asema Suomen viljan
tuonnissa» (Vennola 191317) julkaistiin sar
jassa Yhteiskuntataloudellisia kirjoituksia. 
Ruotsinkieliset kannanotot julkaistiin Ekono
miska Samfundets Tidskrift -lehdessä. Niitä 
ovat Rolf Thesleffin 18 artikkelit »Till frågan 
om principerna för en väl ordnad beskatt
ning» (Thesleff 1915a) ja »Spannmålstullen 
och statsinkomsterna» (Thesleff 1915 b) sekä 
filosofian maisteri Tor von Wrightin 19 alun
perin Ekonomiska Samfundetin kokouksessa 
pitämä esitelmä »Handelsrelationerna mellan 
Finland och Ryssland under peri oden 
1897-1913» (von Wright 1916). Käsittelen 
seuraavaksi näitä esityksiä, jotka oli suunnat
tu ensi sijassa taloustieteellisissä yhdistyksis
sä jäseninä olleille tiede- ja virkamiehille se
kä päättäjille. 

Esitykset ovat kannanottoja ajankohtaiseen 
talouspoliittiseen ongelmaan; niissä lausutaan 
julki myös yleisiä tullipoliittisia kantoja aina
kin implisiittisesti. Thesleffin ensimmäistä ve
rotusteoreettista artikkelia (Thesleff 1915a) lu-

15 Hoppu (synt. 1885) toimi vuosina 1913-1918 Yh
teiskuntataloudellisen Aikakauskirjan toimitussihteerinä. 
Hän hoiti monia merenkulun hallintoon liittyviä tehtä
viä ja hänen kirjallinen tuotantonsa liittyykin pääasiassa 
merenkulkuun. 

16 Vennola (1872-i938) Qli Helsingin yliopiston fi
losofiseen tiedekuntaan vuonna 1906 perustetun kansan
taloustieteen professuurin ensimmäinen haltija. Hän oli 
opiskellut Ruotsissa historiaa ja tilastotiedettä sekä Sak
sassa kansantaloustiedettä. Vennola oli historiallisen kou
lukunnan vakaa kannattaja ja monet hänen töistään kä
sittelevät taloushistoriaa. 

17 Vennolan esitelmä julkaistiin jo vuonna 1912 Yh
teiskuntataloudellisessa Aikakauskirjassa. 

" . 18 Thesleff (1878-1938) oli Ekonomiska Samfundets 
Tidskrif~n päätoimittaja. Hän oli valmistunut filosofian 
tohtoriksi vuonna 1907 opiskeltuaan Saksassa, Italiassa 
ja Ranskassa. Vuoden 1911 valtiopäivillä Thesleff toimi 

\ valtiovarainvaliokunnan sihteerinä. Varsinaisen elämän--/ 
työnsä Thesleff teki diplpmaattiq:a. 

19 Tor von Wright (syn;. 1891) oli opiskellut Saksas
sa, Englannissa ja Venäjällä. Hän ei kuitenkaan antau
tunut tieteelliselle uralle vaan ryhtyi liikemieheksi. Myö
hemmin von Wright oli muun muassa Keskuskauppaka
marin jäsen. 

kuunottamatta esityksissä pyritään tukemaan 
argumentointia empiirisin perustein ja laajoil
la tilastollisilla tarkasteluilla. 

Hoppu korostaa esityksessään sitä, että vil
jatulli rasittaa eniten pienviljelijöitä. Hän ve
toaa ulkomaiseen auktoriteettiin argumentoi
dessaan viljatullia vastaan sen aiheuttaman ve
rotuksellisen epäoikeudenmukaisuuden perus
teella. Auktoriteetti on jälleen tullut saksalai
nen Conrad. 

Hoppu pyrkii kumoamaan viljatullin puo
lustajien esittämiä yleisiä väitteitä yhden ker
rallaan. Tullin puolustukseksi on väitetty, että 
1) väestönkasvun vuoksi tarvitaan nopeaa vil
jantuotannon lisäystä, 2) maatalous menettää 
työvoimansa teollisuudelle, 3) maatalous ei 
kykene tyydyttämään nopeasti kasvavan teol
lisuuden tarpeita esimerkiksi Venäjällä ja 
Pohjois-Amerikassa, ja 4) tulli aiheuttaisi ylei
sen työpaIkkojen nousun. Ensimmäisen väit
teen Hoppu kumoaa empiirisin perustein. Hän 
osoittaa tilastotiedoilla, että Suomessa vilje
lysala on lisääntynyt ilman viljatullia. Niin 
ikään toisen väitteen hän pyrkii kumoamaan 
Suomea koskevilla tilastotiedoilla. Kolman
teen väitteeseen Hoppu (1913, s. 14-15) huo
mauttaa, että Argentiina ja Australia ovat al
kaneet täyttää viljamarkkinoiden mahdollisia 
aukkoja ja että Venäjällä puolestaan teollisuu
den kehitys ei ole ollut kovin nopeaa. Viimei
sen väitteen Hoppu myöntää todeksi, mutta 
lausuu, että elinkustannusten nousu kumoai
si pian p~lkankorotusten vaikutuksen ja että 
kokonaisvaikutus haittaisi teollisuutta hyödyt
tämättä työläisiä. 

Suomeen suunnitellusta viljatullista Hoppu 
toteaa seuraavaa. Hän (mts. 24-25) tuo esiin 
'viljamarkkinoiden monopolisoitumisen mah
dollisuuden ja siitä aiheutuvat haitat. Suomi 
joutuisi täysin riippuvaiseksi Venäjän mark
kinoista, ja maatalous lamaantuisi. Lisäksi 
tu11ista johtuva hinnan korotus olisi raskas 
taakka varattomille. 

Hopun kanta on tulkittavissa vapaakaupan 
puolustukseksi. Hänen esitelmänsä20 johto-

~/ 

20 Hopun esitelmä herätti keskustelua kansantalou
dellisen Yhdistyksen kokouksessa; monet puhujista vas
tustivat hänen pessimististä näkemystään viljatullin vai-



päätökset ovat pitkälti samoja kuin Gripen
bergin ja sosiaalidemokraattien vuoden 1914 
valtiopäivillä. 

Vennola tuo kannanotossaan (Vennola 
1913, s. 18-27) esiin Venäjän viljan tuotan
non ja kaupan ongelmia. Hän toteaa, että vai
keudet ovat saaneet venäläiset viljakauppiaat 
vaatimaan viljatullia Suomelle, mutta epäilee, 
saataisiinko toimenpiteellä aikaan pysyvää pa
rannusta ongelmiin. 

Viljatullihanketta oli perusteltu sillä, että 
Suomen maanviljelys hyötyisi tullista. Venno
la (mts. 39) pitää kysymystä viljatullin käyt
tämisestä maanviljelyksen tukena arkana ja 
monimutkaisena. Hän mainitsee viljatullin 
käyttöönottoa puoltavina seikkoina viljan 
tuonnista johtuvan kauppataseen heikkenemi
sen ja kotimaisen maanviljelyksen vähentymi
sen, mutta toteaa, että sosiaaliset näkökohdat 
puhuvat tullia vastaan. Hän kannattaa »kul
taisen keskitien» etsimistä eri etunäkökohtien 
välillä tutkimuksen avulla. 

Vennola muistuttaa myös viljatullin mah
dollisesta markkinoiden monopolisoitumista 
edistävästä vaikutuksesta. Hänen esitykses
sään on taivutteleva sävy. Hän korostaa Suo
men vähäistä merkitystä Venäjän koko kau
palle ja viljatullista Venäjälle koituvan mah
dollisen edun pienuutta. Hän esittää runsaasti 
tilastotietoja, jotka ovat peräisin Suomen, Ve
näjän ja Saksan virallisista tilastoista, ja viit
taa myös ulkomaisiin auktoriteetteihin21 • 

Vennola suhtautuu mainitsemistani akateemi
sista keskustelijoista varovaisimmin ja ehkä 
myönteisimmin viljatulliin. 

Thesleff (l915a) käsittelee monipuolisesti ja 
asiantuntevasti verotusjärjestelmän periaattei
siinliittyviä kysymyksiä. Hän osoittaa laajaa 
talousteorian tuntemusta Adam Smithistä 
oman aikansa moderneihin näkemyksiin. Tul
liverotuksesta Thesleff on sitä mieltä, että sen 

kutuksesta, mutta pitivät huonona ajatusta venäläisen vil
jan jättämisestä tullittomaksi (Harmaja 1934, s. 83-84). 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenissä oli monia suo
malaisen puolueen kannattajia. 

21 Vennola mainitsee Leo Jurowskyn teoksen Der 
russiche Getreide-export vuodelta 1910 ja Jollosin artik
kelin »Getreidehandel in Russland» teoksessa Handwör
terbuch der Staatswissenschaften. 
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tulisi olla muun verotuksen tavoin vakaata. 
Mikäli veron tuottoa valtiolle ei voida ennal
ta käsin arvioida, on budjetin laatiminen mah
dotonta. 

Suomen viljatullista Thesleff (l915b, s. 
227-229) on sitä mieltä, että tullin suojelu
vaikutus lankeaa lähinnä Venäjän maanvilje
lyksen ja viljakaupan sekä myllyteollisuuden 
hyväksi. Thesleffin tilastotietoihin perustuva 
tarkastelu tukee käsitystä Venäjän osuuden 
laskusta ja Saksan noususta Suomen viljakau
passa. Syiksi kehitykseen Thesleff (mts. 290-
291) mainitsee muun muassa saksalaisen 
maanviljelyksen ja viljakaupan tehostumisen 
sekä Saksan tullimääräysten muutoksen. 

Thesleff korostaa artikkelissaan sitä, että 
Suomen merkitys maailman viljamarkkinoil
la on häviävän pieni eikä markkinahintaan 
pystytä mitenkään vaikuttamaan, joten Venä
jän osuus Suomen viljantuonnista tulee kas
vamaan (Thesleff 1915b, s. 306). Hän toteaa 
johtopaätöksenään: 

Viljatullit, sellaisina kuin ne meillä on toi
meenpantu, täyttävät äärimmäisen vähäs
sä määrin sen vaatimuksen, että veron on 
oltava tuottava. Mitä tulee siihen vaati
mukseen, että veron tulee olla joustava, on 
huomattava, että tullitariffien korotus ai
heuttaisi osaksi suhteellisen suuren venä
läisen viljan tuonnin ja osaksi helposti 
myös leipäviljan viljelyn lisäyksen maassa, 
joten se, mikä joustavuudessa syrjäytyy -
nimittäin tulleista saadun tulon korotus -
asetetaan mitä suuremmassa määrin riskille 
alttiiksi. Seurauksena voisi olla täysin päin
vastainen tulos kuin, odotetaan. (Thesleff 
1915b, s. 309.) 

Thesleff muistuttaa jälleen siitä, että vaih
telu viljatullien valtiolle tuottamissa tuloissa 
vaikeuttaa budjettien laatimista, ja viittaa toi
sessa artikkelissaan (Thesleff 1915a) esittä
miinsä verotusjärjestelmälle asetettaviin vaa
timuksiin: vakauteen, tuottavuuteen ja jous
tavuuteen. Thesleff siis vetoaa siihen, että ve
rotusjärjestelmän on täytettävä mainitut vaa
timukset, ja katsoo, ettei viljatulli täytä nii
tä. 

Tor von Wright ei tuo esityksessään (von 
Wright 1916) esiin uusia näkökohtia. Hänen 
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huomautuksensa (mts. 300) suurlakon aiheut
tamasta taloudellisen toiminnan lisääntymises
tä ja laajojen väestönkerrosten elintasovaati
musten sekä kulutuksen kasvusta on mielen
kiintoinen. Hän ei kuitenkaan tee siitä vilja
tullikysymykseen liittyviä johtopäätöksiä vaan 
korostaa Suomen ja Venäjän välisen tullira
jan säilyttämisen tarvetta taloudellisista syis
tä. 

Johtopäätöksiä 

Vuoden 1914 viljatulliin liittyvä keskustelu oli 
vilkkain tullipolitiikasta käyty keskustelu au
tonomian ajan Suomessa. Useimmat keskus
telussa esitetyt puheenvuorot olivat luonteel
taan pragmaattisia kannanottoja tähän erityis
kysymykseen ja siihen liittyvään Suomen ja 
Venäjän välisen tullirajan poistamisen uh
kaan, mutta myös periaatteellisia kannanot
toja esitettiin. Viljatullikeskustelu jäi viimei
seksi laajaksi talouspoliittiseksi kiistaksi au
tonomian ajalla. 

Vuoden 1914 viljatulliin liittyvässä keskus
telussa yleisin argumentti viljatulleja vastaan 
on se, että tulleista aiheutuva elinkustannus
ten kohoaminen rasittaa varattomia kansalai
sia enemmän kuin varakkaita. Argumentin 
teoreettinen perustelu liittyy tullin kohtaanto
vaikutuksiin, ja siinä tehdään yhteiskunnalli
seen oikeudenmukaisuuteen liittyvä arvositou
mus. Argumenttia käyttävät Gripenberg (1913 
ja 1914), Hoppu (1913), tulliasiainvaliokun
ta (Valtiopäivät 1914c) ja erityisesti sen sosiaa
lidemokraattiset jäsenet (mts. 17-22) sekä so
siaalidemokraatit valtiopäivillä 1914 (Valtio
päivät 1914b). 

Monissa puheenvuoroissa viitataan myös 
viljakaupan monopolisoitumiseen ja sen hait
toihin. Paitsi sosiaalidemokraatit vuoden 1914 
valtiopäivillä niin myös Hoppu (1913), Ven
nola (1913) ja von Wright (1916) vetoavat sii
hen. Tulleista aiheutuvasta ansiottomasta 
ma~n arvon noususta puhuvat K. H. Wiik 
(Valtiopäivät 1914b) ja Hoppu (1913). Thes
leff (1915b) taas vastustaa viljatullia valtion
taloudellisten näkökohtien perusteella. Kan
santalouden kokonaisuudelle aiheutuvista hai-

toista varoittaa Gripenberg (1913). K. H. Wii
kin esittämä alikulutusnäkökulma on omape
räinen argumentti keskustelussa. 

Viljatullien vastustajista voitaisiin poten
tiaalisiksi vapaakaupan kannattajiksi luon
nehtia ainakin Gripenbergiä, Hoppua, Thes
leffiä ja viljatullikysymyksessä tulliasiainva
liokuntaa. Sosiaalidemokraattisia vapaakau
pan kannattajia, jotka esiintyvät kiivaimmin 
tulleja vastaan, ovat K. H. Wiik, Jussi Railo, 
Edvard Gylling ja muut sosiaalidemokraatit 
Väinö Tanneria lukuunottamatta vuoden 1914 
valtiopäivillä. 

Viljatullin puolesta esitetyt argumentit jää
vät vähäisiksi. Vanhasuomalaisen puolueen 
Iipponen esittää vuoden 1914 valtiopäivillä 
selvästi agraariprotektionistisen kannan. Hän 
vetoaa siihen, että maanviljelystä tulisi suo
jella kun kerran teollisuuttakin suojellaan, 
mutta hänen näkemyksensä ei saa kannatus
ta. Saman puolueen edustaja Danielson-Kal
mari ehdottaa väliaikaisten viljatullien käyt
töönottoa ja vetoaa Conradin auktoriteettiin. 
Danielson-KalmarJ puolustaa potentiaalises
ti agraariprotektionistista kantaansa sillä, että 
viljatullit voivat olla rakennepoliittisesti edul
lisia Suomelle ja niiden mahdollisia haittavai
kutuksia voidaan lievittää sosiaalipolitiikalla. 
Vennola (1913) viittaa k:auppatasevaikeuksiin 
ja mainitsee lisäksi Suomen maatalouden huo
not toimeentuloedellytykset, vaikkei hän eks
plisiittisesti tullia kannatakaan. 

Nykyisenä konsensuspolitiikan aikana vuo
den 1914 viljatullista erityisesti valtiopäivillä 
käyty keskustelu herättää huomiota kiihkey
dellään. Keskustelussa nojauduttiin myös ta
lousteoriaan kuten Wiikin ja Danielson-Kal
marin välinen kiista osoittaa. »Veneen keikut
tajat» ovat sittemmin jääneet kritiikissään 
usein yksin. Mieleen tulee vaikkapa Yrjö 
Jahnssonin 1930-luvulla ja Matti Lepon 
1950-luvulla esittämät kritiikit Suomen Pan
kin rahapolitiikkaa kohtaan. Akateemisista 
puheenvuoroista erityisesti professori Venno-
1an kannanotto kiinnittää huomiota varovai
suudellaan. Se tuntuukin olevan joitain poik
keuksia lukuunottamatta pysyvä piirre talous
poliittisessa keskustelussa itsenäisyyden ajal
la. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

Ulkomaankaupan sopeutuminen 1980-luvulla 

ILKKA KAJASTE 

Suomen ulkomaankaupassa ja sen toimin
taympäristössä on parin viime vuosikymme
nen aikana tapahtunut tuntuvia muutoksia. 
Osa näistä muutoksista on ollut luonteeltaan 
pitkävaikutteisia ja trendinomaisia kuten Län
si-Euroopan integraatio. Osittain muutokset 
ovat tulleet öljykriisien tavoin shokkeina, jot
ka ovat vaikuttaneet kysynnän alueelliseen ja
kaumaan, järkyttäneet hintasuhteita sekä pa
kottaneet kauppavirrat sopeutumaan varsin 
lyhyessä ajassa uudelleen. Tämä on näkynyt 
ennen kaikkea idänkaupassa. Viime aikoina 
kansainvälisen ympäristön epävarmuutta ja 
vaihteluita ovat lisänneet myös valuuttakurs
sisuhteiden huomattavat muutokset. 

Viime vuosina edellytykset viennin - eri
tyisesti länsiviennin - nopealle lisääntymiselle 
ovat olleet suotuisat. OECD-maiden tuonti on 
kasvanut nopeasti ja kilpailukyky on säilynyt 
kohtuullisena. Yhdentymiskehitys on jatku
nut; vuonna 1984 poistuivat viimeiset teolli
suustuotteiden tullit Suomen vienniltä EY
maihin. Kun vielä Neuvostoliiton-viennin su
pistuminen on vapauttanut kapasiteettia, oli
si länsiviennin kasvun pitänyt olla huomatta
van nopeaa. Todellisuudessa viennin määrä 
on lisääntynyt selvästi markkinoiden kasvua 
hitaammin. Vaikuttaa siltä, ettei kauppa ole 
kyennyt kaikilta osin sopeutumaan ulkoisten 
olosuhteiden muutoksiin. Samanaikaisesti 
tuonnin kasvu erityisesti EY -alueelta on ollut 
nopeaa, mikä on heijastunut kauppa- ja vaih
totaseen heikentymisenä. 

Seuraavassa selvitetään tapahtunutta muu
tosta ulkomaankauppavirtoja ja tuontantoa 
kuvaavan aineiston avulla. Aineistossa on yh
distetty ulkomaankauppatilasto, teollisuus
tuotteiden tuonti ja vienti markkina-alueittain 
(EY, EFTA, SEV-Eurooppa, muut alueet), 
sekä teollisuustilaston tuotannon bruttoarvo
tiedot vuosilta 1971-1987. Mielenkiinto koh
distuu erityisesti viimeksi kuluneeseen kym-

menvuotiskauteen: idänkaupan muutoksiin ja 
Länsi-Euroopan integraation jatkoon. Jäl
kimmäinen prosessi on kiinnostava paitsi vien
timenestyksen myös tuonnin penetraation 
kannalta. 

Kun tarkastelu on suhteellisen karkea ja 
kun eri ilmiöt vaikuttavat samanaikaisesti, ei 
näihin ongelmiin ole tarjottavissa lopullisia 
vastauksia. Sen sijaan voidaan tapahtuneelle 
esittää eräitä tulkintoja. Kysymys ulkomaan
kaupan suuntautumisesta ei sinänsä ole erityi
sen mielenkiintoinen. Tässä kysymystä käsi
tellään lähinnä oireena sellaisesta olosuhtei
den muutoksesta, joka on vaikuttanut suhteel
lisiin hintoihin eri markkina-alueilla. 

Tarkastelukehikkoina on käytetty lähesty
mistapaa ja käsitteistöä, jota on sovellettu 
mm. erilaisissa integraatiotutkimuksissa (ks. 
esim. EFTA, 1972; Andersson-Tolonen, 
1980; Volk-Eskelinen, 1982. Ks. myös Ka
jaste-Mattila, 1988, johon tämä artikkeli 
suurelta osin perustuu). Niissä ulkomaankau
passa tapahtuneiden muutosten ns. staattisia 
vaikutuksia kuvaavat käsitteet kaupan luonti 
ja kaupan siirto, on pyritty operationalisoi
maan mahdollisimman yksinkertaisella tavalla 
(ks. taulukko 1, selitykset). Tässä yhteydessä 
ei ole puututtu näihin käsitteisiin ja niiden 
operationalisointiin mahdollisesti liittyviin on
gelmiin. Tulokset ovat aikaisempien tutkimus
ten kanssa vertailukelpoisia, kun tarkastelu
kulmat ovat samansuuntaiset. 

Tuonnissa kaupan luontia tapahtuu, kun 
esim. tullien alennuksen aiheuttaman suhteel
listen hintojen muutoksen seurauksena koti
maista tuotantoa korvataan uudella tuonnil
la siltä alueelta, jota ko. tullinalennus koskee. 
Viennissä kaupan luontia esiintyy, kun vastaa
vassa tilanteessa hintasuhteiden muuttuessa 
syntyy kokonaan uutta vientiä ko. alueelle: 
viennin osuus tuotannosta kasvaa. Kaupan 
siirto liittyy taas tuonnin tai viennin läh-



teen/kohteen vaihtumiseen suhteellisten hin
tojen muuttuessa. Tässä tapauksessa vienti- tai 
tuontiosuudet eivät muutu. 

1. Neuvostoliiton-viennin muutosten 
vaikutukset 

Viime vuosina avainkysymys ulkomaankau
pan kehityksen kannalta on ollut, mitkä ovat 
olleet Neuvostoliiton-viennin jyrkän kasvun ja 
sitä seuranneen supistumisen vaikutukset ko
konaisviennin ja tuotantorakenteen kehityk
seen. 

Mahdollisia tulkintoja on useita (esim. To
lonen, 1985). Voidaan väittää, että idänkaup
pa on tarjonnut kasvualustan sellaiselle uudel
le tuotannolle ja viennille, joka myöhemmin 
on voinut suuntautua muille markkinoille. 
Voidaan myös esittää väite, jonka mukaan 
Neuvostoliiton markkinat ovat hidastaneet 
välttämätöntä sopeutumista ja pitäneet heik
koja yrityksiä ja toimialoja keinotekoisesti 
hengissä. Kolmas tulkinta on se, etteivät Neu
vostoliiton markkinat eroa länsimarkkinois
tamillään tavoin, sillä kauppaa käydään jo
ka tapauksessa maailmanmarkkinahinnoin. 
Yleisluontoisempi toteamus, joka tässä yhtey
dessä usein esitetään, on, että Neuvostoliiton
kauppa on kyennyt vakauttamaan kehitystä 
öljyn hinnan vaihdellessa, millä sinänsä on ol
lut kokonaisuuden kannalta myönteinen vai
kutus. 

Vienti Neuvostoliittoon lisääntyi tuntuvas
ti 80-luvun vaihteessa öljykriisin seurauksena. 
Kahdessa vuodessa viennin arvo lisääntyi puo
litoistakertaiseksi. Sen osuus kokonaisviennis
tä kohosi yli neljännekseen (kuviot 1 ja 2). 
Viennin nopealla kasvulla näyttää olleen se
kä kaupan siirto- että luonti -vaikutuksia. 

Kaupan siirtoa näyttää tapahtuneen vien
nin nopean nousun aikana kaikilla toimialoil
la. Sen sijaan kaupan luontivaikutusta on 
esiintynyt vain tekstiili- ja vaatetusteollisuu
dessa ja metallituote- ja koneteollisuudessa, 
sekä vähäisemmässä määrässä kemian teolli
suudessa. 

Tässä yhteydessä voidaan kysyä, millä edel
lytyksillä edellä käytettyä käsitteistöä voidaan 
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Taulukko 1. Kaupan /uonti- ja siirtovaikutukset itä
viennissä vuosina 1978-1982. 

kaupan 
siirto 

Elintarvike-, juoma- ja 
tu pakkateollisu us ++ 

Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkateollisuus ++ 

Puutavarateollisuus ++ 

Paperi-ja graafinen 
teollisuus ++ 

Kemian teollisuus ++ 

Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus ++ 

Metallien perusteollisuus + 
Metallituote- ja kone-
teollisuus ++ 
Muu teollisuus + 

Yhteensä ++ 

+ + kaupan siirto-/luontivaikutus selvä: 

kaupan 
luonti 

++ 

+ 

++ 

- kaupan siirto: ko alueen osuus noussut koko
naistuonnista/ -viennistä yli 5 prosenttiyksi
köllä 

- kaupan luonti: ko. alueen tuonnin/viennin osuus 
kotimaisesta käytöstä/tuotannosta noussut yli 
3 prosenttiyksikköä, kun samanaikaisesti koko 
tuonnin/viennin osuuksissa tapahtunut vä
hintään vastaavan suuruinen nousu 

+ kaupan siirto-/luontivaikutus vähäinen: 
- kaupan siirto: osuus noussut 1-5 prosentti

yksikköä 
- kaupan luonti: osuus noussut 1-3 prosentti

yksikköä 
- tuskin lainkaan tai ei ollenkaan: 

- tähän ryhmään kuuluvat tapaukset joissa muu-

60 

40 

20 

tokset ovat prosenttiyksikköä pienempiä, myös 
negatiiviset 

% 

koko vienti 

siitä itävienti 0-.... 
Kuvio 1. Viennin suhde tuotannon bruttoarvoon. 
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ELINTARVIKETEOLLISUUS 
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30 -,----------------, 

20 
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71 73 75 77 79 81 83 85 87 

PUUTAVARATEOLLISUUS 
% 

60 ~-----------

40 
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60 ~-----------

40 

20 

71 73 75 77 79 81 83 85 87 

METALLIEN PERUSTEOLLISUUS 
% 

60 -,----------------, 

40 

20 
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Kuvio 2. Viennin suhde tuotannon bruttoarvoon. 
varjostettu osuus: itävienti 

TEVANAKE-TEOLLISUUS 
% 

60 ~-----------

40 

20 

o 

PAPERITEOLLISUUS 
% 

60 ~-----------

40 

20 

o 

SAVI, LASI- YM. TEOLLISUUS 
% 

30 ~-----------

20 

10 

KONEPAJATEOLLISUUS 
% 

60 --,-------------

40 

20 

o 
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180 
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Kuvio 3. Itä- ja länsiviennin yksikkäarvoindeksit. --länsivienti 
--- itävienti 
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soveltaa Suomen ja Neuvostoliiton väliseen 
kauppaan. Tullinalennukset toteutuivat idän
kaupan osalta jo aikaisemmin. Bilateraalisuu
den ja öljyriippuvuuden vuoksi viennin taso 
on idänkaupassa määräytynyt toisin kuin kau
passa markkinatalousmaiden kanssa. Onko 
mahdollista, että idänkaupan hinnat poikke
aisivat niin merkitsevästi länsikaupan hinnois
ta, että ne voisivat selittää kaupan luonti -vai
kutuksen. Periaatteessahan molemmilla mark
kina-alueilla sovelletaan maailmanmarkkina
hintoja, jolloin Neuvostoliiton markkinoiden 
ei pitäisi suomalaisen viejän kannalta olennai
sesti poiketa muista markkinoista. Pääosin 
tällaiseen tulokseen on päädytty mm. Tolosen 
(1985) tutkimuksessa, joka tosin ulottui vain 
vuoteen 1981. 

Ulkomaankauppahintojen eroista eri mark
kina-alueilla saadaan ainakin viitteellistä tie
toa tullihallituksen tilastoimien itä- ja länsi
kaupan yksikköarvoindeksien perusteella, 
vaikka yksikköarvoindeksien käyttö onkin nii
hin liittyvien tulkinnanvaraisuuksien vuoksi 
(laatu- ja rakennemuutokset) ongelmallista. 
Kuvion 3 mukaan itä- ja länsiviennin hinnois
sa näyttäisi esiintyneen melko huomattavia 
eroja juuri siinä yhteydessä, kun itävienti voi
makkaimmin kasvoi. Huomattavaa on lisäk
si se, että nämä erot esiintyvät erityisesti aloil
la, joissa itäviennin lisäys oli tuntuvin. 

Vientihintakehityksen erot itä- ja länsi
markkinoilla on selitettävissä useammallakin 
eri tavalla. Ilmeistä on ensinnäkin, että itä
viennin markkamääräisten hintojen nopea 
nousu 80-luvun alkupuolella on yhteydessä 
dollaria seuranneen ruplan arvon vahvistumi
seen (kuvio 4). Markkahinnat ovat määräy
tyneet ruplan mukaan, joka on Neuvostolii
ton-viennissä pääasiallinen hinnoitteluvaluut
ta. 

Näyttää myös mahdolliselta, että Neuvos
toliiton-kaupan runkosopimusten viisivuotis
rytmi (1971-75, 1976-80, 1981-1985, 
1986-90) on heijastunut hintakehitykseen. 
Uuden runkosopimuksen myötä kaupan ni
mikkeistössä on tapahtunut muutoksia, jot
ka ovat mahdollistaneet hintojen tarkistukset 
(kuvio 5). 

Erot eri toimialojen välillä kuvastanevat 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

Kuvio 4. 

160 
130 

100 

70 

50 

1980=100 

rupla , ........... """ 
I "-

I 
I 

I 

,.. ..... 

muut valuutat 
/"" .... -./ 

71 73 75 77 79 81 83 87 

Valuuttakurssit 

1980=100 

länsivienti 

30 +--,-,--,--,-,--,-----.-,--1 
71 73 75 77 79 81 83 85 87 

Kuvio 5. Viennin yksikköarvoindeksi, teollisuus. 

markkinoiden eroavaisuuksia: markkinahin
tojen yksikäsitteisyys vaihtelee tuotteiden ho
mogeenisuuden mukaan. Esimerkiksi metsä
teollisuuden tuotteiden kohdalla tämä on il
meistä. 

Voidaanko tältä pohjalta päätellä jotain 
myöhempien vuosien kehityksestä, kun idän
kauppa on öljyn hinnan ja dollarin myötä 
stagnoitunut ja kääntynyt laskuun? Voimak
kaasti lisääntynyt Neuvostoliiton-kauppa ja 
sen vaikutus tuotannon ja talouden toimin
taan ja rakenteeseen on itse asiassa ollut mel
ko vilkkaan tutkimuksen ja keskustelun koh
teena (ks. esim. Volk, 1985; Alho ym., 1986; 
Tolonen 1985). Päätelmät vientimarkkinoiden 
ja tuotantorakenteen mahdollisesta eriytymi
sestä ovat kuitenkin olleet varovaisia ja odot
televia. Tämän selvityksen aikajänne yltää 
vuoteen 1987, jolloin havaintoja idänkaupan 
uudesta vaiheesta on useammalta vuodelta. 



Näiden havaintojen valossa näyttäisi siltä, että 
sopeutuminen itäviennin supistumiseen länsi
vientiä lisäämällä ei ole onnistunut täysin. 
Alat, joilla vaikeuksia on esiintynyt ovat pää
osin niitä, joilla viennin kasvuun liittyi kau
pan luonti -vaikutuksia. Sopeutumisongelmia 
eivät selitä vain viennin suhteellisten hintojen 
ja kannattavuuden erot vaan myös institutio
naaliset seikat kuten idänkaupan kotimaisuus
astevaatimus, joka lienee voimistanut eriyty
mistä mm. teknologian osalta. 

2. Länsi-Euroopan integraatio ja 
vien tim en estys 

Kuten alussa todettiin tullinalennusten hidas
tuslistojen vuoksi Suomen ulkomaankaupan 
sopeutuminen 70-luvun integraatioratkaisuun 
venyi pitkälle aina 80-luvun puolelle saakka. 
Ns. arkojen alojen osalta tullisuoja itse asi
assa kasvoi 70-luvun lopussa, kun Ison-Bri
tannian ja Tanskan tulleja portaittain koro
tettiin muiden EY -maiden tasolle. Aiemmis
sa tutkimuksissa (Andersson-Tolonen, 1980; 
Volk-Eskelinen, 1982) on tätä sopeutumis
prosessia selvitetty 70-luvun osalta. Tässä tar
kasteluperiodia on jatkettu 80-luvulle, jotta 
voitaisiin saada kuva integraatioprosessin vai
kutuksista myös niillä Suomen ulkomaankau
pan kannalta tärkeillä aloilla, joita hidastus
listat koskivat, ts. lähinnä paperiteollisuudes
sa, ja vähäisemmässä määrin metalliteollisuu
dessa. Viimeiset teollisuustuotteiden tullit 
poistettiin viennissä vuonna 1984. Todetta
koon vielä, että tarkasteluperiodin aikana al
kuperäinen kanta-EY laajeni useammankin 
kerran. Näissä laskelmissa EY:hin on luettu 
kaiken aikaa samat 12 maata. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupan 
siirto- ja kaupan luonti -vaikutukset kahden 
periodin, 1971-1979 ja 1979-1987 aikana 
Suomen viennissä EY -alueelle. 

Tulokset vastaavat pääosin aikaisemmin 
syntynyttä kuva 70-luvun kehityksestä. Kau
pan siirto -vaikutus on ollut selvin elintarvi
ke-, savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuudessa 
sekä metallien perusteollisuudessa. Kaupan 
luonti-vaikutusta on havaittavissa elintarvike-
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Taulukko 2. Kaupan luonti- ja siirto vaikutukset EY-
viennissä vuosina 1971-1987. 

kaupan siirto kaupan luonti 

79171 87179 79171 87179 

Elintarvike-, juoma- ja 
tupakkateollisuus ++ + 
Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkateollisuus + + 
Puutavarateollisuus 

Paperi- ja graafinen 
teollisuus + 
Kemian teollisuus + + + 
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus ++ + + 
Metallien perusteollisuus ++ + + 
Metallituote- ja kone-
teollisuus + + + 
Muu teollisuus ++ + + 
Yhteensä + 

teollisuudessa, tevanake-teollisuudessa, ke
mian teollisuudessa sekä metallituote- ja ko
neteollisuudessa (ks. kuviot 6 ja 7). 

Merkittävin ero esim. VoIkin ja Eskelisen 
vuoteen 1980 ulottuneeseen tutkimukseen on 
puutavarateollisuudessa, jossa vuosi 1980 jäi 
poikkeukselliseksi viennin ennätysvuodeksi. 
Tämä osoittaa tulosten melko suurta herk
kyyttä vertailuajankohtien valinnalle. Valitut 
vuodet (1971, 1979 ja 1987) ovat paitsi tasa
välisiä, suhteellisen normaaleja. Lisäksi idän
kaupassa tällä välillä esiintyneillä vaihteluilla 
ei ole merkittävää vaikutusta näihin lukuihin. 

% 
60.~------------------------, 

40 koko vienti 

20 
siitä EY-vienti 

o 

Kuvio 6. Viennin suhde tuotannon bruttoarvoon. 
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Kuvio 7. Viennin suhde tuotannon bruttoarvoon. 
varjostettu osuus: EY-vienti 

TEVANAKE-TEOLLISUUS 
% 
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o JII .. mIIIIJ 

PAPERITEOLLISUUS 
% 
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SAVI, LASI- YM. TEOLLISUUS 
% 

30 ~--------------------~ 

20 
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KONEPAJATEOLLISUUS 
% 

60 ~---------------------~ 

40 

20 0---



Tällä vuosikymmenellä EY -integraation 
vaikutukset kaupan kehitykseen ovat jääneet 
vähäisemmiksi kuten saattaa odottaa. Kaupan 
siirto -vaikutukset painottuvat paperiteollisuu
teen, kemian teollisuuteen ja metalliteollisuu
teen. Sen sijaan kulutustavarateollisuudessa 
niitä ei esiinny, toisin kuin 70-luvulla. Kau
pan luonti -vaikutusta esiintyy kemian teolli
suudessa ja metalliteollisuudessa. Sen sijaan 
paperiteollisuudessa tätä vaikutusta ei tule nä
kyviin 80-luvulle ulottuneista tullinalennuksis
ta huolimatta. 

Suhteellisten hintojen kehityksestä EY
markkinoilla ei ole sellaista tilastoa, jonka 
pohjalta integraatioratkaisujen vaikutuksia 
viennin hinnoitteluun olisi mahdollista suo
raan todentaa. Sen sijaan tarkastelua voidaan 
täydentää markkinaosuuksia koskevalla ai
neistoilla (kuviot 8 ja 9). 

% Osuus alueen tuonnista 
4-,--------------

2 -

1 -r---..... _-----=E:.,:Y------

o 4--.I-~I-~I-~I-~I-~I-~I-~I~ 
71 73 75 77 79 81 83 85 87 

Kuvio 8. Suomen viennin markkinaosuudet. 

Toisin kuin viennin määrä, jonka kasvu on 
erityisesti viime vuosina ollut markkinoiden 
kasvua hitaampaa, viennin arvo-osuus näyt
tää säilyneen melko vakaana, mikä heijasta
nee rakennetekijöiden ohella myös suhteellis
ten hintojen nousua. Selvimmin markkina
osuudet ovat vuoden 1984 jälkeen kohonneet 
metalliteollisuudessa, mutta tämä koskee se
kä EY-että EFTA-aluetta. Tevanake-teolli-' 
suuden osuudet ovat 80-luvun ajan selvästi 
alentuneet; erityisen selvästi EFTA-alueella. 

Kuva vientimenestyksestä länsimarkkinoilla 
80-luvun aikana on eri indikaattorien mukaan 
siten melko ristiriitainen. Ns. vakiomarkki
naosuuslaskelmien mukaan viennin rakenne-
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sopeutuminen alue- ja hyödykerakenteen 
vaihteluihin näyttäisi onnistuneen suhteellisen 
hyvin. Kun aikaisemmin Suomen viennille oli 
tyypillistä se, että rakennetekijät vaikuttivat 
heikentävästi viennin kasvuun, vientimenes
tykseen, näyttäisi sekä alue- että hyödykera
kenteen vaikutus tällä vuosikymmenellä olleen 
lähinnä neutraali, viime vuosina jopa selvästi 
positiivinen (ks. OECD, 1988). 

3. Tuonnin penetraatio 

Tuonnin nopean kasvun seurauksena sen 
osuus kotimaisesta käytöstä (tuotanto + 
tuonti-vienti) on lisääntynyt 80-luvun aika
na. Seuraavassa on tavaravirta-aineistoa käy
tetty tämän ilmiön, tuonnin penetraation s~l
vittämiseen. 

On syytä painottaa, että aineisto kattaa vain 
teollisuustuotteet, ei raaka- ja polttoainetuon
tia. 

Kuten kuvioista 10 ja 11 käy ilmi, on tuon
tiosuuden lisäys paljolti seurausta EY -alueel
ta tulevan tuonnin kasvusta. Seuraavassa tau
lukossa on edellä käytettyä käsitteistöä sovel
lettu integraatio kehityksen tuontivaikutuksiin. 

Taulukko 3. Kaupan luonti- ja sUrtovaikutukset EY
tuonnissa vuosina 1971-1987. 

kaupan siirto kaupan luonti 

79/71 87/79 79/71 87/79 

Elintarvike-, juoma- ja 
tupakkateollisuus + 

Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkateollisuus 

Puutavarateollisuus + 
Paperi- ja graafinen 
teollisuus + 
Kemian teollisuus 

Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus + 
Metallien perusteollisuus 

Metallituote- ja kone
teollisuus 

Muu teollisuus 

Yhteensä 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Kuvio 9. Länsiviennin markkinaosuudet eräillä toimia/oilla. 
Osuus alueen tuonnista 

LÄHDE: OECD, TKL 

---EFTA % 
60 ~------------------------. 

--EY 
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20 

o 

Kuvio JO. Tuonnin osuus kotimaisesta käytöstä. 
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Kuvio 11. Tuonnin osuus kotimaisesta käytöstä. 
varjostettu osuus: EY-tuonti 
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Näiden lukujen mukaan, jotka 70-luvun 
osalta melko hyvin vastaavat aikaisempia tu
loksia, tuonnin penetraatio olisi voimistunut 
80-luvulla. Tuntuvimmat vaikutukset ovat te
vanake-teollisuudessa. Kaupan siirto -vaiku
tuksia esiintyy lisäksi elintarviketeollisuudes
sa, kemian teollisuudessa sekä metallien pe
rusteollisuudessa. Kaupan luonti -vaikutusta 
on esiintynyt jossain määrin myös kemian te
ollisuudessa ja metalliteollisuudessa. 

Mikä on sitten suhteellisten hintojen mer
kitys? Kuvioissa 12 ja 13 on esitetty teollisuus
tuotteiden tuontihintojen ja teollisuuden tuot
tajahintojen (kotimarkkinatavarat) kehitys. 
Nämä indeksit osoittavat, että kotimarkkina
hintojen nousu on tällä vuosikymmenellä ol
lut tuontihintoja nopeampaa. 
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Kuvio 12. Tuontihinnat ja teollisuuden tuottajahinnat. 

Näin aineisto näyttäisi vahvistavan sitä kä
sitystä, että tuonnin nopean kasvun ja tuon
tiosuuden kohoamisen taustalla olisi ollut suh
teellisten hintojen kehitys. Tähän ovat luon
nollisesti pääosin vaikuttaneet muut tekijät 
kuin 80-luvun aikana, viime vaiheessa vuon
na 1985 toteutuneet EY -tullien alennukset. 
Toisaalta 80-luvun aikana toteutuneet kaupan 
luonti- ja siirto -vaikutukset sijoittuvat paljolti 
juuri niille aloille, jotka Suomen taholta oli
vat arkoja aloja kuten tekstiili- ja vaatetuste
ollisuus, kumi- ja nahkateollisuus, kemian 
teollisuus sekä osa metalliteollisuudesta ja säh
kötekninen teollisuus. 

4. Lopuksi 

Yleisesti ottaen näyttää siltä, että ulkomaan
kauppa on sopeutunut suhteellisen joustavasti 
ulkoisten olosuhteiden muutoksiin, ja kyky 
sopeutua näyttäisi eräiden viitteiden mukaan 
jopa parantuneen 80-luvulle tultaessa. Ongel
mat näyttävät kasautuvan eräille yksittäisille 
aloille, jotka on identifioitavissa edellä esite
tyn aineiston avulla. 

Toisaalta 80-luvun kehitys on merkinnyt ul
komaankaupan keskittymistä; metsä- ja me
talliteollisuuden osuus oli viime vuonna jo yli 
80 070 viennin arvosta. Tämän voidaan tulki
ta heijastavan, osittain yhdentymiskehityksen 
myötä tapahtunutta, Suomen viennin suhteel
lisen edun syvenemistä länsimarkkinoilla. 
Idänkaupan voimakas kasvu vuosikymmenen 
vaihteessa aiheutti useimmilla aloilla selvän 
kaupan siirtymävaikutuksen ja joillakin aloilla 
se näyttää myös synnyttäneen uutta tuotan
toa. Itäviennin käännyttyä laskuun viennin 
siirtäminen länsimarkkinoille ei onnistunut 
kaikilta osin, ennen kaikkea elintarviketeol
lisuudessa ja tevånake-teollisuudessa. Viimek
si mainitulla alalla lisääntyi myös tuonnin pe
netraatio tuntuvasti samaan aikaan. 

Tarkempi analyysi edellyttäisi luonnollisesti 
yksityiskohtaisempaa toimialajakoa sekä tuo
tannon ja viennin kehitystä koskevan tiedon 
lisäksi muuta aineistoa kuten tilastoja kapa
siteetin käytöstä ja työllisyydestä näillä aloil
la. Tällaista täydentävää aineistoa, joka suu
relta osin tukee edellä esitettyä, on oheisissa 
kuvioissa 14 ja 15 sekä liitekuvioissa 1 ja 2. 

Oletus siitä, että länsi- ja itävienti ovat ne 
kaksi tukijalkaa, joiden varassa ulkomaan
kaupan vakaa, suhdannevapaa kasvu voisi jat
kua on ollut keskeinen viime vuosien talou
dellista kehitystä koskevissa arvioissa. Nyt 
näyttäisi siltä, että tämä rakennelma ei ole 
enää yhtä kestävä. Tähän vaikuttaa osittain 
se, että läntisissä teollisuusmaissa, länsimark
kinoilla öljyriippuvuus on heikentynyt: öljyn 
hinnan muutosten kysyntävaikutukset ovat 
entistä pienempiä. Toinen ongelma näyttäisi 
esitetyn aineiston pohjalta olevan se, että 
myöskään vientitarjonta ei ole riittävän jous
tavaa. 
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Kuvio 13. Tuontihintaindeksi ja teollisuuden tuottajahintaindeksi. 
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--- teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimarkkinatavarat 
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Kuvio 14. Teollisuustuotannon ja viennin määrä. 
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Kuvio 15. Työllisyys ja kapasiteetin käyttö. 

Tämän selvityksen pohjalta syntyvä oletus, 
jota olisi varmasti tarpeen perustella tarkem
min, on se, että tuotantorakenteen sekä jos
sain määrin myös tuotantoteknologioiden ja 
yksittäisten tuotteiden eriytyminen on ehtinyt 
vakiintua siinä mitassa, ettei siirtyminen itä
viennistä länsivientiin onnistu kovinkaan hel
posti. Tämä koskee ennen kaikkea niitä toi
mialoja, joilla eroja vientihinnoissa ja vien
nin kannattavuudessa eri markkina-alueilla. 
Tämä näyttäisi olevan yksi mahdollinen syy 
siihen, että viennin kasvu on ollut suhteelli
sesti ottaen hidasta viime vuosien aikana. Tätä 
tukee myös se, että myös tilastollisesti länsi
ja itäviennin välille näyttää olevan vaikea saa
da yhteyttä. Parhaimmillaankin vähäinen kor
relaatio (metalliteollisuudessa) on positiivinen. 
Kun lisäksi samoilla aloilla on ollut vaikeuk
sia tuontiosuuden kasvun vuoksi, liittyvät nä
mä kysymykset keskeisesti myös vaihtotase
ongelmien kärjistymiseen. 

Toinen tässä selvityksessä esillä ollut kysy
mys on Euroopan integraatioprosessi. Tullin
alennusten välittömät vaikutukset vientiin 
näyttävät olevan 80-luvulla kaupan luonnin 
kannalta vähäiset. Pitemmällä aikavälillä nii
den vaikutus saattaa kuitenkin tulla näkyviin 
kannattavuuden paranemisen ja kapasiteetin 
lisäyksen kautta. Sen sijaan lyhyellä aikavä
lillä ne ovat ilmeisesti ohjanneet kauppavir
toja uudelleen: EY:n merkitys sekä viennissä 
että tuonnissa on selvästi lisääntynyt. Seuraa
va kysymys on, kuinka kypsä ja joustava te
ollisuus on sopeutumaan edessä oleviin inte
graatioprosessin uusiin vaiheisiin. 

Eräs keskeinen nimenomaan integraatioke
hitykseen liittyvä piirre, jota olisi jatkossa 
analysoitava lähemmin, on ristikkäiskauppa, 
ts. saman toimialan hyödykkeiden samanai
kainen vienti ja tuonti kahden maan välillä. 
Ristikkäiskauppa kattaa yhä suuremman osan 
teollisuusmaiden välisestä kaupasta ja sen 
osuuden kasvu kytkeytyy kiinteästi integraa
tioprosessin syvenemiseen. (Balassa
Bauwens, 1987). 
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Kuvio 16. Ulkomaankaupan kasvu ja ristikkäiskauppa. 

Kuviossa 16 on esitetty ristikkäiskaupan 
osuutta kuvaava indeksi (Greenway-Milner, 
1986) ja teollisuustuotteiden keskimääräinen 
kaupan kasvu vuosina 1983-87 eräissä Eu
roopan maissa. Suomen ulkomaankaupassa 
ristikkäiskaupan osuus on suhteellisen pieni, 
vaikka se onkin ilmeisesti selvästi lisääntymäs
sä. Tämä seikka, joka kuvaa Suomen osallis
tumista kansainväliseen työnjakoon, saattaa 
osaltaan selittää ulkomaankaupan kasvun hi
tautta suhteessa markkinoiden kehitykseen. 
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Liitekuvio 1. Tuotannon ja viennin määrä. 
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Liitekuvio 2. Työllisyys ja kapasiteetin käyttö. 
varjostettu alue: kapasiteetin käyttö 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989: 2 

Keskitettyjen työmarkkinasuhteiden 
mikroperusteet ja makrokäytäntö 

HEIKKI PALOHEIMO 

Seuraavassa tarkoitukseni on osoittaa, että 
määrätyissä olosuhteissa keskittyneitä työ
markkinasuhteita voidaan justifioida ratio
naalisena kollektiivisena toimintana, kun taas 
joissakin toisissa olosuhteissa keskittyneet työ
markkinasuhteet ovat merkityksettömiä tai 
haitallisia. 

Toiseksi yritän osoittaa, että keskittyneille 
työmarkkinasuhteille voidaan esittää mikro
perusteita, jotka ovat yhteensopivia neo-klas
sisen talousteorian mikroperusteiden kanssa. 
On siis mahdollista rakentaa siltaa liberalisti
sen talousteorian ja korporatiivisen yhteiskun
tateorian välille. Teoreettista keskustelua on 
tällöin mahdollista viedä eteenpäin tarkaste
lemalla liberalismia ja korporatismia toisiaan 
täydentävinä osateorioina, joilla kummallakin 
on oma pätevyysalueensa. 

Artikkelin ensimmäisessä osassa esittelen 
Mancur Olsonin teoriaa kollektiivisen toimin
nan logiikasta ja sovellan sitä keskittyneiden 
työmarkkinasuhteiden tarkasteluun. Sen jäl
keen testaan esitettyjä hypoteeseja 18:sta 
OECD-maasta kerätyllä vertailevalla aineistol
la. Artikkelin lopussa pohdin lyhyesti keskit
tyneiden työmarkkinasuhteiden tulevaisuu
dennäkymiä. 

1. Työmarkkinat ja kollektiivisen toiminnan 
logiikka 

Mancur Olsonin teoria kollektiivisen toimin
nan logiikasta (Olson 1965; Olson 1982) tar
joaa hyviä välineitä keskitettyjen työmarkki
nasuhteiden mikroperusteiden esittämiseksi. 
Olsonin mukaan rauhanomaisissa yhteiskun
nallisissa olosuhteissa syntyy ajan mittaan yhä 
enemmän organisoituneita etujärjestöjä. Ar
kielämässä syntyy tämän tästä tilanteita, joissa 

samankaltaisissa olosuhteissa toimivat henki
löt havaitsevat oman etunsa mukaiseksi orga
nisoitua etujärjestöksi ja edistää tavoitteitaan 
etujärjestöjen avulla. Mitä pienemmästä ih
misryhmästä on kysymys, sitä vähemmän kus
tannuksia organisoitumisesta aiheutuu ja si
tä helpompi ryhmän on organisoitua etujär
jestöksi. 

Etujärjestön on kyettävä hankkimaan jäse
nilleen etuja. Ihmiset eivät halua maksaa etu
järjestöön kuulumisesta aiheutuvia kustan
nuksia, ellei jäsenyys tuota heille myös joita
kin etuja. Taloudellisilla etujärjestöillä on 
kaksi peruskeinoa hankkia etuja jäsenilleen. 
Ne voivat joko jakaa uudelleen olemassa ole
vaa varallisuutta tai sitten edistää aineellisen 
vaurauden kasvua. 

Olsonilla on perusteiltaan hyvin liberalisti
nen käsitys etujärjestöjen vaikutuksesta talou
delliseen kehitykseen. Hänen mukaansa ka
pea-alaiset etujärjestöt hidastavat taloudellista 
päätöksentekoa, jäykistävät työmarkkinoita, 
rajoittavat työvoiman liikkuvuutta tuottavam
mille aloille ja rajoittavat uuden teknologian 
käyttöönottoa. 

Rauhanomaisissa yhteiskunnallisissa olo
suhteissa kansantalouteen syntyy ajan mittaan 
yhä uusia etujärjestöjä, jotka heikentävät 
markkinamekanismin toimintaa. Tuloksena 
on institutionaalinen näivettyminen (sklero
sis). Empiirisissä vertailevissa tutkimuksissa 
institutionaalista näivettymistä on mitattu am
matillisella järjestäytymisasteella (Olson 1982; 
Olson & Kendix 1988) ja yhtäjaksoisen de
mokraattisen rauhantilan pituudella (ehoi 
1983; Lane & Ersson 1986). Niiden avulla on 
kohtuullisesti voitu selittää hidasta taloudel
lista kasvua ja korkeata työttömyyden tasoa. 

Etujärjestöjen laajuus ja kattavuus vaikut
taa kuitenkin Olsonin mukaan ratkaisevasti 



järjestöjen toimintastrategiaan. Pienet ryhmät 
ovat tavallisesti sellaisessa asemassa, ettei niil
lä ole erityistä kiinnostusta toimintansa ai
heuttamista yhteiskunnallisista kustannuksis
ta. Sen sijaan suuret ja kattavat etujärjestöt 
eivät voi suhtautua välinpitämättömästi oman 
toimintansa aiheuttamiin negatiivisiin vaiku
tuksiin. 

Oletetaan, että etujärjestön harjoittama toi
minta tuottaa järjestön jäsenille yhteenlaske
tun edun b sekä yhteiskunnalle kustannuksen 
c, joka jakaantuu kohtalaisen tasaisesti kaik
kien yhteiskunnan jäsenten kannettavaksi. 
Eturyhmän koko on n henkilöä ja yhteiskun
nan koko on N henkilöä. Tällöin etujärjestön 
politiikan kokonaisvaikutus on sen jäsenille 
edullinen, jos b> (n/N)*c. 

Havaitsemme, että pienen etujärjestön jä
senet joutuvat itse kantamaan vain pienen 
osan oman toimintansa aiheuttamista yhteis
kunnallisista kustannuksista. Pieni etujärjes
tö kykenee tehokkaasti ulkoistamaan oman 
toimintansa aiheuttamat kustannukset toisten 
maksettavaksi. Niinpä pienellä etujärjestöllä 
on hyvät edellytykset harjoittaa sellaista toi
mintaa, josta syntyy runsaasti kustannuksia 
yhteiskunnalle, mutta on silti edullista ryhmän 
jäsenille. Toimintastrategiaansa suunnitelles
saan pieni eturyhmä voi suhtautua kohtalai
sen välinpitämättömästi toimintansa aiheut
tamiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Puh
taat tulonjako-operaatiot ovat käypää tava
raa pienille etujärjestöille, vaikka nämä ope
raatiot saisivatkin aikaan inflaatiota ja työt
tömyyttä ja alentaisivat tuotantoa. 

Suurten ja kattavien etujärjestöjen päätök
sentekotilanne on aivan toisenlainen. Ne jou
tuvat itse kantamaan suuren osan oman toi
mintansa aiheuttamista yhteiskunnallisista 
kustannuksista. Ne eivät voi ulkoistaa toimin
tansa aiheuttamia kustannuksia samalla taval
la kuin pienet järjestöt. Siksi suuret ja katta
vat järjestöt ovat toimintastrategiaansa vali
tessaan hyvin kiinnostuneita myös siitä, min
kälaisia kustannuksia järjestön toiminta ai
heuttaa. Ne ovat oman etunsa vuoksi haluk
kaita etsimään ratkaIsuja, joissa toiminnan ai
heuttamat yhteiskunnalliset kustannukset pi
detään pieninä. Puhtaisiin tulonjako-operaa-
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tioihin suurten ja kattavien etujärjestöjen on 
vaikeata ryhtyä aiheuttamatta samalla mene
tyksiä joillekin jäsenryhmilleen. Siksi suuret 
ja kattavat etujärjestöt ovat kiinnostuneita 
kasvuhakuisista toimintastrategioista. 

Etujärjestön suuruus olsonilaisessa merki
tyksessä ei ole pelkästään järjestön absoluut
tisen jäsenmäärän funktio. Olson itse käyttää 
englanninkielistä termiä encompassing. Olen 
suomentanut termin sanoilla suuri ja kattava. 
Kysymys on siitä, millä tavalla järjestö on si
doksissa yrityksiin ja kansantalouden eri sek
toreihin. 

Ammattiliittoperiaatteella toimiva ammat
tiyhdistys pystyy vaikuttamaan monien eri 
elinkeinojen toimintaan, m.utta se vaikuttaa 
vain pieneen osaan kunkin elinkeinon työn
tekijämäärästä. Teollisuusliittoperiaatteella 
toimiva ammattiyhdistys kokoaa jäsenensä 
yhdeltä elinkeinosektorilta. Teollisuusliittope
riaatteella organisoitu etujärjestö on olsoni
laisessa merkityksessä selvästi kattavampi 
kuin ammattiliittoperiaatteella organisoitu. 

Työmar kkinasuhteiden keskittyneisyyden 
on katsottu tekevän järjestöistä suuria ja kat
tavia sekä luovan edellytyksiä sellaiselle kas
vuhakuiselle politiikalle, jossa etujärjestötoi
minnan haittavaikutukset voidaan pitää ku
rissa. Tällaiseen ajatukseen perustuu mm. vii
me aikoina esitetty ns. U-käyrämalli (Calm
fors & Driffill1988; Pohjola 1988), jonka mu
kaan taloudelliselle kehitykselle on suotuisat 
olosuhteet sekä hyvin hajautettujen että hy
vin keskittyneiden tyämarkkinasuhteiden val
litessa. Sen sijaan toimialakohtainen työmark
kinapolitiikka synnyttää enemmän ongelmia. 
Hajautuneiden työmarkkinasuhteiden vallites
sa markkinavoimat ohjaavat taloudellista ke
hitystä. Keskittyneiden työmarkkinasuhteiden 
vallitessa järjestöt ovat valmiita etsimään kas
vuhakuisia toimintastrategioita. 

Nämä havainnot ovat oikeilla jäljillä. U
käyrämalli ei kuitenkaan kiinnitä riittävää 
huomiota työmarkkinasuhteiden tason ja am
matillisen järjestäytymisen väliseen vuorovai
kutukseen. Sitä on sen takia helppo kritisoida. 

Hajautuneet työmarkkinasuhteet eivät vält
tämättä luo edellytyksiä hyvälle taloudellisel
le menestykselle. Hajautuneiden työmarkki-
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nasuhteiden vallitessa voi toteutua myös 01-
sonin kuvaama institutionaalinen näivettymi
nen, kun etujärjestöjen määrä ja voima kas
vaa. U-käyräteoreetikot eivät ole kiinnittäneet 
huomiota siihen, että hajautuneiden työmark
kinasuhteiden maissa yleensä myös ammatil
linen järjestäytymisaste on hyvin alhainen, ku
ten kuviosta 1 nähdään. Kumpi siis selittää ha
jautuneiden työmarkkinasuhteiden maiden ta
loudellista kehitystä, hajautuneet työmarkki
nasuhteet vai alhainen järjestäyminen? 
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Kuvio 1. Järjestäytymisasteen ja työmarkkinasuhteiden 
keskittyneisyyden välinen yhteys. 

Keskitetyt työmarkkinasuhteet eivät sen pa
remmin välttämättä luo edellytyksiä hyvälle 
taloudelliselle menestykselle. Keskitetyt työ
markkinasuhteet ovat kattavia olsonilaisessa 
merkityksessä vain sillä edellytyksellä, että 
keskittyneet järjestöt myös edustavat hyvin 
suurta osaa kansantalouden työnantajista ja 
palkansaajista. 

Työmarkkinasuhteiden tason ja ammatilli
sen järjestäytymisen välistä vuorovaikutusta 
voidaan kuvata neljällä perustyypillä. 

1. Jos työmarkkinsuhteet ovat keskitty
neet ja suuri osa palkansaajista on järjestäy
tynyt, etujärjestöt ovat suuria ja kattavia 01-
sonilaisessa merkityksessä. Niiden on vaikea 
harjoittaa sellaista puhtaisiin tulojako-operaa-

tioihin perustuvaa politiikkaa, jossa kustan
nukset voidaan ulkoistaa toisten maksettavik
si. Niiden oman edun mukaista on etsiä sel
laisia kasvuhakuisia toimintastretegioita, jois
sa inflaatio- ja työttömyys kustannukset voi
daan pitää kurissa. 

2. Jos ammatillinen järjestäytyminen on 
vähäistä, ei työmarkkinasuhteiden keskittynei
syys tee järjestöistä suuria ja kattavia. Pää
töksenteon keskittyneisyys antaa pikemmin
kin järjestäytyneille ryhmille lisää yhtenäistä 
painostusvoimaa toteuttaa omia tulonjakoon 
kohdistuvia tavoitteitaan. 

3. Jos työmarkkinasuhteet ovat hajautu
neita ja suuri osa palkansaajista on järjestäy
tynyt, institutionaalisen näivettymisen vaara 
on ilmeinen. Etujärjestöillä on tilaa etsiä sel
laisia toimintastretegioita, joissa suuri osa toi
minnan aiheuttamista kustannuksista voidaan 
ulkoistaa toisten maksettavaksi. Puhtaat tu
lonjakostretegiat nousevat keskeisempään ase
maan kuin keskitettyjen työmarkkinasuhtei
den vallitessa. Tämä tilanne muistuttaa Olso
nin kuvaamaa. organisaatioevoluution pitkälle 
edennyttä kehitysvaihetta. 

4. Hajautuneiden työmarkkinasuhteiden 
yhteiskunnista löytyy kuitenkin erilaisia teki
jöitä, jotka rajoittavat järjestöjen toiminnasta 
aiheutuvaa näivettymistä. Ensimmäiseksi on 
mainittava markkinavoimien merkitys. Jos 
työmarkkinat ja hyödykemarkkinat ovat vah
vasti kilpailuun perustuvia, eivät etujärjestöt 
voi hankkia jäsenilleen monopolipalkkoja tai 
monopolivoittoja. Jos ammatillinen järjestäy
tymisaste on alhainen, korostuvat työmark
kinoilla kilpailuun perustuvat markkinasuh
teet, mikä rajoittaa olemassaolevien etujärjes
töjen valtaa. 

Markkinavoimien merkitys vaihtelee kan
santalouden sektorilta toiselle. Kansantalou
den ulkomaiselta kilpailulta suojatulla sekto
rilla toimivat etujärjestöt voivat hankkia jä
senilleen monopolipalkkoja tai monopolivoit
toja helpommin kuin avoimella sektorilla toi
mivat etujärjestöt (Katzenstein 1985; Crouch 
1988). Kansainvälisen taloudellisen integraa
tion eteneminen muuttaa yhä suuremman 
osan kansantaloudesta avoimeksi sektoriksi ja 
vähentää tällä tavalla etujärjestöjen valtaa. 



Tämä havainto koskee sekä hajautuneiden et
tä keskittyneiden työmarkkinasuhteiden 
maita. 

Mar kkinavoimien ohella j apanilaistyyppi
nen organisoitumistapa vähentää etujärjestö
toiminnan negatiivisia ulkoisia vaikutuksia. 
J apanilaistyyppiset yrityskohtaiset ammat
tiyhdistykset ovat suuria ja kattavia suhtees
sa siihen yritykseen, jossa ne toimivat, vaik
ka työmarkkinasuhteet hoidetaankin hajaute
tulla tasolla. 

2. Empiirinen aineisto ja 
tutkimusmenetelmät 

Edellä mainittuja hypoteeseja testataan poik
kileikkausaineistolla, jonka perusjoukkona on 
18 OECD-maata. 

Selitettävinä muuttujina käytetään kulutta
jahintojen keskimääräistä vuosittaista nousua 
prosenttiyksikköinä vuosina 1974-86, keski
määräistä työttömyys astetta 070 työvoimasta 
vuosina 1974-86 sekä työtaisteluissa mene
tettyjä työpäiviä tuhatta työntekijää kohti kes
kimäärin vuodessa vuosina 1974-85. 

Selittävinä muuttujina käytetään tietoja 
palkansaajien ammatillisesta järjestäytymises
tä ja työehtosopimusneuvottelujen keskitty
neisyydestä. Tältä osin aineisto on sama kuin 
Kansantaloudellisen aikakauskirjan numeros
sa 4/1988 käyttämäni aineisto (Paloheimo 
1988). 

Työmarkkinajärjestöjen halukkuuteen va
lita redistributiivisia tai kasvuhakuisia toimin
tastrategioita vaikuttavat toki monet muutkin 
tekijät, joista eräitä olen maininnut johdan
tojaksossa. Tässä artikkelissa työmarkkinajär
jestöjen kasvuhakuista vs. tulonjakoon suun
tautuvaa toimintastrategiaa analysoidaan ko
koavasti työtaisteluperinteellä. Selittävänä 
muuttujana käytetään työtaistelussa menetet
tyjä työpäiviä tuhatta työntekijää kohti. Työ
taisteluaktiivisuus ja muu taloudellinen kehi
tys, esim. inflaation taso, saattavat molemmat 
vaikuttaa toisiinsa. Sen takia selittävänä 
muuttujana käytetään työtaistelutietoja vuo
silta 1960-69 (vrt. McCallum 1983; 1986). 

Poikkileikkausaineistoa, jossa on mukana 
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18 maata, analysoidaan regressioanalyysin 
avulla. U-käyrähypoteesia testataan toisen as
teen regressiomallilla käyttämällä työehtoso
pimusten neuvottelutasoa ja selittävänä muut
tujana. Ammatillisen järjestäytymisen ja työ
ehtosopimusneuvottelujen tason vaikutusta 
tutkitaan kahdella erilaisella mallilla. Ensin
näkin lasketaan mallit, joissa järjestäytymis
asteen ja neuvottelutason oletetaan olevan toi
sistaan riippumattomia inflaation, työttömyy
den ja työtaisteluiden selittäjinä. Toiseksi las
ketaan mallit, joihin lisätään myös järjestäy
tymisen ja neuvottelutason interaktiovaikutus
ta kuvaava termi. Lisäksi tarkastellaan vielä 
sitä, missä määrin 1960-luvun työtaistelupe
rinne selittää 1970- ja 1980-lukujen inflaatio
ja työttömyystasoja. Regressioanalyysien es
timointitulokset esitetään liitteessä. 

3. Kolme tietä vakaaseen hintatasoon 

Empiiriset tulokset ammatillisen järjestäyty
misen ja työmarkkinasuhteiden tason vaiku
tuksesta inflaatioon tukevat esittämääni inter
aktiohypoteesia. U-käyrämalli selittää tilastol
lisesti vain 12 % maiden välisistä inflaatio
eroista (liitteen yhtälö 1). Järjestäytymisen ja 
neuvottelutason interaktiomallin selitys aste on 
37 % (yhtälö 3). 

Neuvottelutason (CENT) ja ammatillisen 
järjestäytymisen (UNION) välisen interaktion 
vaikutusta inflaatioon voidaan analysoida eh
dollisten osittaisregressiokertoimien avulla. 
Ehdolliset osittaisregressiokertoimet voidaan 
ratkaista osittaisderivoinnin avulla 1• Yhtälös
sä 3 inflaation (P) osittaisderivaatta järjestäy
tymisasteen (UNION) suhteen on 
0.315-0.047CENT. Tämä on samalla amma
tillisen järjestäytymisen ehdollinen osittaisreg
ressiokerroin inflaation suhteen. Ammatilli
nen järjestäytyminen näyttää lisäävän inflaa
tiota. mutta mitä keskittyneempi on työmark-

1 P = 2.65 + O.315UNION-O.047UNION*CENT 

dP 

dUNION 

dP 

dCENT 

O.315-0.047CENT 

O.047UNION 
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kinasuhteiden taso, sitä vähemmän ammatil
linen järjestäytyminen edistää inflaatiota. 

Samaa interaktiovaikutusta voidaan tarkas
tella myös neuvottelutason näkökulmasta. 
Yhtälössä 3neuvottelutason ehdollinen osit
taisregressiokerroin inflaation suhteen on 
-O.047UNION. Neuvottelutason keskittymi
nen laskee inflaatiovauhtia ja se laskee sitä 
enemmän, mitä korkeampi on työmarkkinoi
den järjestäytymisaste. Työmarkkinasuhtei
den keskittyneisyydestä on siis hyötyä nimen
omaan vahvasti- järjestäytyneillä työmarkki
noilla. 

Jos otamme huomioon myös työtaistelupe
rinteen vaikutuksen inflaatioon (yhtälö 4), es
timaatit muuttuvat jonkin verran. Tässä ta
pauksessa työmarkkinasuhteiden keskittymi
nen näyttää jopa voimistavan inflaatiota, jos 
järjestäytymisaste on alhainen. 

Tuloksia ei tietenkään saa tulkita liian me
kaanisesti. Ne ovat yleistyksiä 18:aa maata 
vertailevasta aineistosta. Prediktorien välillä 
on myös multikollineaarisuutta, mikä lisää es
timaattien epävakaisuutta. Joka tapauksessa 
estimaatit ovat tilastollisesti merkitseviä, vaik
ka tapausten lukumäärä on näinkin pieni. 
Voimme siis epäröimättä esittää seuraavan 
johtopäätöksen. Työmarkkinasuhteiden kes-

Matalan järjestäytymisasteen maat 
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kittämisestä on sitä enemmän hyötyä inflaa
tion torjunnassa, mitä korkeampi on työ
markkinoiden järjestäytymisaste. Jos järjes
täytymisaste on alhainen, työmarkkinasuhtei
den keskittäminen saattaa olla haitallista. Toi
saalta korkealla järjestäytymisasteella on si
tä inflatorisempi vaikutus, mitä hajautuneem
mat ovat työmarkkinasuhteet. 

Keskitettyjen työmarkkinasuhteiden perus
teet ovat labiilit. Mitä korkeampi on järjes
täytymisaste, sitä enemmän hyötyä keskittä
misestä voidaan saada. Mutta samalla korkea 
järjestäytyminen merkitsee myös sitä, että yh
teiskunnassa on runsaasti olsonilaisessa mer
kityksessä pieniä etujärjestöjä, jotka lisäävät 
inflaatiopaineita. 

Minkälainen siis on järjestäytymisen ja neu
vottelutason yhteenlaskettu vaikutus inflaa
tioon? Kuvio 2 antaa havainnollisen kuvan 
tästä yhteydestä. Se esittää työmarkkinasuh
teiden keskittyneisyyden ja inflaation välistä 
yhteyttä erikseen matalan ja korkean järjes
täytymisasteen maissa. Työmarkkinasuhtei
den taso näyttää olevan inflaation kannalta re
levantti nimenomaan korkean järjestäytymis
asteen maissa. Niissä työmarkkinasuhteiden 
keskittyneisyyden ja inflaation välinen yhteys 
on verraten suoraviivainen. Työmarkkinasuh-

Korkean järjestäytymisasteen maat 
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Kuvio 2. Työmarkkinasuhteiden keskittyneisyyden ja inflaation välinen yhteys matalan ja korkean järjestäytymis
asteen maissa. 



teiden keskittämisestä on ollut hyötyä inflaa
tion hillinnässä. 

Matalan järjestäytymisasteen maissa inflaa
tioaste näyttää olevan riippumaton työmark
kinasuhteiden tasosta. Jos puhdistamme pois 
työtaisteluperinteen vaikutuksen . inflaatioon, 
kuva muuttuu. Tämä puhdistaminen laskee 
alaspäin USA:n, Kanadan, Irlannin ja Uuden 
Seelannin inflaatioasteita, jolloin yritystason 
työmarkkinasuhteet johtavat alhaisimpiin inf
laatiotasoihin. 

Eri maissa jo ennen 1970-lukua kehittynyt 
vahva työtaisteluperinne tai vaihtoehtoisesti 
vahva taloudellinen konsensus selittää maiden 
välisiä inflaatioeroja jopa paremmin kuin am
matillinen järjestäytyminen ja työmarkkina
suhteiden taso. Yhdessä järjestäytyminen, 
neuvottelutaso ja työtaisteluperinne selittävät 
tilastollisesti 75 % maiden välisistä inflaatio
eroista (yhtälö 4). 

Kuviossa 3 kuvataan tulonjakotaistelupe
rinteen ja inflaatioasteen välistä yhteyttä 
18:ssa OECD-maassa. Koska inflaatio ja työ
taistelut todennäköisesti molemmat vaikutta
vat toisjinsa, käytetään kuviossa työtaistelu
tietoja 1960-luvulta. 1970- ja 1980-lukujen inf
laatio ei voi olla 1960-luvun työtaistelujen 
syynä. 

10 100 

Työtaisteluissa menetetyt 
työpäivät 1960-69 

tuhatta työntekijää kohti 

Kuvio 3. Työ taistelu perin teen ja inflaation välinen 
yhteys. 
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Kaikki maat, joissa oli kehittynyt vahva ta
loudellinen konsensus jo viimeistään 
1960-luvulla, ovat ensimmäisen öljykriisin jäl
keisellä inflaatioalttillla aikakaudella onnistu
neet vakauttamaan hintatasonsa joko hyvin 
tai ainakin keskimääräisesti. Kaikki kuvion 4 
vasemmassa alareunassa olevat maat (Sveit
si, Saksa, Hollanti, Itävalta, Japani ja Belgia) 
ovat Bretton Woods järjestelmän romahtami
sen jälkeen harjoittaneet vahvan valuutan po
litiikkaa. Revalvaatioiden tarkoituksena on ol
lut estää ulkomaisen inflaation maahantuon
ti. EMS:n perustamisen jälkeen Hollanti 
omaksui neutraalin valuuttakurssipolitiikan ja 
Belgia oli pakotettu devalvoimaan franginsa. 

Vahva valuuttakurssipolitiikka on ollut 
mahdollista vain sillä edellytyksellä, että myös 
kotimaiset inflaatiopaineet on pidettu kuris
sa. Vahvan taloudellisen konsensuksen mais
sa palkkapolitiikka on enimmäkseen ollut 
maltillista eikä julkinen talous Belgiaa ja Hol
lantia lukuun ottamatta ole pahasti velkaan
tunut. 

Inflaatiolukemat ovat vuosina 1974-86 ol
leet kovimpia niissä maissa, joissa on vahvan 
tulonjakotaistelun perinne. Kaikki kuvion 3 
oikeassa yläreunassa olevat maat ajautuivat 
ensimmäisen öljykriisin jälkeen sekä palkko
jen ja hintojen kilpajuoksuun että devalvaa
tiokierteeseen. Kanadassa ja Yhdysvalloissa 
palkkojen ja hintojen kilpajuoksu on ollut 
vaatimattomampaa kuin vahvan työtaistelu
perinteen perusteella voitaisiin ennakoida. Inf
laatiopaineiden hellittäessä 1980-luvulla Yh
dysvaltain dollarin arvo on noussut tuntuvasti 
vuoteen 1985 asti. Suomi taas on vuoden 1982 
jälkeen noudattanut neutraalia valuuttakurs
sipolitiikkaa. 

Kehittyneistä markkinatalousmaista löytyy 
vuoden 1973 jälkeen kolme erilaista tietä va
kaaseen hintatasoon. /c 

Itävallan ja Pohjoismaiden vakauttamista-
poja voidaan nimittää korporatiiviseksi tiek
si vakaaseen hintatasoon. Tämä tie perustuuj 
keskittyneiden työmarkkinajärjestöjen kon
sensuspohjaiseen yhteistyöhön toistensa kans
sa ja maansa hallituksen kanssa. Keskittyneen 
päätöksenteon esityslistalla ovat hinnat ja pal
kat, työllisyys ja maksutase sekä verot ja so-
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siaaliset etuudet. Työnantajat haluavat keskit
tyneen päätöksenteoon avulla nostaa maltil
lisia palkkaratkaisuja ja työmarkkinarauhaa. 
Palkansaajat haluavat yhtäältä ostaa hyviä 
palkankorotuksia ja toisaalta haluavat kes
kustella palkankorotusten ja työllisyyden vä
lisestä trade-offista. Hallituksen intressissä 
taas on suostutella työmarkkinajärjestöt kor
poratiivisen vakauttamisen tukijoiksi, koska 
vakauttamisen epäonnistuminen heikentää 
hallituspuolueiden menestymistä seuraavissa 
parlamenttivaaleissa (Hibbs 1987). 

Keskittynyt palkka- tai tulopolitiikka on ol
lut korporatiivisen vakauttamisen keskeinen 
väline. Korporatiivisissa maissa palkat ovat 
joustaneet suhdannetilanteen mukaan. Palk
kojen työllisyysjousto on ollut suhteellisen 
suuri ja palkkojen hintajousto pieni (Bruno 
& Sachs 1985; Calmjors & Drifjilll988; Lep
pänen 1988). 

Hajautuneiden työmarkkinasuhteiden 
maista löytyy kaksi erilaista tietä vakaaseen 
hintatasoon. Sveitsistä ja Japanista löytyy 
vahvaan taloudelliseen konsensukseen ja ha
jautuneisiin työmarkkinasuhteisiin perustuva 
tie. Näissä maissa paternalistiset työelämän 
suhteet ovat ylläpitäneet taloudellista konsen
susta. Työnantajat ovat pitkälle sitoutuneet 
täystyöllisyyspolitiikkaan ja vastaavasti työn
tekijät ovat huonoina aikoina harjoittaneet 
maltillista ja joustavaa palkkapolitiikkaa. 
Palkkojen työllisyysjousto on ollut suuri ja 
palkkojen hintajousto pieni (Bruno & Sachs 
1985; Calmjors & Drifjill 1988; Leppänen 
1988). 

Kummassakin maassa kohtalaisen alhainen 
korkotaso ja vahvan valuutan politiikka ovat 
tukeneet vakautusta. Julkisen talouden inflaa
tiovaikutukset ovat pieniä sekä Japanissa et
tä Sveitsissä. Tätä tietä voidaan nimittää pa
ternalistiseksi tieksi vakaaseen hintatasoon. 

Korporatiivisen vakauttamisen tavoin myös 
paternalistinen vakauttaminen perustuu sellai
seen inflaation ja työllisyyden väliseen trade
offiin, jossa maltillisen palkkapolitiikan avulla 
on mahdollista alentaa sekä inflaatiota että 
työttömyyttä. Palkansaajat suostuvat maltil
lisiin palkankorotuksiin sillä perusteella, että 
he odottavat saavansa vastapalvelukseksi pa-

remman työllisyyden. Työnantajat kantavat 
kohtuullista vastuuta työllisyydestä voidak
seen ostaa maltillisia palkkaratkaisuja ja työ
rauhaa. 

Kolmanneksi löytyy rahapoliittinen tie va
kaasen hintatasoon. Varsinkin Euroopan Yh.,.. 
teisön maissa ja Yhdysvalloissa rahapolitiik
ka nousi tärkeimmäksi vakautuspolitiikan vä
lineeksi. Korkealla korkotasolla tai rahan 
määrää sääntelemällä Saksan Liittotasavalta 
ja Hollanti ovat kasvavan työttömyyden olo
suhteissa onnistuneet pitämään hintatasonsa 
keskimääräistä vakaampana. Yhdysvallat ja 
Iso Britannia ovat rahapolitiikan avulla on
nistuneet tällä vuosikymmenellä katkaisemaan 
1970-luvulla syntyneen inflaatiokierteensä. 

Rahapoliittisen vakauttamisen on usein kat
sottu perustuvan monetaristiseen talousop
piin. Tosiasiassa vain Thatcherin hallitus si
toutui selvästi monetaristisiin oppeihin. Ra
hapoliittista vakauttamista voidaan yhtä hy
vin perustella keynesiläisen teorian avulla, jos 
positiivinen vaihtotase ja hyvä hintakilpailu
kyky on asetettu-talouspolitiikan tärkeimmiksi 
tavoitteiksi. 

4. Kaksi tietä täystyöllisyyteen ja vielä yksi 
kasvavaan työllisyyteen 

Empiiriset tulokset järjestäytymien ja työ
markkinasuhteiden neuvottelutason vaikutuk
sesta työttömyyteen tukevat johdannossa esi
tettyä interaktiohypoteesia. U-käyrämalli se
littää tilastollisesti vain 16 OJo maiden välisis
tä työttömyysasteen eroista (yhtälö 5). Inter
aktiomallin (yhtälö 7) selitysaste on 30 %. 

Ammatillisen järjestäytymisen ja työehto
sopimusneuvottelutason interaktiovaikutusta 
voidaan nytkin tarkastella ehdollisten osittais
regressiokertoimien avulla. Järjestäytymisas
teen ehdollinen osittaisregressiokerroin työt
tömyysasteen suhteen yhtälössä 7 on 
0.237-0.043CENT. Ammatillinen järjestäy
tyminen näyttää lisäävän työttömyyttä erityi
sesti hajautuneissa työmarkkinasuhteissa. 
Neuvottelutason keskittyessä järjestäytymisen 
työttömyyttä lisäävä vaikutus vähenee ja kaik-



kein keskittyneimmillä neuvottelutasoilla jär
jestäytyminen alkaa laskea työttömyyttä. 

Samaa asiaa voidaan tarkastella myös neu
vottelutason näkökulmasta. Neuvottelutason 
ehdollinen osittaisregressiokerroin työttömyy
den suhteen yhtälössä 7 on -0.043UNION. 
Työmarkkinasuhteiden keskittyminen alentaa 
työttömyysastetta sitä enemmän, mikä kor
keampi on työmarkkinoiden järjestäytymis
aste. 

Kuvio 4 antaa havainnollisen kuvan neuvot
telutason ja työttömyysasteen välisestä yhtey
destä erikseen matalan ja korkean järjestäy
tymisasteen maissa. Inflaation tapaan myös 
työttömyyden ja neuvottelutason välinen yh
teys on selvästi voimakkaampi vahvasti jär
jestäytyneissä maissa. 
Kaikilla niillä mailla, jotka edelleenkin yllä
pitävät täystyöllisyyttä, on kolme yhteistä piir
rettä. Ensiksikin sekä työntekijät, työnanta
jat että hallitus ovat jo pitempään pitäneet 
täystyöllisyyttä hyväksyttynä ja tärkeänä ta
louspoliittisena tavoitteena. Toiseksi täystyöl
lisyys saavutettiin näissä maissa jo vuosia en
nen 1970-luvulla alkanutta hitaan kasvun 
kautta. Kolmanneksi kaikki täystyöllisyys
maat ovat vahvan taloudellisen konsensuksen 
maita. 

Matalan järjestäytymisasteen maat 
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Kuvio 4. Työmarkkinasuhteiden keskittyneisyyden ja 
järjestäytymisasteen maissa. 
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Täystyöllisyyden ylläpitämiseen 1970- ja 
1980-lukujen hidastuneen kasvun ja epäsel
vien tavoitteiden olosuhteissa on ollut kaksi 
erilaista tietä. 

Ruotsista, Norjasta ja 1980-luvun alkupuo
lelle saakka myös Itävallasta löytyy korpora
tiivinen tie täystyöllisyyteen. Se perustuu työ
markkinoiden keskusjärjestöjen valtakunnal
liseen yhteistyöhön ja etujärjestöjen yhteistyö
hön hallituksen kanssa. Keskittyneen päätök
senteon areenalla on voitu lisätä palkkajous
tavuutta, kun samalla voidaan keskustella 
palkkojen ja työllisyyden välisestä trade-of
fista. 1970-luvun loppupuolella julkinen hal
linto kantoi suurta vastuuta täystyöllisyyden 
ylläpitämisestä. Julkisen hallinnon työllisyys 
kasvoi vuosien 1974 ja 1979 välisenä aikana 
Ruotsissa 4.9 0,10 vuodessa, Norjassa 3.6' 0,10 

vuodessa ja Itävallassa 3.4 % vuodessa. Täl
lä vuosikymmenellä julkisen hallinnon osuus 
työllisyydestä ei ole enää sanottavasti kasva
nut. 

Korporatiivisen päätöksenteon areenalta 
löytyy selvästi myös työllisyyden ja maksuta
seen välinen trade-off. Sitoutuminen täystyöl
lisyyspolitiikkaan heikensi 1970-luvun lopul
la määräaikaisesti sekä Ruotsin että Norjan 
maksutasetta. 

Korkean järjestäytymisasteen maat 
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Myös Suomi on 1980-luvulla noudattanut 
korporatiivisen työllisyyspolitiikan hyviä pe
rinteitä. Suomi on harvoja OECD-maita, jois
sa työttömyys on 1980-luvulla alentunut. Niin 
ikään Australiassa on vuodesta 1983 alkaen 
harjoitettu valtakunnallisesti keskitettyä työ
markkinapolitiikkaa. Vuodesta 1985 alkaen 
työllisyys on lähtenyt nousuun ja työttömyys 
vähentynyt. Vuoden 1983 jälkeiset Itävallan 
koalitiohallitukset ovat painottaneet aikaisem
paa enemmän julJdsen velan supistamista, jol
loin pelivara työllisyyspolitiikassa on vähen
tynyt. 

Kaikki edellä mainitut korporatiiviset maat 
ovat asukasluvultaan pieniä kansantalouksia. 
Australiassakin työvoimaan kuuluu vain run
saat seitsemän miljoonaa kansalaista. Työ
markkinasuhteiden keskittäminen valtakun
nalliselle tasolle aiheuttaa vähiten kustannuk
sia ja ongelmia juuri pienissä kansantalouk
sissa. 

Japanista ja Sveitsistä löytyy toisenlainen 
tie täystyöllisyyteen. Se perustuu paternalis
tisiin työelämän suhteisiin, joissa konsensus
ta rakennetaan yritysten sisällä. Konsensuk
sen ja täystyöllisyyden ylläpitämiseksi molem
mat työelämän osapuolet osoittavat jousta
vuutta toista osapuolta kohtaan. Huonoina ai
koina palkankorotukset ovat pidättyväisiä. 
Ainakin Japanissa myös yritysten voittokehi
tys on joustavaa. Huonoina aikoina yritysten 
voitot voivat romahtaa ilman, että yritykset 
irtisanovat työntekijöitään. Tätä tietä voidaan 
nimittää paternalistiseksi tieksi täystyöllisyy
teen. 

Täystyöllisyys ei tarkoita sitä, että myös 
työllisyys olisi kasvanut. Sveitsin työvoimas
ta yli 200,10 on ulkomaalaisia. Maan täystyöl
lisyys perustuu paljolti siihen, että siirtotyö
läisten työlupia ei huonoina aikoina ole 
uusittu. Sveitsissä ei ole työttömyyttä. Mutta 
työllisyys on itse asiassa laskenut. Norja on 
ainoa täystyöllisyysmaa, jossa myös työllisyys 
on tuntuvasti kasvanut vuosina 1974-86. 

Saattaa tuntua yllättävältä, että työllisyyt
tään kaikkein eniten kasvattaneet maat eivät 
kuulu edellä lueteltujen täystyöllisyysmaiden 
joukkoon. Vuosina 1974-86 työllisyys on tä
män tutkimuksen kohteena olevista maista 

kasvanut eniten Kanadassa (2.2. % vuodes
sa) ja USA:ssa (2.0 % vuodessa). Työllisyy
den kasvu näissä maissa perustuu markkina
voimien tärkeään rooliin työmarkkinoilla, 
suureen palkkajoustavuuteen, suuriin elinkei
nojen välisiin tuloeroihin, mikä on lisännyt 
työllistämismahdollisuuksia myös heikosti 
kannattavilla aloilla sekä Pohjoismaihin ver
rattuna alhaiseen työllisyyden kokonaistasoon 
(noin 65 % työikäisestä väestöstä). Työllistet
tävien reserviä on siis ollut runsaasti. 

5. Työtaistelut 

Työmarkkinoiden järjestäytymisaste ja neu
vottelutaso vaikuttavat myös työtaisteluvilk
kauteen. Järjestäytymisasteen kasvu lisää ja 
neuvottelutason keskittyminen vähentää työ
taisteluaktiviteettia, kuten kuviosta 5 havai
taan. Ylemmässä, järjestäytymisasteen ja työ
taisteluissa menetettyjen työpäivien yhteyttä 
'esittävässä kuviossa on eliminoitu työmark
kinasuhteiden tason vaikutus työtaisteluihin 
liitteessä esitettävän regressioanalyysin 9 
perusteella2 • Vastaavasti työmarkkinasuhtei
den tason ja työtaisteluiden välistä yhteyttä 
esittävässä kuviossa on eliminoitu järjestäy
tymisasteen vaikutus työtaisteluun3

• 

Järjestäytymisaste ja neuvottelutaso selittä
vät yhdessä tilastollisesti 46 % maiden väli
sistä eroista työtaisteluaktiivisuudessa. J ärjes
täytymisasteen ja neuvottelutason interaktion 
huomioon ottaminen ei enää sanottavasti pa
ranna mallin selitysastetta, mutta interaktio
termi on joka tapauksessa tilastollisesti erit
täin merkitsevä. Johdantojaksossa esitettyjen 
hypoteesien mukaisesti ammatillinen järjes
täytyminen voimistaa tulonjakotaistelua eri
tyisesti haj autuneiden työmarkkinasuhteiden 
olosuhteissa. Työmarkkinasuhteiden keskittä
minen taas on tehokas keino hillitä tulonja
kotaistelua erityisesti korkean järjestäytymis
asteen yhteiskunnissa. Tällöin on kysymys 
myös siitä, että korporatiivisissa maissa tulon-

2 Y -akselilla esitettävä muuttuja on tällöin 
LD7485 + 234.368CENT. 

3 Y -akselilla esitettävä muuttuja on tällöin 
LD7485-8 .949UNION. 
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Kuvio 5. Järjestäytymisasteen ja työmarkkinasuhteiden 
keskittyneisyyden vaikutus työtaisteluihin. 

jakotaistelu on enemmän kuin monissa muissa 
maissa siirretty julkisen sektorin puoluepoliit
tiselle areenalle (Korpi 1983). 

6. Korporatismin kulta-ajan jälkeen 

Keskitetyille työmarkkinasuhteille voidaan 
esittää mikroperusteita Mancur Olsonin kol
lektiivista toimintaa kuvaavan teorian, erityi
sesti laajoja ja kattavia etujärjestöjä kuvaa
van teorian avulla. Laajojen ja kattavien etu
järjestöjen kannattaa oman etunsa vuoksi 
yrittää rajoittaa etujärjestöpolitiikasta aiheu
tuvia kokonaistaloudellisia haittavaikutuksia. 
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Sekä ammatillinen järjestäytyminen että 
työmarkkinasuhteiden neuvottelutaso vaikut
tavat siihen, ovatko etujärjestöt laajoja ja kat
tavia olsonilaisessa merkityksessä. Keskitty
neet työmarkkinasuhteet vahvasti järjestäyty
neillä työmarkkinoilla tekevät työmarkkina
järjestöistä, varsinkin keskusjärjestöistä laa
joja ja kattavia. Keskittyneet työmarkkina
suhteet ovat tarjonneet hyviä välineitä sekä ta
loudellisen kasvun edistämiseksi (Paloheimo 
1988; 1990), hintatason vakauttamiseksi, täys
työllisyyden ylläpitämiseksi että tulonjakotais
telun hillitsemiseksi. 

Työmarkkinasuhteiden vaikutukset talou
delliseen kehitykseen muuttuvat kuitenkin 
koko ajan. Työmarkkinasuhteet selittivät mai
den välisiä inflaatioeroja paremmin 1970-
luvulla kuin 1980-luvulla. Keskittyneestä työ
markkinapolitiikasta oli hyötyä hintatason va
kauttamisessa varsinkin ensimmäisen öljykrii
sin jälkeen. 1980-luvulla maiden väliset erot 
inflaation tasossa ovat pienentyneet, eivätkä 
työmarkkinasuhteet enää selitä maiden väli
siä eroja yhtä hyvin kuin 1970-luvulla. 

Maiden väliset erot työttömyyden tasossa 
sen sijaan ovat koko ajan kasvaneet. Mutta 
myös työttömyyden suhteen taloudellisten 
riippuvuuksien merkitys on korostunut. Täl
lä vuosikymmenellä maiden väliset erot talou
dellisessa kasvussa vaikuttavat aikaisempaa 
enemmän työttömyyden tasoon. 

Verraten hyvistä tuloksistaan huolimatta 
keskittyneet työmarkkinasuhteet ovat epäva
kaalIa pohjalla. Ne toimivat vahvasti järjes
täytyneissä yhteiskunnissa. Korkea järjestäy
tymisaste lataa keskittyneet työmarkkinasuh
teet täyteen ryhmäkohtaisia redistributiivisia , 
paineita, joiden hallinta on vaikeata. Suomes
sa tämä näkyy mm. ammattiyhdistysliikkeen 
virallista tukea vailla olevien työtaisteluiden 
lisääntymisenä (Niemeläinen 1988), palkkaliu
kumina (Tulopoliittinen selvitystoimikunta 
1983) sekä liittojen 'halukkuutena irtaantua 
keskitetyistä sopimuksista. 

Työnantajapuolella hajautuneiden työ
markkinasuhteiden ja alhaisen järjestäytymis
asteen maita katsellaan jonkinlaisena paratii
sina. Työntekijä- ja miksei työnantajapuolel
lakin hajautuneisiin työmarkkinasuhteisiin pa-
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nostetaan palkansaajarahastoja ja voittopalk
kiojärjestelmiä kehittämällä. 

Taloudellisen integraation eteneminen saat
taa tulevaisuudessa lohkouttaa työmarkkina
politiikkaa elinkeinoittain. Eri elinkeinoilla on 
integraatioprosessissa toisistaan poikkeavia 
etuja valvottavana, mikä saattaa rajoittaa val
takunnallisesti keskitettyjen työmarkkinasuh
teiden merkitystä. Integraation eteneminen 
antaa myös lisää sijaa markkinavoimille ja 
heikentää etujärjestöjen valtaa. 

Ammatti- ja elinkeinorakenteen uudistumi
nen saattaa vähentää ammatillista järjestäy
tymistä. Uudenaikaisissa atk-työn studioissa 
ja muissa vastaavissa työpaikoissa ei tunneta 
ammattiyhdistyksiä. 

Keskittyneiden työmarkkinasuhteiden maat 
eivät ole mikään paratiisi, mutta yleisesti ot
taen niiden taloudellinen kehitys on ollut suo
tuisampaa kuin liittotason työmarkkinasuh
teita harrastavien maiden. Liberalististen ta
loustieteilijöiden ihannoima täydellisen kilpai
lun paratiisikin näyttää toteutuvan vasta tuon
puoleisessa elämässä. Hallituksen harjoittama 
laissez /aire -politiikkaa ei näet välttämättä 
tarkoita sitä, että talous toimii laissez/aire pe
riaatteiden mukaisesti. Ainakin vahvasti jär
jestäytyneessä, vapaassa yhteiskunnassa etu
järjestöt pitävät siitä huolen. 
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Liite: 

Inflaatiota, työttömyyttä ja työ taisteluita selittävät regressioanalyysit (N = 18) 

(1) P = -0.96 + 5.801CENT -0.792CENT2 

(0.21) (0.18) 

(2) P = 10.35 + 0.114UNION-1.91OCENT R2 =0.27 
(0.04) (0.07) 

(3) P = 2.65 + 0.315UNION-0.047UNION*CENT 
(0.01) (0.02) 

(4) P = -11.00 + 0.345UNION + 2.418CENT -0.065UNION*CENT + 1.467IogLD6069 

(0.008) (0.10) (0.02) (0.001) 

(5) U=4.96+ 1.601CENT-0.343CENT2 

(0.70) (0.52) 

(6) U =9.87 +0.053UNION-1.788CENT 
(0.30) (0.08) 

(7) U = 2.73 + 0.237UNION-0.043UNION*CENT 
(0.04) (0.03) 

(8) U = -7.64 + 0.258UNION + 1.831 CENT -0.057UNION*CENT + 1. 120logLD6069 

(0.08) (0.30) (0.10) (0.02) 

(9) LD7485 = 705.7 + 8.949UNION-234.368CENT 
(0.02) (0.003) 

(10) LD7485 =-174.2+29.159UNION-4.983UNION*CENT 

missä: 

P 

(0.001) (0.001) 

Kuluttajahintojen nousu vuosina 1974-86 11,10 vuodessa 
Keskimääräinen työttömyysaste vuosina 1974-86 

R2 =0.54 

U 
LD7485 Työtaisteluissa menetetyt työpäivät tuhatta työntekijää kohti keskimäärin vuodessa 

vuosina 1974-85 
CENT = Työehtosopimusneuvottelujen taso 
UNION = Ammatillinen järjestäytymisaste vuonna 1980 
LD6069 = Työtaisteluissa menetetyt työpäivät tuhatta työntekijää kohti keskimäärin vuodessa 

vuosina 1960-69 

Sulkeissa esitettävät luvut ovat osittaisregressiokertoimen merkitsevyystestin erehtymisriskin todennä
köisyysarvoja p. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

Keskitetty sopimusjärjestelmä: 
Puolesta ja vastaan * 

TIMO TYRVÄINEN 

1. Johdanto 

Viime vuosina on käyty varsin laajaa keskus
telua palkanmuodostusprosessin institutionaa
listen erojen vaikutuksista maittaisiin kehitys
eroihin ja sopeutumiskykyyn. Yleisen näke
myksen mukaan maat, joissa korporatismin 
aste on korkea, ovat selviytyneet paremmin 
kuin useimmat muut (ks. Bean, Layard & Nic
keli (1986), Bruno & Sachs (1985), NewelI & 
Symons (1985, 1987). Jonkun verran on saa
tu evidenssiä myös hajautetun sopimusjärjes
telmän suotuisista vaikutuksista. Heikoimmin 
ovat asiat välimaastoon jäävissä talouksissa 
(ks. erit. Calmfors & Driffi/1988). 

Yllä mainitut tulokset ovat kiinnostavia 
maavertailun kannalta. Jos pohditaan, kuin
ka instituutioiden muokkaaminen vaikuttaisi 
todellisten työmarkkinoiden toimintaan todel
lisissa maissa, maavertailut eivät ole erityisen 
hyödyllisiä. Esimerkiksi Skandinavian mais
sa keskeinen kysymys on, pitäisikö keskitetys
tä sopimusjärjestelmästä luopua pysyvän ha
jautetun järjestelmän hyväksi. Ainoa yllä mai
nituista tutkimuksista, jonka ongelmanaset
telu on tässä suhteessa hyödyllinen, on Calm
fors & Driffil (1988). Vaikka sen ajatukset 
ovat monilta osin viehättäviä, kirjoittajien an
tamaa empiiristä evidenssiä on usein moitittu 
vähemmän vakuuttuvaksi. Siksi tässä artikke
lissa luodaan katsaus myös laajemmin ja eh
kä löyhemmin varsinaiseen pääkysymykseen 
liittyvään kirjallisuuteen. Koska empiiristä ai
neistoa eri regiitnien vaikutuksista yhdessä 
maassa on vaikea löytää, pääpaino on eräi
den teoreettisten tulosten tulkinnassa aiheem-

* Tämän paperin muovautumiseen ovat vaikuttaneet 
erityisesti keskustelut Richard Jackmanin, Steinar Hol
denin, Ernst Fehrin ja Juha Tarkan kanssa. 

me näkökulmasta. Tavoitteena on muodostaa 
monipuolisempi näkemys valintoihin vaikut
tavista tekijöistä. Monet niistä on Kansanta
loudellisen aikakauskirjankin palstoilla käy
ty keskustelu sivuuttanut. 

2. Järjestäytyneisyys, keskittyneisyys, 
sopimusten synkronisuus 

Työmarkkinat ovat vahvasti järjestäytyneet 
kaikissa pohjoismaissa. Neuvottelujärjestelmä 
on hyvin keskittynyt ja sopimusten voimas
saolo on synkronoitua. Perustan jatkoanalyy
sille muodostavat jo näissä kahdessa lausees
sa kirjatut »tyylitellyt tosiasiat». Näitä ovat 
1) korkea järjestäytymisaste, 2) sopimusneu
vottelujen käyminen keskitetysti ja 3) sopi
musten voimassaolon ja sopimusneuvottelu
jen hyvin kattava samanaikaisuus kaikilla työ
markkinalohkoilla ja toimialoilla. Nämä omi
naisuudet eivät ole identtiset, vaikka niiden 
keskinäinen yhteys on usein vahva. Keskitty
neisyys on Calmforsin ja Driffilin (1988) ana
lyysin keskeinen käsite. Tässä yhteydessä ha
luamme kuitenkin kiinnittää huomion myös 
muihin tekijöihin ja niiden rooliin. 

Ei liene vaikea uskoa, että järjestäytynei
syys, keskittynei~yys ja synkronisuus - ja 
myös niiden vallitseva kombinaatio - vaikut
tavat olennaisesti työmarkkinoiden sopeutu
mismekanismeihin. Juuri tämän vuoksi maa
vertailujen tulkintaan liittyy vaaroja. Johto
päätöksenä tehtävät suositukset voivat olla 
toiseen taloudelliseen kehikkoon sidottuja. Ne 
saattavat olla hyödyllisiä vain sikäli kuin ver
tailumaan instituutiokulttuuri on siirrettävis
sä tarkastelun kohteena olevaan maahan. Tätä 
ei keskustelussa ole useinkaan korostettu. 



Kun pohditaan sitä, millaisia muutoksia 
skandinaavisilla työmarkkinoilla tulisi roh
kaista, varsin moninaisia näkökohtia tulisi 
painottaa keskenään. Jopa tulevaisuudenku
via. Aloittakaamme niistä. - Jos neuvotte
lujärjestelmän luonne vaikuttaa työmarkki
noiden sopeutumiskykyyn, tällä on olennai
nen paino, ellemme usko suurten taloudellis
ten muutosten ja shokkien olevan ohi. Vaik
ka tulevien öljyshokkien tms. ennustaminen 
ei ole kovin suoraviivainen tehtävä, jotakin ul
koisten tekijöiden todennäköisestä vakaudesta 
keskipitkällä aikavälillä voidaan sanoa. Ulko
maankauppavirtojen - sekä hintojen että 
määrien - heilahtelu on pohjoismaissa ollut 
menneisyydessä varsin voimakasta. Syyt liit
tyvät raaka-aineperustaisen komponentin suu
reen merkitykseen ulkomaankaupassa. Tans
kassa maataloustuotteiden viennillä on ollut 
perinteisesti keskeinen rooli, Norjassa puoles
taan kalalla ja myöhemmin öljyllä. Ruotsis
sa malmien ja mineraalien samoin kuin pape
riteollisuuden tuotteiden merkitys on suuri. 
Viime mainitut hyödykkeet ovat myös Suo
men viennissä keskeisiä. Vaikka vienti on mo
nipuolistunut kaikissa pohjoismaissa viime 
vuosikymmenten aikana, suurtenkaan vaihte
lujen mahdollisuutta voidaan tuskin rajata tu
levaisuudennäkymistä. Lisäksi kansainvälisten 
rahoitusmar kkinoiden liberalisoituminen on 
edelleen jatkuva prosessi. Se edellyttää kan
santaloudelta jatkuvaa sopeutumista. Myös 
Euroopan Yhteisön 1992-projekti tuo oman 
lisänsä sopeutumispaineisiin. 

Ei ole kovin kiinnostavaa havaita, että jos 
olisimme kuin Japani pärjäisimme yhtä hyvin 
kuin nyt, mutta jos olisimme kuin Englanti, 
emme. Silti ranskalainen visiitti japanilaisille 
työmarkkinoille lienee opettavainen (Brunel-
10 & Wadhwani 1989). Japanilaisia työmark
kinoita pidetään hajautetun sopimusjärjestel
män ja heikon ammattiyhdistysliikkeen mal
liesimerkkinä. Koska maa on kyennyt sopeu
tumaan ulkoisiin shokkeihin joustavasti, tu
losta on pidetty tukena hajautetulle sopimus
järjestelmälle. Läheisempi tarkastelu paljas
taa kuitenkin eräitä mielenkiintoisia lisäaspek
teja. Vaikka neuvottelumenettely on epäile
mättä hajautettu Japanissa, sopimukset ovat 
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synkronoituja. Toisaalta eräillä suurilla yri
tyksillä on yleensä enemmän tai vähemmän 
selvä palkkajohtajan rooli. Työntekijät ja 
työnantajat harrastavat lisäksi valtakunnalli
sella tasolla käytäviä keskusteluja palkkanä
kymistä. Yllä kuvattujen tekijöiden kombi
naatio on varsin harvinainen. Saattaa jopa ol
la, että sopimusten synkronisuus (ja palkka
johtajien olemassaolo) on yhtä keskeinen te
kijä kuin neuvottelujen muodollinen hajautu
neisuus. Jälkimmäinen aspekti on kuitenkin 
kirjallisuudessa yleisemmin painotettu. 

Mutta miksi synkronisuuden rooli on niin 
keskeinen? Ennen kuin etenemme, muistel
kaamme limittäisen hinnanasetannan teoriaa. 
Siinä seurattava järkeily toimii jatkossa hyö
dyllisenä analogiana. - Oletetaan, että kaikki 
yritykset tarkistavat hintojaan kuuden kuu
kauden välein, tammi- ja heinäkuussa. Hin
nanasetanta on siis synkronoitua, samanai
kaista. Jos eksogeeninen shokki - esim. ni
mellinen rahan tarjonnan lisäys - tapahtuu 
helmikuussa, sen reaalivaikutukset säilyvät 
viiden kuukauden ajan. Sen jälkeen kaikki yri
tykset sopeuttavat hintansa ja shokin reaali
vaikutukset katoavat. Oletetaan sitten, että 
vaikka hinnoista päätetään edelleen puolivuo
sittain, puolet yrityksistä tarkistavat ne 
tammi- ja heinäkuussa, ja toinen puoli huhti
ja lokakuussa. Jos shokki tapahtuisi tammi
kuussa, ensimmäinen ryhmä voisi nostaa hin
toja täysimääräisesti shokkia vastaten. Koro
tetut hinnat merkitsisivät kuitenkin kilpailu
aseman heikentymistä. Markkinaosuuksia me
netettäisiin kolmen kuukauden ajan. Toisaal
ta, jos tarvittava hinnanmuutos ei ole kovin 
suuri, vanhan hinnan pitäminen - toistaiseksi 
- aiheuttaa vain vähäisen tappion. Ensim
mäinen yritysryhmä siis tuskin sopeuttaisi hin
tojaan täysimääräisesti ensimmäisen tilaisuu
den tullen. Todennäköisempää on osittainen 
sopeutus. Sama ajatuksenjuoksu soveltuu toi
sen yritysryhmän tarkasteluun. Tuloksena on 
pitempi osittaisen sopeutuksen periodi, jolloin 
shokin reaalinen vaikutus on pitempiaikainen. 

Entä palkat? Kahden palkansaajaryhmän 
tapauksessa palkkasopimusten eriaikaisuutta 
voidaan tarkastella analogisesti edellä esitetyn 
kanssa. Jos ensimmäisen työntekijäryhmän 
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palkat reagoivat välittömästi ja täysimääräi
sesti (nimelliseen) rahashokkiin, asianomaisil
la yrityksillä on kaksi mahdollisuutta. Jos ne 
siirtävät kustannusvaikutukset välittömästi ja 
täysimääräisesti tuottajahintaan, markkinao
suuksia menetetään. Jos taas hintoja ei nos
teta, kannattavuus heikkenee kasvaneiden 
tuotantokustannusten seurauksena. Lienee siis 
luonnollista olettaa, että palkkasopimusten ai
kajänteen vaihteleminen - ts. synkronisuu
den väheneminen - hidastaa shokkeihin so
peutumista. 

Jackman (1985) analysoi epäsynkronoitua 
sopimusjärjestelmää kahden ammattiliiton 
mallissa. Liitot ovat optimoivia, kauttaaltaan 
rationaalisia ja täysin informoituja. Silti hal
lituksen pyrkimys hidastaa inflaatiota raha
taloudellisen kontraktion kautta johtaa pitkit
tyneeseen lamaan. Jos liitot antavat suuren 
painon reaalipalkan vakaudelle - kuten ne 
näyttävät tekevän - sopeutuksen aikaura voi 
tulla äärimmäisen hitaaksi. Tämä johtunee sii
tä, että palkan vakaus koskettaa kaikkia työ
läisiä, kun taas työllisyyden epästabiilisuus 
harvempia. 

Pohjoismaisen keskustelun kuuma kysymys 
on, tulisiko palkoista sopia valtakunnan ta
solla vai toimialoittain. Yritystason neuvotte
lut ovat niin etäällä skandinaavisesta perin
teestä, että niistä ei ole muodostunut merkit
tävää keskusteluteemaa1 ~ Myöskään vaati
mukset ammattiliittojen aseman (lainsäädän
töteitse toteutettavasta) murentamisesta eivät 
ole saaneet erityisempää huomiota. 

Jo jonkin aikaa työnantajajärjestöt ovat 
pyrkineet irti keskittyneestä sopimusjärjestel
mästä yrittämällä rikkoa sopimusten synkro
nisuuden. Suomessa eräiden palvelualojen 
osalta tässä on jo onnistuttukin. Näyttääkin 
siltä, että silloin kun keskustason neuvottelut 
ovat kariutuneet, työnantajat ovat varsin ha
lukkaita tarjoamaan toimialakohtaista sopi
musta, jonka aikajänne poikkeaa yleisestä. 
Tämä kertoo työnantajien viehtymyksestä toi
mialatason neuvotteluihin. 

Työnantajajärjestöt näyttävät arvioivan, 

I Niemeläinen (1988) saattaa olla yritys tähän suun
taan. 

että jos synkronointi saadaan särjettyä, kes
kusjärjestöille olisi erinomaisen hankalaa pa
lauttaa sopimustoiminta keskitettyyn uo
maan. Tässä ne lienevät oikeassa. Ensinnäkin 
yksittäisten liittojen on nähtävä synkronoin
nin olevan niiden intresseissä. Lisäksi tarvi
taan institutionaalisia järjestelyjä, joilla koor
dinoidaan palkkasopimusten päättymis- ja 
voimaantulopäivät. Jackman (1985) on var
sin vakuuttunut siitä, että desynkronoitujen 
sopimusten maailmassa palkanmaksun synk
ronisuus - vaikka se on yhteiskunnallisesti 
toivottavaa - tuskin syntyy spontaanisti. Yk
sittäisten liittojen tavoitteet saattavat poike
ta toisistaan. Lisäksi historia osoittaa, että 
kaikkialla missä keskitetty sopimusjärjestel
mä vallitsee, käytäntö syntyi varsin erityislaa
tuisissa historiallisissa olosuhteissa, joiden 
toistaminen ei liene kovin yksinkertaista (Fla
nagan et al. 1983). 

Onko mahdollista arvioida paikallisen neu
vottelumenettelyn vaikutuksia järjestäytynees
sä taloudessa ts. työmarkkinoilla, joissa sisä
piiriläisten rooli on vahva? Nickell & 
Wadhwani (1988) esittävät eräitä valaisevia tu
loksia. Käsiteltävä kombinaatio on työttö
myyden kannalta epäedullinen. Johtopäätös 
seuraa yritysaineistolla tehdystä tutkimukses
ta. Laajaan aineistoon sisältyy 75 yrityksen 
osa-aineisto, josta on kyselypohjaista tietoa 
siitä, ottaako yritys huomioon kansallisen tai 
toimialatason neuvottelutulokset. 15 yritystä 
ei näin tehnyt. Näissä yrityksissä palkat rea
goivat paljon voimakkaammin »insider»-te
kijöihin. Sisäpiiriläisten asema näyttäisi siis 
vahvemmalta. Kirjoittajien mukaan valtakun
nallisten neuvottelujen roolin väheneminen on 
myötävaikuttanut osaltaan työttömyyden li
sääntymiseen Englannissa. 

Jackman et al. (1989) painottavat, että vaik
ka hajautukseen sinänsä näyttää liittyvän etu
ja, puolittain hajautettuja neuvotteluja - joi
ta toimialatason neuvottelut ovat - on ana
lysoitava eri kehikossa kuin yritystason neu
votteluja. Myös työllisyystulema voi olla hy
vinkin erilainen, sillä työn kysyntäkäyrä on 
vähemmän joustava toimialatasolla kuin yri
tystasolla. Ja »free rider»-ongelma on vain 
hiukkasen vähäisempi. 



3. Entä injlaatioalttius? 

Ovatko järjestäytyneisyys, keskittyneisyys ja 
sopimusten synkronisuus omiaan tekemään 
taloudesta erityisen inflaatioalttiin? Onko in
flaatioalttius rakennettu sisään työmarkkinoi
den toimintaan? - On tuttu tosiasia, että am
mattiliittojen olemassaolo tuo tietyn mark up 
-lisän palkkoihin. Maassa, jossa hinnat pää
tetään epätäydellisen (kansainvälisen) kilpai
lun vallitessa, hintataso nousee. Vuosittainen 
inflaatiovauhti kohoaa kuitenkin ainoastaan 
silloin, kun ammattiliittojen neuvotteluvoima 
kasvaa. Vakaan ay-voiman oloissa inflaatio
vauhtiin ei synny lisävaikutusta. Tasovaiku
tus jää silti tietysti voimaan. 

Sopimustoiminnan keskittyminen luo in
flaatioalttiutta useiden kanavien kautta. Yh
teinen seuraus on palkkaliukuman kautta ta
pahtuva paineiden purkautuminen. - Keski
tettyjen sopimusten palkkalinja nojaa yleen
sä - enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti 
- kansantalouden keskimääräisen tuottavuu
den peruspilariin. Heikommilla yrityksillä on 
kaksi vaihtoehtoa. Joko ne nostavat hintojaan 
ja kärsivät markkinamenetyksiä, tai pitävät 
hinnat muuttumattomina ts. kilpailijoiden 
hintoja vastaavina. Molemmissa tapauksissa 
heikkojen yritysten kannattavuus heikkenee 
edelleen ja ensin mainitussa vaihtoehdossa 
yleinen hintataso samalla nousee. Toisaalta ne 
yritykset, joissa tuottavuuskehitys on keski
määräistä nopeampaa, maksavat palkankoro
tuksina vähemmän kuin mihin niillä olisi »va
raa». Näissä yrityksissä työn rajatuotto ylit
tää yrityskohtaisen rajakustannuksen ellei 
marginaalia siirretä (täysimääräisesti) alempiin 
hintoihin. Jos näin tapahtuisi, heikompien yri
tysten hinnankorotukset ja vahvempi en hin
tamoderaatio saattaisivat ainakin osittain 
kompensoida toisiaan. Toisaalta on nähtävis
sä yleisluonteista evidenssiä siitä, että menes
tyvät yritykset saattavat nähdä edulliseksi an
taa palkkojen liukua sopimus korotusten yli 
(ks. myös Tarkka, Willman & Rasi 1989). Yri
tys tai toimiala saattaa »investoida» työtyy
tyväisyyteen ja työrauhaan. Itse asiassa tässä 
esitetty pohdiskelu alkaa lähestyä ns. tehok
kuuspalkkateorioiden ympärillä käytävää kes-
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kustelua. 
Keskitetyt sopimukset eivät ohjaa identti

siä palkankorotuksia vain yrityskohtaisesti, 
vaan vieläpä työntekijäkohtaisesti. Yhteys 
henkilökohtaisiin työtuloksiin tai tuottavuu
teen jää puuttumaan. Tämä luo toisen linkin 
palkkaliukuman ja keskitettyjen ratkaisujen 
välille. Jos yleiskorotusten tuottamat palkat 
eivät vastaa markkinapaineita, poikkeamien 
korjaaminen palkkaliukuman kautta on luon
nollinen seuraus. Holmlund (1986) analysoi 
palkkaliukumaa epävarmuuden olosuhteissa. 
Sopimuspalkka asetetaan mahdolliseen »hy
vään tilaan» (good state) ja »huonoon tilaan» 
(bad state) liittyvien optimipalkkojen väli
maastoon. Jos »huono tila» toteutuu, sopi
muspalkka muodostaa lattian, jonka alle to
dellinen palkka ei laske. Jos »hyvä tila» to
teutuu, palkat liukuvat. Tässä mallissa systee
miin sisään rakennetun inflaatioalttiuden syn
ty näkyy selväpiirteisenä. 

Palkkaerojen kaventaminen oli varsin ylei
sesti keskitetyille sopimuksille hyväksytty ta
voite 1970-luvun Suomessa. Vaikka nämä ta
voitteet näkyivät monissa kokonaisratkaisuis
sa, selviä jälkiä palkkahajonnasta on vaikea 
löytää (ks. Pekkarinen et al. (1979) ja Lilja 
& Santamäki (1988». Lieneekö liukuma tä
mänkin näytelmän konna? Palkkahaitarin 
osalta kehitys Suomessa on radikaalisti erilais
ta kuin läntisessä naapurissamme. Ruotsissa 
palkkaerot ovat supistuneet voimakkaasti 
1960-luvun alkuun verrattuna. Söderström & 
Udden-Jondal (1982) eivät myöskään löytä
neet merkkejä palkkasopimusten solidaristis
ten piirteiden vaihtelun vaikutuksista palkka
liukumaan. Olisi mielenkiintoista tutkia, miltä 
tulokset näyttäisivät Suomen aineistolla. Tällä 
hetkellä kysymys palkkaliukuman ja solidaa
risen palkkapolitiikan suhteista jää varsin 
avoimeksi. 

Palkkaliukumaan saattaa vaikuttaa myös 
se, että todellisten sopimusten todellinen so
pimusvaikutus saadaan tietää vasta melkoisel
la viiveellä. Suomessa tekninen viive, joka liit
tyy tilastojen valmistumiseen, on noin kaksi 
vuosineljännestä. Monet liitot ovatkin alka
nee kätkeä työvoimakustannusten korotuksia 
»tekstipykäliin» yms. Nykyiset sopimukset 
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ovat siinä määrin monimutkaisia, että ne au
kenevat vain alan sopimuksiin kaikkein par
haiten vihkiytyneille. Siksi liitot hyödyntävät 
mahdollisuuden kohottaa suhteellisia tulojaan 
ilman julkista irtisanoutumista ns. yleisestä 
linjasta. Lopullinen tulos saattaa siis olla sel
västi yleisestä poikkeava2• 

Suomessa »sopimuspalkkojen liukumises
ta» on tullut pysyvä ilmiö. Lienee siis syytä 
selventää mitä tällä tarkoitetaan. Kun keski
tetystä palkkaratkaisusta sovitaan, sen palk
kavaikutus arvioidaan ex ante. Kun todellinen 
sopimusvaikutus tulee tietoon ex post, se on 
ollut poikkeuksetta ennakkoarvioita suurem
pi. Sopimusten ex ante ja ex post vaikutusten 
erotusta voidaan kutsua sopimuspalkkojen 
liukumaksi. 1980-luvulla tämän erotuksen 
suuruus lienee ollut melko yleisesti 0.5-2 pro
senttiyksikköä palkkatasoon. Samalla kun so
pimusten läpinäkyvyys on heikentynyt, suh
teellisten palkkojen seurannasta on tullut en
tistä keskeisempi osa ammattiliittojen edun
valvontaa. Tämä on ollut omiaan lisäämään 
palkka-palkka-kytkentöjä ja palkkojen keski
näistä kilpajuoksua. 

4. Ulkoisvaikutusten »sisäistäminen» 

Silloin. kun teoreettisessa tarkastelussa viita
taan järjestäytymisen epäedullisiin vaikutuk
siin, taustalla on usein malli, jossa ammatti
liitot katsovat toimiensa seuraamusten jakau
tuvan ja tulevan myös ei-jäsenten »maksetta
viksi». Kun esimerkiksi työttömyys lisääntyy, 
»pieni» liitto pitää kasvaneiden työttömyys
menojen rahoitusta kannaltaan eksogeenise
na. Se voi myös ajatella, että työttömiksi jää
vät jäsenet löytävät uuden työpaikan muilta 
aloilta (ks. esim. Calmfors & Horn 1985). Kun 
liitto kasvaa hyvin suureksi, tämä päättely ei 
enää päde. Ei ole enää erillistä neuvotteluym-

2 »SAK:n kolmas puheenjohtaja Raimo Kantola va
littaakin koko sopimustoiminnan menneen kuurupiilok
si. Palkankorotuksia piilotellaan sopimusten pykälävii
dakkoon, eikä sopimusten todellista sisältöä kerrota. 
- Työehtosopimusosapuolet valehtelevat yksissä tuu
min ... ja kiltit tytöt ja pojat kärsivät» (Raimo Kantolan 
haastattelu, US 26. 4. 89). 

päristön ulkopuolella olevaa työllisyyssaare
ketta, johon työtä vaille jääneet jäsenet voi
sivat vetäytyä (ks. Jackman, Layard, Nickell 
1989). Neuvotteluun osallistuvat työläiset ei
vät voi odottaa muiden maksavan työttömiksi 
jääneiden työttömyyskorvaukset. Kollektiivi
sesti toimivat liitot näkevät valtakunnallises
sa palkkaneuvottelussa myös sen, että korke
ammat palkat maksetaan osaltaan korkeam
missa hinnoissa. Mahdollinen devalvaatiovai
kutuskaan tuskin jää näkemättä. Ulkoisvai
kutukset sisäistetään. Siksi keskitetyn neuvot
telun tuloksena palkka on matalampi kuin ha
jautetussa järjestelmässä (Jaekman 1989). 

Yllä esitetyn perusteella Calmfors & Drif
fill (1988) väittävät, että sopimustoiminnan 
keskittyneisyyden asteen ja reaalipalkan Ga 
siis myös työttömyyden) välinen relaatio voi
daan esittää kuviossa 1 näkyvän kyttyräkäy
rän avulla. Hypoteesi poikkeaa aiemmin yleis
tyneestä ajattelusta, joka oletti muuttujien vä
lille monotonisen relaation, jossa keskittynei
syyden lisääntyminen aina vähentää palkka
paineita ja työttömyyttä. Calmforsin ja Drif
fillin maailmassa järjestäytyneet intressit ovat 
vahingollisimpia, kun ne ovat tarpeeksi vah
voja tuottaakseen häiriöitä, mutta eivät tar
peeksi kattavia joutuakseen kohtaamaan riit
tävän suuren osan aiheuttamistaan yhteiskun
nallisista kustannuksista (ks. myös Olson 
1982). 

Reaali
palkka 

Keskittyneisyys 

Kuvio 1. Kyttyräkäyrä-hypoteesi (ks. Calmfors & 
Driffi/, 1988). 



Yllä olemme pohtineet millä tavoin neuvot
telujen keskittyminen saattaisi lisätä talouden 
inflaatioalttiutta. Itse asiassa näistä kanavis
ta ei karsiudu paljoakaan, jos neuvottelut siir
tyvät toimialatasolle. Ne ovat toki vähemmän 
keskittyneet kuin täysin keskittyneet neuvot
telut, mutta teorian - ja myös käytännön -
kannalta kysymys on edelleen keskittyneistä 
neuvotteluista. Olennaista on se, tuottaako 
neuvottelujärjestelmän muutos hajautetulle 
järjestelmälle osoitettuja hyötyjä, jotka ku
moaisivat keskitettyihin neuvotteluihin liitty
vien hyötyjen menetyksen. Tässä yhteydessä 
on oma mielenkiintonsa myös Tyrväisen 
(1988) tuloksella, jonka mukaan suo,malaises
sa teollisuudessa ammattiliittojen vahvistumi
nen näyttää myötävaikuttaneen suotuisan 
työllisyyskehityksen toteutumiseen. Erilaisis
sa testeissä tämä tulos on osoittautunut var
sin »robustiksi». Jos syteemin muuttamises
sa on kyse siirtymisestä vasemmalle pitkin ku
vion 1 käyttyräkäyrän alaspäin laskevaa osaa, 
epäedulliset vaikutukset dominoivat. Tästä 
saattaisi liittotason sopimusjärjestelmään siir
tymisessä olla kyse Suomen tapauksessa. 

Voidaanko sopimushistoriasta löytää viit
teitä ulkoisvaikutusten sisäistämisestä? Mie
lestäni voidaan. Ruotsissa ja Suomessa am
mattiliitot ovat hyväksyneet/sietäneet radi
kaalitkin otteet tilanteissa, joissa talouden ti
la on vakavasti häiriytynyt. Suomessa esi
merkkejä ovat vakautusratkaisu vuoden 1967 
devalvaation jälkeen sekä kehitys 1970-luvun 
jälkipuoliskolla ja OPEC II:n jälkeen. Tilan
ne on ollut samantapainen Ruotsissa vuoden 
1982 devalvaation jälkeen. Nämä episodit 
ovat varmasti heijastuneet niihin joustavuut
ta osoittaviin kertoimiin, joita esim. Bean et 
af. ovat esittäneet. Toisaalta Jackman (1989) 
esittää tuloksille hieman erilaisen, mutta yh
tä kauaskantoisen tulkinnan. Korporatiivisia 
talouksia ei ehkä erotakaan muista sopeutu
misen erityinen nopeus, vaan pikemminkin se, 
että sopeutumista ylipäänsä tapahtuu ottaen 
huomioon talouspolitiikan, joka on estänyt 
joukkotyöttömyyden synnyn. 

Laajentakaamme hieman yllä esitetyn tar
kastelun perspektiiviä. - 1960-luvulla ja vie
lä 1970-luvun alussa maailmantalouden kehi-
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tys oli varsin nopeaa ja vakaata. Noina vuo
sina ulkosyntyiset J?aineet, joita pohjoismaat 
kohtasivat, olivat harvoin dramaattisia. Suo
messa hinnat sopeutuivat kilpailijoita suurem
piin palkankorotuksiin ja kilpailukyky palau
tettiin toistuvilla devalvoinneilla, jotka ajoit
tuivat likimain joka toisen suhdannenousun 
kynnykselle (1957, 1967, 1977/78). Ilmiölle
hän on annettu tuttu nimikin, devalvaatiosyk
Ii. Devalvaatioista huolimatta tai jossakin mie
lessä niiden ansiosta, talouden trendit pysyi
vät edullisina. Onko oikeutettua sanoa am
mattiliittojen olleen »likinäköisiä» noina vuo
sina, kuten Calmjors & Horn (1985) väittä
vät? Tosiasiassa liitot eivät tulleet rangaistuik
si jälkikäteenkään, esimerkiksi työttömyys py
syi varsin vakaana. Ensimmäistä öljykriisiä on 
jo arvioitava eri kehikossa. Sen toteutumis~n 
ja myös sen seurausten pysyvyyden arvioimi
nen ei onnistunut kenellekään. Vaikka siis am
mattiliittojen käyttäytyminen oli ex post mie
lessä eittämättä likinäköistä. OPEC I:n jäl-
keen, tämän pitäminen raskauttavana on lä
hinnä jälkiviisaudeksi luonnehdittava tuomio. 
Toisaalta devalvaatioista puhuttaessa voidaan 
todeta, että valuuttapolitiikan regiimillä voi 
olla merkittäväkin vaikutus ammattiliiton 
strategiaan. Kiinteän kurssin politiikka luo 
liittojen ratkaisuihin selkeän tradeoff'in pal
kan ja työllisyyden välille. Tämä tradeoff 
näyttäytyy lisäksi yksikäsitteisempänä keski
tetyissä neuvotteluissa. 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana skan
dinavian maat ovat käyneet läpi vakavan ta
loudellisen uudelleenorientoitumisen vaiheen 
- eivät tosin samanaikaisesti. Osa tätä pro
sessia näyttää olleen valtakunnallisten keskus
liittojen lisääntynyt tietoisuus siitä, että ne ei
vät strategia-arvioinneissaan voi sivuuttaa ta
louden ulkoisia rajoitteita ja niihin liittyviä in
tertemporaalisia aspekteja. Tämän ansiosta 
sopeutuminen toiseen öljykriisiin oli merkit
tävästi vähemmän tuskallista kuin ensimmäi
seen totuttautuminen. 

Holden & Raaum (1989) nostavat keskus
teluun vielä eräitä kiintoisia näkökohtia. He 
analysoivat peliä, jonka osapuolina on muu
tama suuri liitto yhden kaiken kattavan jär
jestön sijaan. Tämähän on todellinen tilanne 
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niin Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa kuin Suo
messakin. Eräin edellytyksin sektoreittaiset lii
tot pitävät suotuisana yhteistoimintaa nimel
lispalkkojen pitämiseksi alhaisina. Kirjoitta
jien mukaan tämä tukee yleisesti sovellettua 
yksinkertaistusta, jossa oletetaan yhden liiton 
edustavan kaikkia palkansaajia. Tapaus voi
daan tulkitaan sektoriliittojen pelin koopera
tiiviseksi ratkaisuksi. Missä olosuhteissa tuol
lainen yhteistoiminta on todennäköinen? Hol
den ja Raaum osoittavat, että alhainen järjes
täytymisaste, keskusliiton heikkous tai sopeu
tuva talouspolitiikka kukin osaltaan saavat lii
tot valitsemaan aggressiivisemman toiminta
linjan. Tulos perustuu toistuvan pelin analyy
siin. Myös eräät muut tulemat ansaitsevat 
huomiota. Yhteistoiminnasta koituva hyöty 
on suurempi, jos sektoriliitot odottavat pelin 
jatkuvan seuraavana vuonna. Siten poliittis
ten tai taloudellisten olojen epävakaisuus on 
omiaan kasvattamaan kiusausta sooloiluun ja 
lisää samalla myös palkkapaineita. Irtautumi
sesta koituvan odotetun tappion väheneminen 
saattaa viedä onnistumismahdollisuudet palk
kamoderaatiota tavoittelevalta sopimukselta. 
los toisaalta potentiaalinen sopimus kattaa pi
temmän ajanjakson, irtautumisesta saatu ko
konaishyöty kasvaa. Irtautuneen liiton suh
teellinen palkka kohoaa pitemmäksi periodik
si, jos muut liitot voivat palauttaa suhteelli
sen palkka-asemansa vasta seuraavalla neu
vottelukierroksella. Esitetyn vakautussopi
muksen pituus vaikuttaa siten sen menestys
mahdollisuuksiin. Edellytykset näyttävät pa
remmilta, jos sopimuskausi ei ole pitkä. 

On väitetty, että menestyksellinen tulopo
litiikka edellyttää keskittyneitä ja synkronoi
tuja työmarkkinoita. Synkronisuudella on 
oma roolinsa siis myös tässä yhteydessä. 1 ack
man (1985) tarkastelee mallia, jossa kaksi liit
toa neuvottelee eriaikaisesti. Kummankaan 
intressissä ei ole sitoutua tulopolitiikkaan. 
Tässä mallissa, kuten monissa muissakin, mal
tillisen sopimuspolitiikan ongelma voidaan 
havainnollistaa esimerkkinä ns. »vangin on
gelmasta». lackmanin mukaan se, missä mää
rin institutionaaliset tekijät sallivat tai rohkai
sevat liittoja toimimaan palkansaajien kollek
tiivisten etujen puolesta, saattaa olla tärkeä te-

kijä selittämässä, miksi »tasapaino»työttö
myys vaihtelee eri maissa. 

Toisaalta samat tekijät, jotka ovat edulli
sia vakautusratkaisujen kannalta, saattavat li
sätä inflaatioherkkyyttä. Tähän asti ei ole ko
vin vahvoja esimerkkejä siitä, kuinka keski
tetyt sopimukset voitaisiin kombinoida tuo
tantomarkkinoiden rakennemuutosten edel
lyttämien palkkarakenteiden muutosten kans
sa.3 Tämä näyttää kasvattavan liukumapai
neita, koska palkkarakenteiden uudistuminen 
voi tapahtua lähinnä niiden kautta. Siksi liu
kuma on erityisesti keskitettyjen sopimusjär
jestelmien maille niin ominainen ja tärkeä il
miö. Toisaalta samasta syystä (ennakoitavis
sa puitteissa toteutuvaa) liukumaa ei ehkä tu
lisi pitää esimerkkinä epäterveistä työmarkki
nailmiöistä. Lisäksi 1960-luvun puolivälistä 
1980-luvun lopulle ulottuvan periodin aikana 
kuluttajahintainflaatio pohjoismaissa poik
keaa tuskin lainkaan relevanteista vertailu
maista (ks. esim. Leppänen 1988). Vaikka kes
kitetty sopimusjärjestelmä on siis omiaan li
säämään liukumaa, se ei ole muodostunut 
kohtalokkaaksi. lå vielä yksi asia. Siirtymi
nen liittotason neuvottelukäytäntöön tuskin 
johtaisi palkkasidonnaisuuksien tai liukuman 
totaaliseen katoamiseen. 4 

5. Johtopäätökset 

Menneen kehityksen tarkastelu saa arvioi
maan, että pohjoismaat ovat menestyneet var
sin mainiosti, minkä myös kansainväliset ver
tailututkimukset vahvistavat. Näin ollen ins
tituutioiden mahdolliset positiiviset vaikutuk
set näyttävät jättäneen varjoonsa potentiaa
liset epäsuotuisat vaikutukset. Voisiko näin ol
la myös tulevaisuudessa? Yksikäsitteistä vas-

3 Sopimuksiin vakiintunut järjestelyvara saattaisi ol
la tällaisen itumuoto. 

4 Holden (1989) estimoi liukumayhtälöitä Norjalle. 
Hän testaa liittotason palkkaratkaisujen vaikutusta liu
kumaan. Dummy poikkeuksellisille palkkakierroksille 
(1974, 1982, 1984, 1986) ei vaikuttanut liukuman suuruu
teen eikä ollut merkitsevä missään estimoinneissa. Eriks
son et al. (1989) raportoivat saman tuloksen Suomea kos
kevilla palkkayhtälöillä. 



tausta tuskin on olemassa. Jos kuitenkin kan
sainvälisen talouden heilahtelut jatkuvat, nii
den merkitystä ei sovi sivuuttaa. Euroopan 
yhteisön 1992-ohjelma saattaa johtaa kansal
listen talouksien syvällekäypään uudelleenal
lokointiin. Se edellyttää joustavuutta myös 
työmarkkinoilta. Kokonaisvaltaisten ulkoisten 
shokkien yhteydessä korkeasti korporativisti
set taloudet näyttävät menestyneen parhaiten. 
Mutta entä jos 1992-projekti edellyttääkin 
palkkarakenteiden uudelleenjärjestelyä, eivät
kö vahvat toimialaliitot ole potentiaalinen es
te? Ongelma pystytään välttämään vain jos lii
tot näkevät kansantalouden kokonaismahdol
lisuudet sekä vaihtoehtoihin liittyvät intertem
poraaliset näkökohdat. Valtakunnallisten kes
kusliittojen vahva asema saattaisi parhaimmil
laan myötävaikuttaa siihen, että sopeutumi
sesta tulisi mahdollisimman tuskaton. Tämä 
on mielestäni vahva argumentti keskitetyn so
pimustoiminnan puolesta myös lähivuosina. 

Pohjoismainen systeemi näyttää edesautta
neen joustavaa sopeutumista, vaikka systee
miin liittyy inflaatioalttiutta lisääviä piirteitä. 
Kokonaiskuva kuitenkin kertoo, että sopeu
tumiskyky ilman limittäisten palkkasopimus
ten aiheuttamia viiveitä on ollut tärkeämpää. 
Ainakin tähän asti. 

Vaikka keskitettyyn sopimustoimintaan liit
tyy eräitä epämukavia ominaisuuksia, ainut
kaan näistä piirteistä ei katoa, jos pohjois
maissa siirryttäisiin toimialatason sopimus
käytäntöön - kun instituutiot otetaan muil
ta osin annettuina. Onnettomin valinta on 
neuvottelu keskittyneisyyden »keskioksalla» 
(lue: toimialatasolla) yhdistyneenä eriaikaisiin 
sopimuskausiin. Silloin sopeutumisongelmien 
ratkaisemisen edellytykset ovat selvästi ka
peammat kuin mihin olemme tottuneet. Pää
telmä seura pääpiirteissään sitä, jonka myös 
Calmfors & Driffill (1988) esittävät. 

Myös yleisempiä näkökohtia voidaan esit
tää. Ensinnäkin, todellisia työmarkkinoita to
dellisissa maissa tulee tarkastella kehikossa, 
joka on räätälöity juuri tätä tarkoitusta var
ten. Mennyttä menestystä arvioivat vertailu
tutkimukset herättävät ajatuksia, mutta tar-
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joavat harvoin hyödyllisiä (politiikka)suosi
tuksia erilaisen työmarkkinarakenteen omaa
ville maille. 

Voidaan tietysti kysyä, ovatko instituutiot 
ikuisia? Miksi niitä ei muutettaisi? Mitkä oli
sivat kustannukset ja mikä olisi hyöty? 
- Eräissä maissa, mm. Englannissa, ammat
tiliittojen asemaa on murennettu lainsäädän
töteitse. Palkkainflaatio on silti vauhdikasta 
ja työttömyys massamuotoista. Kun Thatche
rin hyökkäys alkoi, järjestäytymisaste oli Eng
lannissa hieman yli 50 OJo. Maassa ei ollut vah
voja keskusjärjestöjä. Pohjoismaissa järjes
täytymisaste on yleisesti 80-90 %. 5 Ja kes
kusjärjestöt ovat vahvoja. Lisäksi näissä mais
sa sosiaalidemokraattinen puolue on poik
keuksetta paitsi suurin puolue myös suurim
pien keskusliittojen valtaryhmä. Aloitteet am
mattiliittojen toimintamahdollisuuksien ra
joittamiseksi kohtaisivatkin vastarintaa, joka 
tekisi niiden menestymisen mahdottomaksi. 
Pohjoismaissa ei-sosialistit ovat jakautuneet 
kilpaileviin puolueisiin, joiden äänestäjinä on 
vaihtelevassa määrin myös ammattiliittojen 
jäseniä. Tämä vähentää entisestään ammat
tiliittoja vastaan suuntautuneiden toimien me
nestysmahdollisuuksia. Ei siis liene yllättävää, 
että jopa yritykset ovat jääneet harvinaisiksi 
ja heikoiksi. 

Edellä esitetyin perustein ainakin nykytilan
teessa ammattiliittojen vahva asema pohjois
maissa voidaan ottaa annettuna. Instituutioi
den muuttamiseen liittyvät varaukset eivät si
ten haavoita esitettyä analyysia ainakaan lä
hivuosien osalta. Lisäksi voidaan havaita, että 
vaikka järjestäytymisaste on monissa maissa 
laskenut selvästi 1980-luvulla, pohjolassa näin 
ei ole käynyt. 

Tämän paperin kannanotto ei juuri poik
kea siitä, jonka Michael Bruno esitti tämän 
julkaisun palstoilla: » ... jos teillä jo kerran on 
voimakkaat ammattiliitot, on edullista., että 
ne toimivat keskitetysti» (Haaparanta & Su
vanto 1988, s. 426). 

5 Norja, jossa järjestäytymisaste on n. 60 Olo, muodos
taa tässä suhteessa poikkeuksen (ks. Tyrväinen 1988). 
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KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA 

Relevanssin ja pluralismin linjalla 
Jouko Paunion haastattelu 
USKALI MÄKI 

Jouko Paunio on monipuolisen uransa aika
na vakiinnuttanut keskeisen roolinsa suoma
laisen kansantaloustieteen sodanjälkeisessä 
historiassa - tutkijana, opettajana, uudista
jana ja organisaattorina. Hän on työskennel
lyt Tilastollisessa päätoimistossa, Suomen 
Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa 
(1955-1966), professorina Helsingin yliopis
tossa (1966-), Suomen Akatemian tutkija
professorina (1972-75), Euroopan talousko
mission tutkimusjohtajana (1981-86). Kan
santaloudellisen Yhdistyksen esimiehenä hän 
on toiminut vuonna 1966 ja Kansantaloudel
lisen Aikakauskirjan päätoimittajana vuosi
na 1961-1966. International Economic As
sociationin johtokunnan jäsenenä hän oli vuo
sina 1974-80. Opinto- ja tutkimusmatkoja 
hän on tehnyt Englantiin, Ruotsiin ja Yhdys
valtoihin. Opillisina tuomisina hän on esitel
lyt suomalaiselle ekonomistikunnalle Tukhol
man koulukunnan ja J.M. Keynesin ajatuk
sia, joita hän on myös soveltanut talouspoliit
tisesti keskeisiin tutkimusongelmiin. Jouko 
Paunio oli tärkeä jäsen maineikkaassa o-ryh
mässä, joka 1950-luvun lopulla antoi merkit
tävän panoksensa suomalaisen kansantalous
tieteen uudistamiseen. 1970-luvulla hän ohjasi 
tutkijan uralle merkittävä osaa suomalaista 
kansantaloustiedettä nykyisin jo paljolti hal
litsevasta tutkijapolvesta. 

Viime vuonna hän täytti 60 vuotta, minkä 
kunniaksi toimitetussa kirjassa on näitä vai
heita yksityiskohtaisemmin kartoittava mai
nio luonnos Jouko Paunion intellektuaaliseksi 
muotokuvaksi (Pekkarinen & Suvanto 1988). 

Nyt julkaistavassa haastattelussa annamme 
juhlitun itsensä puhua. 

Haastattelu tuo esille lukuisia kiintoisia tee
moja ja uusia näkökohtia. Saamme tiet~ä 
Tukholman koulukunnan ja Keynesin oppien 
välittymisestä Jouko Paunion ajatteluun. Va
laistuksi tulee piirteitä o-ryhmän sosiaalihis
toriasta ja aatemaailmasta sekä kiinnostavia 
yksityiskohtia 1970-luvulla toimineen rahata
loudellisen tutkimusryhmän taustasta ja toi
mintaperiaatteista. Keskustelimme myös tut
kimuksen suhteesta talouspolitiikkaan sekä 
kansantaloustieteen luonteesta ja nykytilasta 
Suomessa. 

Haastattelun anti on kahdenlainen. Yhtääl
tä se tarjoaa informaatiota eräistä suomalai
sen kansantaloustieteen lähihistorian helpos
ti kirjallisten dokumenttien ulkopuolelle jää
vistä puolista. Toisaalta näkyville piirtyy luon
teenomaisia piirteitä Jouko Paunion ajattelu
tavan profiilissa. Kaksi näistä piirteistä koros
tuu erityisesti. Yksi on kansantaloustieteelli
sen tutkimuksen inhimillisen relevanssin, yh
teiskunnallisen käyttökelpoisuuden, normatii
vinen korostus. Toinen on varovainen asenne 
kansantaloustieteen tiedollisten mahdollisuuk
sien suhteen ja siihen liittyvä pluralismi, tut
kimuksen ja tutkimus otteiden monimuotoi
suuden tähdentäminen. 

Kävimme keskustelun viime syyskuun 29. 
päivänä Jouko Paunion työhuoneessa. Kiitän 
Aila Raekoskea, joka on purkanut nauhalta 
välillä hieman vallattomaksikin virinneen ru
patelman. Olen varustanut tekstin muutamal
la kirjallisuusviitteellä. 
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Tämä haastattelu käynnistää haastattelujen 
sarjan, jonka tarkoituksena on kerätä talteen 
ensikäden todistajanlausuntoja suomalaisen 
talousajattelun lähimenneisyyden linjoista ja 
yksityiskohdista. 

Tukholman koulukunnan vaikutuspiirissä 

Voisitko aluksi kertoa, miten urasi kansan ta
loustieteilijänä sai alkunsa. 

- Opiskelun tietyssä vaiheessa jouduin 
professori Bruno Suvirannan vaikutuspiiriin 
ja hän rohkaisi minua jatkamaan kansanta
loustieteen opintojani. Tähän tuli otollinen ti
laisuus, kun hänen suosittelemansa apurahan 
turvin aloitin jatko-opinnot London School 
of Economicsissa (LSE) vuonna 1952. Täällä 
ohjaajakseni tuli minua vain muutaman vuo
den vanhempi Ralph Turvey, jolla oli varsin 
läheiset suhteet ruotsalaisiin kansantaloustie
teilijöihin; hän oli myös käynyt Suomessa. Sii
nä vaiheessa opiskelin kansantaloustiedettä 
varsin laaja-alaisesti, mutta muistan erityisesti 
sen, että Turveyn johdolla perehdyin Tukhol
man koulukunnan tutkimuksiin, Myrdalin, 
Ohlinin ja Lindahlin töihin sekä myös Ham
marskjöldin väitöskirjaan. Siinä vaiheessa 
kansantaloustieteen yleispintojen rinnalla mi
nusta tuli jonkinlainen Tukholman koulukun
nan asiantuntija. Tämä vaikutus säilyi sitten 
aina väitöskirjaani asti. Sen jälkeen vietin syk
syn 1954 Uppsalassa, jossa ilmapiiri oli hyvin 
intensiivinen. Siellä oli kaksi rinnakkaista se
minaaria, Erik Lindahlin ja Tord Palanderin 
seminaarit, joissa molemmissa keskustelut oli
vat hyviä. Uppsalassa tutustuin myös Bent 
Hanseniin lähemmin ja perehdyin hänen ajat
teluunsa (ks. Paunio 1954-55). Näin minul
la oli 1950-luvun alkupuolella hyvin läheinen 
kontakti Tukholman koulukuntaan, sen lähes
tymistapaan ja teorioihin. 
Siis uppsalalainen kansantaloustiede oli hyvin 
tukholmalaista 1950-luvulla? 

- Lindahl oli itse siellä. Palander oli toi
nen professori, joka oli yleisesti kriittinen näi
den oppien suhteen, mutta hän oli kriittinen 
kaikkiin muihinkin suuntiin. Nimenomaan 
Lindahl ja hänen ympärillään varsinkin Bent 

Hansen muodostivat viimeisen Tukholman 
koulukunnan traditiossa tapahtuvan teoreet
tisen työn jatkeen. Silloin Hansen oli jo kir
joittanut inflaatiota koskevan teoksensa ja 
valmisteli merkittävää finanssipolitiikan teo
iaa koskevaa teosta (Hansen 1951 ja 1955). 

Uppsalassa sain muitakin vaikutteita, se oli 
erittäin vilkasta aikaa. Seminaareissa kävi pal
jon nuoria tutkijoita ei ainoastaan Uppsalas
ta vaan myös Tukholmasta, Assar Lindbeck 
ja muita. Tältä kaudelta minulla on hyvin lä
heiset suhteet ruotsalaiseen kansantaloustie
teeseen. 
Suomessakin toki tiedettiin noista asioista jo
takin tuohon aikaan. 1940-luvulla oli Lindah
lia ja Myrdahlia tutkintovaatimuksissa ja Su
viranta varmaan puhui luennoilla tukholma
laisista opeista? 

- Vaikea sanoa. Teorian opetus oli näh
däkseni aika vaatimatonta yliopistossa silloin. 
Ehkä se oli enemmänkin ulkokohtaista tiedon
välitystä siitä mitä Tukholman koulukunnan 
ajattelu oli. Jouduin paneutumaan sen teo
reettisiin ja analyyttisiin perusteisiin aivan toi
sella tavalla kuin Suomessa olisi ollut mahdol
lista. 
Oliko henki Suomessa mahdollisesti sellainen, 
että kuului ikäänkuin asiaan, että nuori polvi 
ryhtyi tukholmalaisten oppien kannattajaksi? 

- En erityisesti sitä havainnut. Puhuttiin 
makroteoriasta yleensä, niin Keynesistä kuin 
Tukholman koulukunnastakin. Minun vaiku
telmani on, että kumpikaan ei ollut toista vah
vempi, tosin kokemukseni 1940-luvulta olivat 
aika vähäiset. 

On muistettava että silloisista Helsingin yli
opiston professoreista Hugo E. Pipping, jo
ka oli erittäin arvostettu tutkijana, oli talous
historioitsija eikä talousteoreetikko. Samoin 
Bruno Suviranta, siitä huolimatta että hän oli 
talouspoliitikko - hänen väitöskirjansa kä
sitteli merkantilismin teoriaa - oli perimmäl
tään enemmän historiallinen kuin teoreetti
nen, vaikka hän myöhemmin yrittikin siirtyä 
analyyttisen kansantaloustieteen suuntaan. 
Samoin Vilho Annala oli puhdas taloushisto
rioitsija.Sanoisin, että yliopistossa rohkais
tiin nykyaikaisen kansantaloustieteen harras
tamiseen. Sen opetus ei ollut vahvaa sen ta-



· kia, että silloiset professorit olivat taustaltaan 
historioitsij oita. 
Mikä sitten oli Keynesin rooli tässä intellek
tuaalisen henkilöhistoriasi vaiheessa? Keyne
sin Yleinen teoria ilmestyi suomennettuna 
1951, mutta yliopiston tutkintovaatimuksissa 
se oli jo vuodesta 1947 lähtien. Oliko se min
käänlainen herättäjä siinä vaiheessa? 

- Kirja tuntui silloin niin vaikealta ja han
kalalta, että siinä vaiheessa Keynesin Yleinen 
teoria ei ollut mikään virikkeenantaja. Oi
keastaan palasin Keynesiin vasta paljon myö
hemmin. 
Väitöskirjasi (Paunio 1959) on vahvasti vel
kaa Tukholman koulun perinnölle. Miten se 
otettiin vastaan Suomessa? Miten se sijoittui 
suomalaisen tutkimuksen asetelmaan? Oliko 
se lainkaan aikansa tyypillinen edustaja vai 
poikkesiko se yleisestä linjasta? 

- Mielestäni se oli poikkeus siitä mitä ih
miset yleensä tekivät. Tein sitä siinä tradi
tiossa, niistä impulsseista liikkeelle lähtien, 
joita olin itse saanut LSE:stä ja sen lyhyen pe
riodin aikana Uppsalasta; Bent Hansen oli 
merkittävä tekijä tässä yhteydessä. Suomes
sa ei ollut muita, jotka olisivat selvästi työs
kennelleet samassa traditiossa. Siinä mieles
sä tein työtäni yksin, vaikka muuten otinkin 
aika aktiivisesti osaa keskusteluihin. Siinä oli 
monenlaista keskustelun hässäkkää, mutta sa
noisin, että väitöskirjani vaikutus ei ollut ko
vin suuri. Se tuli Suomessa jossain määrin 
väärään aikaan ja ehkä vähän väärässä pai
kassakin. Sen vaikutus ei mielestäni ollut niin 
suuri kuin olisi voinut olla. Käsittelen siinä 
monia sellaisia probleemeja, jotka tutkimuk
sessa tulivat etualalle paljon myöhemmin. 
Näitä olivat odotusten merkittävä rooli inflaa
tiossa samoin kuin kysymys makroteorian 
mikroperustasta, joka minua jo silloin askar
rutti. 

Yritin kirjassani pohtia mm. kysymystä, 
milloin voidaan makrotasolla puhua liikaky
synnän ja hintatason muutoksen välisestä yh
teydestä. Ne kysymykset eivät yleensä askar
ruttaneet ketään vielä tuohon aikaan. Kan
sainvälisesti työni kuitenkin noteerattiin var
sin hyvin. Koska se julkaistiin vain Suomen 

209 

Pankin sarjassa, se jäi vaikutukseltaan vähäi
semmäksi kuin mitä se ehkä olisi ansainnut. 

O-ryhmä 

Sinun tapauksessasi on mahdoton sivuuttaa 
legendaarista o-ryhmää. Sen historia on yk
sityiskohdiltaan vielä paljolti kirjoittamatta. 
Miten luonnehtisit tätä ryhmää ja sen tarkoi
tusperiä? Mistä siinä oli kysymys? Minulle on 
tullut mieleen joitakin spekulatiivisia vaih
toehtoja. Oliko se esimerkki kapinallisten ja 
kunnianhimoisten nuorten epävirallisesta po
rukasta, joka syntyi kun virallinen valta-ajat
telu ei osoittautunut riittävän uudistumisky
kyiseksi? Oliko se pysähtyneen kapinaliik
keen, nimittäin Taloustieteellisen kerhon, si
säinen ryhtiliike? Ulkomaisten muotiaatteiden 
suomalainen markkinointiprojekti? Aivan ta
vanomainen toveripiiri? Kenties vähän kaik
kea näistä? 

- Ei se ollut kovinkaan tietoista. Vuosi sit
ten, kun Jaakko Lassilan 60-vuotispäivän joh
dosta Kansallis-Osake-Pankin henkilökunta
lehti haastatteli minua, yritin tuoda oman nä
kökulmani tähän, ja voin sen tässä aivan hy
vin toistaa. Ryhmä syntyi sen jälkeen, kun 
olin palannut Englannista. Olin nähnyt kuin
ka vilkasta keskustelua ekonomistien kesken 
seminaareissa käytiin ja miten vilkkaasti pa
pereita vaihdettiin ja niitä kommentointiin. 
Suomessa ei ollut alkuunkaan samanlaista 
keskustelua. Silloin parin ystäväni kanssa tuu
masimme, että emmekö me voisi keskenäm
me muodostaa keskustelupiiriä ja aloittaa vas
taavaa debattia. Tapailimme toistemme luo
naja niin tämä ryhmä sitten syntyi. Enimmäk
seen keskustelimme omista töistämme, esimer
kiksi Erkki Laaton ja minun yhteisestä kor
koteoreettisesta tutkimuksesta (Laatto & Pau
nio 1955) ja Olli Niitamon väitöskirjasta. 
Opiskelimme myös joitain uusia teoksia, ku
ten Hicksin teosta kysyntäteoriasta (Hicks 
1956). 

Toinen paikka, jossa olimme aktiivisia, oli 
Helsingin yliopiston lisensiaattiseminaari. 
Myös siellä pyrimme toimimaan oman näke
myksemme mukaisesti eli saamaan muutakin 
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kuin muodollisiin opintoihin liittyvää keskus
telua käyntiin. Saimme rohkaisua seminaarin 
johtajilta, Pippingiltä ja Suvirannalta. He pi
tivät siitä. Me emme koskaan olleet heitä vas
taan. Ei meidän välillämme ollut mitään konf
likteja. Matti Leppo oli ainoa, jonka kanssa 
oli jonkinlaista jännitettä. Itse asiassa Pip
ping, Suviranta ja Annala rohkaisivat meitä: 
keskustelkaa pojat ja olkaa aggressiivisia. Ei
vät he yrittäneet panna sordiinoa. Implisiitti
sesti he sallivat myös heitä itseään kritisoita
van. 

Taloustieteellinen kerho oli siinä vaiheessa 
aika kuollut. Jossain vaiheessa suuntauduim
me myös ulospäin. Arvostelimme Kansanta
loudellista Yhdistystä siitä, että siellä piti kes
kustella talouspolitiikasta, mutta että se ei 
mielestämme ollut laisinkaan analyyttistä. 
Katsoimme, että pitäisi saada virallisempi foo
rumi taloustieteelle, ja siksi päätimme muut
taa Taloustieteellisen kerhon Taloustieteelli
seksi Seuraksi ja· siten täysivaltaiseksi 
rinnakkaisyhdistykseksi Kansantaloudellisel
le Yhdistykselle. 

Nämä olivat sellaisia koordinoimattomia 
pyrähtelyjä, joiden kautta tulimme ulospäin 
omasta piiristä. Yksi esiintyi tuolla, arvosteli 
sitä tai tätä, osallistui siihen tai tähän väitte
lyyn, joku toinen taas toisaalla. Se ei ollut po
rukka, jolla olisi ollut selvä ohjelma ja toimin
tasuunnitelma. Se oli täysin spontaania, se 
lähti liikkeelle omassa piirissä ja vähitellen 
purkautui ulospäin. Ensin se näkyi lisensiaat
tiseminaarissa, sitten se alkoi näkyä Talous
tieteellisessä Seurassa. Jossain vaiheessa pie
ni mullistus saatiin aikaan Kansantaloudelli
sessa Yhdistyksessä. Kaikki tämä tapahtui il
man mitään toimintasuunnitelmaa. 

Monet meistä olivat kiinnostuneita talous
politiikasta. 1950-luvulla elettiin ankeita aiko
ja. Yleislakon jälkeen oli työttömyys kasvus
sa ja inflaatio kiihtyi, sitten tuli devalvaatio. 
Arvostelemisen aihetta riitti myös talouspoli
tiikassa. Osallistuimme myös vähän siihen 
keskusteluun. 

Olennaisena meitä yhdistävänä tekijänä 
kuitenkin oli se, että me kaipasimme suoma
laisessa kansantaloustieteessä analyyttista 
otetta ja korostimme kvantitatiivista lähesty-

mistapaa. Se oli hyvin tärkeä elementti ja sen 
korostamisessa ehkä joskus mentiin liialli
suuksiinkin. 

Tässä mielessä oli kuitenkin kysymys tietoi
sesta pyrkimyksestä irrottautua silloin vallin
neesta hiukan epämääräisestä taloustieteelli
sestä keSkustelusta ja tutkimuksesta, joka ei 
ollut oikeaa historian tutkimusta mutta ei 
myöskään analyyttisesti jäsenneltyä taloustie
dettä. Tässä tilanteessa meidän reaktiomme 
purkautui esiin täysin itsestään, koska me 
näimme, että kansainvälisen eturintaman ja 
kotimaisen tutkimuksen välillä oli suunnaton 
kuilu. 
Toitteko te jotakin olennaisesti, laadullisesti 
uutta Taloustieteellisen kerhon perustajasuku
polven 1930-luvun sanomaan verrattuna, vai 
oliko kysymys vain olemassaolevan trendin 
voimistamisesta tai projektin loppuunsaatta
misesta ? Olihan heilläkin pyrkimyksenä ta
loustieteen ajanmukaistaminen teoreettiseen 
suuntaan. Toimeliaisuuden institutionaaliset 
muodot ainakin jonkin verran muuttuivat. 

- Kyllä me samaa linjaa jatkoimme. 1950-
luvulla suomalainen kansantaloustiede näyt
ti meidän mielestämme olevan vahvasti empi
riaan sidottua tutkimusta, josta yhä kuiten
kin puuttui analyyttinen ote. Meidän hank
keemme tuskin laadullisesti erosivat Talous
tieteellisen kerhon pyrkimyksistä 1930-luvun 
lopulla. Tieteellisen tradition murentuminen 
ei tapahdu parissa vuodessa, vaan sen vaiku
tus ulottuu pitkälle. 1930-luvun henkeä oli 
nähtävissä vielä 1950-luvulla. 
Milloin o-ryhmä tarkalleen ottaen perustet
tiin? 

- Vuoden 1955 keväällä, kun olin tullut 
ulkomailta. Alkuun meitä oli Erkki Laatto ja 
minä; sitten Olli Niitamo, Erkki Laatto ja mi
nä; sitten se piiri laajeni, kun Jussi Linnamo, 
Jakko Railo, Timo Helelä, Mauno Koivisto, 
Jaakko Lassila ja Pentti Viita liittyivät mu
kaan. Vasta vuosia myöhemmin hoksattiin, 
että aika monella oli o-päätteinen nimi, joten 
se ei ollut mikään valintakriteeri. Nimi tuli 
vasta jälkeenpäin, joku sen keksi, mutta ei sii
tä puhuttu eikä omassa porukassa aluksi edes 
huomattu. 



Ristiäispäivämäärää ei·siis liene viety kirjoi
hin. Missä määrin ryhmän ajattelutapa oli yh
tenäinen? Näin jälkikäteen näyttää, että teil
lä oli yhteisesti hyväksytty tieteen näkemys, 
tieteen ideologia, mutta talousteoreettisissa ja 
-poliittisissa kysymyksissä ette välttämättä ol
leet samanmielisiä. 

- Eikä poliittisestikaan. Sehän se juuri yh
disti meidät, tietty tieteen käsitys ja pyrkimys 
ankaraan analyyttiseen lähestymistapaan, jos
sa mahdollisuuksien mukaan nojaudutaan 
matemaattisesti formuloituihin malleihin. Ei 
tätä käsitystä koskaan eksplisiittisesti formu
loitu. Tätä ajattelutapaahan ei olluthavaitta
vissa yleensä suomalaisessa kansantaloustie
teessä. Tämä meidät yhdisti. 
Osaatko näin jälkeenpäin jäljittää tämän tie
teennäkemyksen taustoja ja virikkeitä, Suo
messa ja ulkomailla? Mistä se oikein ammen
nettiin ? Sitä varmaankin voi nimittää positi
vistiseksi näkemykseksi. Se kaiketi heijasti 
vahvasti ajan henkeä? 

- Kyllä kai se oli ajan henki ja kansain
välisen tutkimuksen valtavirtaus. Meillä oli 
tarvetta päästä kansainvälisen tutkimuksen 
valtavirtaan mukaan. Looginen empirismi oli 
hallitseva taustafilosofia. Jokainen meistä oli 
lukenut Eino Kailaa tai luki silloin, ja siitä kes
kustelimme paljon. Se oli hallitseva metodo
loginen ajattelukehikko. Qlin LSE:ssä, mut
ta en koskaan kuunnellut siellä Popperia. Se 
mitä LSE:ssä tehtiin ei poikennut varmaan
kaan olennaisesti tilanteesta useimmissa muis
sa korkeakouluissa. Olin yhden syksyn Oxfor
dissa niiden kahden vuoden aikana ja siellä 
kävin Hicksin luennoilla ja hänen seminaaris
saan. (Näillä luennoilla oli muuten vain kak
si opiskelijaa, minä ja amerikkalainen Alain 
Enthoven.) Täälläkin se näytti olevan hallit
seva lähestymistapa. Hicksin seminaarissa oli 
mukana esimerkiksi tunnettu sosialistinen teo
reetikko Paul Baran, mutta ei hän millään ta
valla tuonut esiin mitään sellaista, mikä olisi 
ollut poikkeavaa, tai olisi herättänyt ajattele
maan toisella tavalla. Sama koskee McCord
Wrightia, joka taas oli vahva kapitalismin 
ideologi. Eivät he ainakaan siinä miljöössä 
tuoneet mitään poikkeavaa ajattelutapaa esille. 
Teidän tieteennäkemyksenne sisälsi sellaisia 
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aineksia kuin yhtäältä analyyttisen mallinra
kentamisen ideaalin ja toisaalta raakojen to
siasioiden kunnioituksen, ajatuksen että nä
kemykset pitää perustella viittaamalla tilasto
dataan tai muihin havaintoihin. Ekonomistin 
sosiaalinen rooli pohjustettiin »talouspolitii
kan teorialla», kuten sitä siihen aikaan kut
suttiin, käsityksellä että taloustieteilijän teh
tävänä on etsiä tehokkaimmat keinot tieteen 
ulkopuolella määräytyneiden talouspolitiikan 
päämäärien saavuttamiseksi. Miten te kohta
sitte vanhan näkemyksen, paniko se ollenkaan 
hanttiin? Siellä tietysti oli Suviranta ja muut, 
jotka olivat tottuneet ajattelemaan aivan eri 
tavalla? 

- Ei, niinkuin sanoin, minulla oli sellai
nen tunne että itse asiassa me toteutuimme sitä 
mitä Suviranta ja Pipping ehkä itse olisivat ha ... 
lunneet tehdä, mutta olivan liian vanhoja sii
hen. 
Vastarintaa ei tavallaan syntynyt. 

- Ei, vastarintaa ei tässä mielessä synty
nyt. Ainoat hankaluudet tulivat Lepon tahol
ta, hänellä oli omat käsityksensä Tukholman 
koulukunnan opeista. 

Näkemyksemme mukaan ekonomistin rooli 
oli neuvonantaja-asiantuntijan, teknokraatin 
rooli. Se istui luontevasti meidän lähestymis
tapaamme. Sen omaksumiseen vaikutti se, et
tä Uppsalassa ollessani Bent Hansen teki fi
nanssipolitiikan kirjaansa (Hansen 1955), jo
ka nojautui Tinbergenin talouspolitiikan te
oriaan. Kirjaa luettiin sen jälkeen kun se oli 
ilmestynyt. Heikki Vaivanteen kanssa arvos
telin sen Ruotsin Ekonomisk tidskriftiin. Jussi 
Linnamo teki lyhyen vierailun Hollantiin ja 
toi mukanaan tinbergeniläisiä ajatuksia ta
louspolitiikan teoriasta, jotka vaikuttivat mei
dän ryhmämme ajatteluun. 
Jos jälkiviisaasti katselee tuon tieteennäke
myksen suhdetta suomalaisen kansantalous
tieteen tuolloiseen kehitysvaiheeseen ja talous
tieteilijöiden yhteiskunnallisen roolin kehkey
tymiseen, olisitko valmis ajattelemaan niin, et
tä vallitsi vahva paralleel/isuus tämän tieteen
näkmyksen ja toisaalta projessionalisoitumi
sen tendenssin välillä? Te innostuitte metateo
reettisesta näkemyksestä, joka sopi erittäin hy
vin yhteen reaalimaailmassa tapahtuvan eko-
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nomistien yhteiskunnallisen roolin muotoutu
misen kanssa? 

- Olen aivan tätä mieltä. Ehkä tiedosta
mattomasti pyrkimyksemme oli ekonomistin 
ammattikuvan ääriviivojen hahmottaminen. 
Ekonomisti oli henkilö, jolla oli omat työvä
lineensä, joilla hän lähestyi maailman ongel
mia, kuten juristi tai lääkäri, jos tätä tarkoi
tat. Sitä ennen puhuttiin kansantaloustietei
lijöistä ja kansantalousmiehistä, me rupesim
me käyttämään systemaattisesti ekonomisti
termiä. 
Termi lanseerattiin siis vasta näinä aikoina. 

- Kyllä. Silloin ehkä jotkut muutkin ru
pesivat käytämään samaa termiä, mutta mei
dän piirissämme se oli jokapäiväisessä käy
tössä. 
Ekonomistien ammattikunnan syntymisestä 
Suomessa voidaan ilmeisesti puhua vasta noi
hin aikoihin? 

- Sanoisin niin. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa saattoi olla 
muitakin kiinnostavia kehityspiirteitä, jotka 
tukivat tätä prosessia. Toisen maailmansodan 
myötä ja sen jälkeen tapahtui jonkinlainen ar
vojen ja ajatusmuotojen relativoituminen ja 
melko yhtenäiseltä näyttäneen kulttuuriperus
tan mureneminen, mikä luultavasti sopi hy
vin yhteen teidän pyrkimysten ne kanssa. Ai
kaisempaan ajattelutapaan oli hyvin luonte
vaa sijoittaa ajatus yhteisestä, yleisestä edus
ta, johon kaikki, myös taloustieteilijät, voi
vat sitoutua. Vaikka käsitys yleisestä edusta 
sinänsä on normatiivinen, sitä pidettiin kui
tenkin epäproblemaattisena, koska sen arvel
tiin olevan yleisesti hyväksytty. Tähän ajatus
kuvioonhan vanhempi suomalainen kansan
taloustiede avoimesti perusti puuhailunsa. 
Mutta sitten kun yhteinen tai yhteiseksi kuvi
teltu kulttuurirakennelma kaikkien nähden 
mureni, tämä tuki voimakkaasti teidän tuol
loista sanomaanne. 

- Meitähän vaivasi se, että talouspoliitti
sessa keskustelussa jatkuvasti puhuttiin kan
santalouden edusta. Meidän ajatuksemme oli 
se, että kansantalouden edulle pitää antaa ta
louspolitiikassa täsmällisempi määritelmä ja 
että on hyvin mahdollista, että poliittisista läh
tökohdista riippuen tälle edulle annetaan eri-

lainen· sisältö. Talouspolitiikan teoria auttoi 
näkemään tämän selvästi. Sen mukaan poli
tiikkaa tehtäessä tai suosituksia annettaessa 
pitää pyrkiä määrittelemään tavoitteet mah
dollisimman tarkasti. Kansantaloudellinen etu 
ei ole mikään Ding an sich. 
Nykyisin yleisen edun termiä ja sen sukulai
sia viljellään yhä ahkerasti talouspolitiikan va
kiosanastossa. Missä o-ryhmän kritiikki vii
pyy, vai onko tämän sanan käyttö nykyisin jo
tenkin paremmalla mallilla? 

- Kyllä kansantalouden edulle nykyaika
na on annettu selkeämpi sisältö. Kun nyky
ään keskustellaan talouspolitiikasta, keskus
tellaan työttömyydestä, stabilisaatiosta, talou
dellisesta kasvusta, kulutuksen kasvusta ja ly
hyen aikavälin eduista. Kyllä talouspolitiikan 
tavoitteet ovat meillä nyt aika paljon kon
kreettisemmin esillä kuin 19S0-luvulla. 
Periaatteessa sinusta taloustieteilijän on täy
sin oikeutettua ja luvallista käyttää tällaista 
termiä kuin )leinen etu' tai 'kansantalouden 
etu'? 

- En sen suhteen ole muuttanut mieltäni. 
Sanoisin että nykyään tilanne on kai se, että 
talouspolitiikassa ihmisillä ei ole tavattoman 
suurta erimielisyyttä sen suhteen, mikä on kes
keisten tavoitteiden sisältö. Kyllä kai jokainen 
tässä yhteiskunnassa näkee korkean työllisyy
den tärkeänä asiana ja kansantalouden koko
naisedun osasena tai että voimakas inflaatio 
on kansantalouden edun vastaista poliittises
ta näkemyksestä riippumatta. Tottakai se on 
epätäsmällistä puheenkäyttöä, mutta sanoisin 
että se oli huonosti tai ei lainkaan jäsentynyt
tä joskus 30 vuotta sitten. 
O-ryhmä kokoontuu kuulemma vieläkin. On
ko porukka koossa? 

- Meillä on lounaskokouksia. Siihen on 
tullut muutamia ihmisiä lisää. Ei se enää kes
kustelupiirinä toimi. Se ei elä enää kuin en
nen. 

Suomen Pankin tutkimuslaitos 

Olit pitkään Suomen Pankin taloustieteellisen 
tutkimuslaitoksen leivissä ja 1960-luvun mit
taan kirjoitit paljon Suomen kansantalouden 



kasvu- ja stabilisaatiokysymyksistä. Kertoisit
ko jotain tästä vaiheesta. Minkälainen esimer
kiksi Suomen Pankin tutkimuslaitos oli tut
kimusympäristönä tuohon aikaan? 

- Jaan sen kahteen vaiheeseen. Tulin vuo
den 1955 lopulla Suomen Pankin tutkimuslai
tokseen, jossa 1950-luvun loppupuolella oli 
suurin osa niin sanotuista o-ryhmäläisistä. 0-
ryhmä oli osa Suomen Pankin tutkimuslaitok
sen ilmapiiriä. Tutkimuslaitoksen silloiset joh
tajat Heikki Valvanne ja Reino Rossi olivat 
tavallaan, en nyt sano ulkojåseniä, mutta he 
seurasivat hyvin suurella myötämielisyydellä 
meidän kehitystämme ja kannustivat meitä. 
O-ryhmä kokoontui epävirallisesti jäsenten 
kodeissa, mutta me tapasimme päivittäin 
myöskin siellä tutkimuslaitoksella, jonne Nii
tamo soitti lähes päivittäin. Sillä tavalla me 
elimme ja työskentelimme yhdessä. Tämä 
1950-luvun jälkipuolisko oli hyvin inspiroiva 
vaihe. Meillä oli myös käytännöllisiä tehtäviä, 
mutta ne eivät olleet kovin merkittäviä. Jot
kut, kuten Jussi Linnamo ja Pentti Viita, oli
vat joissakin vaiheissa mukana talouspolitii
kan valmistelussa, kun taas meikäläistä pidet
tiin teoreetikkona, ja teorian hyödyllisyydes
tä ei tuolloin oltu vakuuttuneita. 

Väiteltyäni vuonna 1959 minusta tuli tutki
musjohtaja ja sain vastuun tutkimuksen ke
hittämisestä. Laitos laajeni, ja uusia nuoria 
tutkijoita otettiin sinne töihin (mm. Pertti 
Kukkonen, Markku Puntila, Seppo Lind
blom, Sirkka Hämäläinen, Ahti Molander 
ja Kari Puumanen). Myös tutkimuslaitoksen 
rooli muuttui. Omaa kehitystäni ajatellen pi
dän juuri tätä 1960-luvun alkupuolta ja toi
mintaani tutkimuslaitoksessa hyvin tärkeänä. 
Me pyrimme mm. tuomaan taloudellisen ti
lanteen tarkasteluun analyyttistä ja selvästi 
teoriaan pohjautuvaa lähestymistapaa (ks. 
Paunio 1962). Suomen Pankin suhdanneana
lyysit, joita ei silloin julkaistu eikä tänä päi
vänäkään julkaista, saivat 1960-1uvun alku
puolella selvästi uuden otteen. Silloin tehtiin 
ensimmäiset suhdanne-ennusteet, jotka perus
tuivat kunnolliseen taloudelliseen analyysiin. 
Tämä taloudellisen tilanteen analyysin kehit
täminen oli mielestäni hyvin merkittävä kehi
tysvaihe. Ne nuoret, jotka tuolloin tulivat tut-
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kimuslaitokseen, samalla kun tekivät väitös
kirjatyötään, saivat myös tällä soveltavalla 
puolella harjaannusta taloudellisen tilanteen 
analyysiin. Sitä tapaa, jolla me sen teimme, 
on seurattu myöhemmin pankin ulkopuolel
la. Se loi perustan, tradition ja ammattitaidon, 
jonka varaan pankin ekonometrinen mallike
hittely 1970-luvulla rakentui. Ensin luotiin 
analyyttinen lähestymistapa ja sitä kehitettiin 
1960-luvulla. Sitten aika olikin kypsä raken
taa ekonometrinen työväline, suuri pankin 
malli tällaisen analyysin välineeksi. 
1960-luvun alkupuoli oli minusta tärkeä vai
he, niin minun kannaltani kuin myös uskoak
seni monen muun tutkimuslaitoksessa toimi
neen kannalta. Aikakirjoissa tästä näkyy hy
vin vähän mainintoja, jos ollenkaan. 

Tulkoon vielä mainituksi, että samaan ai
kaan, kun puuhasin soveltavan suhdanneana
lyysin parissa, tein myös teoreettista työtä, jo
ka kosketteli suhdanteiden ja taloudellisen 
kasvun välistä vuorovaikutusta (Paunio 1969). 
1960-luvun mittaan sitten osallistuit myöskin 
komiteat yöhön ja kirjoitit muistioita. Mikä 
mahtoi olla sen suhde tosiasiallisesti harjoitet
tuun talouspolitiikkaan? Koitko kyenneesi 
vaikuttamaan siihen? 

- Enpä tiedä. Silloin 1960-luvun alkupuo
lella Klaus Waris oli Suomen Pankin pääjoh
tajana. Oma näkemykseni oli silloin, että teh
täväni oli Suomen Pankin harjoittaman ta
louspolitiikan tukeminen ja tämän politiikan 
taloustieteellinen, analyyttinen valmistelu. 
Näin selvästi tämän roolin. Heikki Valvanne 
oli laitoksen johtaja. Meillä oli aivan selvä 
työnjako. Minä nuorempien kolleegojen kans
sa suoritin analyysin ja tulkinnan siitä, mikä 
on tilanne ja minne maailma menee. Valvan
ne sitten Wariksen kanssa sovelsi sitä talous
politiikkaan. Siinä vaiheessa en nähnyt tehtä
väkseni osallistua talouspoliiittiseen keskuste
luun. Näin roolini tällaisena ja koin sen hy
vin tärkeänä analyyttisen kehitystyön tehtä
vänä. 

Monetary Workshop 

Jos mennään ajassa vähän eteenpäin, niin tul
laan sellaiseen instituutioon kuin Jouko Pau-
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nion Monetary Workshop, joka toimi Helsin
gin yliopistossa 1970-luvun alussa. Perustit sen 
tultuasi professoriksi yliopistoon ja vietettyäsi 
vuoden Harvardissa. Mistä tämä idea sai al
kunsa? Mihin pyrittiin? Ovatko tavoitteesi sit
temmin toteutuneet? 

- Tulin yliopistoon vuonna 1966 Suomen 
Pankin tutkimuslaitoksesta, jossa tehtiin se
kä tutkimustyötä että käytännön työtä. Yli
opiston tutkimustyön koin tavattoman heive
röiseksi. Assistentteja oli, mutta heidän tut
kimustyönsä ei juuri edennyt. Eivätkä profes
soritkaan paljon tutkimusta tehneet. Tulin 
miljööseen, jossa ei huokunut minkäänlainen 
tutkimus ilmapiiri . 
Päinvastoin kuin Suomen Pankissa? 

- Juuri niin. Ja kansainvälisten kokemus
ten perusteella tiesin, että yliopistoissa tehdään 
tutkimusta. Minulla oli koko ajan mielessä 
Helsingin yliopiston kansantaloustieteen lai
toksen muuttaminen tutkimuslaitokseksi pel
kästä opetuslaitoksesta, jossa kuulustellaan ja 
annetaan tenttimerkintöjä. Se oli mielessäni 
heti alusta pitäen. 

Tässä kuitenkin oli sellainen välivaihe, et
tä vuonna 1966 Mauno Koivisto, silloinen val
tiovarainministeri, pyysi laatimaan Talous
neuvostoIle kokonaistaloudellisesta suunnitte
lusta mietinnön. Se vei aikaa pari vuotta. Olin 
työryhmän puheenjohtaja. Sinä aikana muo
dostin yliopistossa 5-6 laudaturtyöryhmää, 
joissa vedin tutkielman tekoon opiskelijoita. 
Sain jonkin verran varojakin tähän tarkoituk
seen. Tässä yhteydessä tehtiin suuri joukko 
gradutöitä ja osa niistä, ehkä neljä tai viisi, 
julkaistiin lopullisen mietinnön liitteessä. Se 
on hyvin paksu mietintö, jota ei koskaan pai
nettu. Tätä kautta yritin aluksi saada kansan
taloustieteen laitokseen omaa tutkimuksellis
ta panosta. Pentti Pöyhönen oli myöskin pro
fessorina, ja hän koki ilmeisesti tämän saman 
ongelman. Hänellä oli ollut omat saman suun
taiset pyrkimyksensä asioiden kehittämiseksi. 
Tuolloin käynnistin yliopistossa myös raha
talouden seminaarin, joka edelleen jatkuu tut
kijakollokviona, nyt yhdessä Kauppakorkea
koulun kanssa. Tämä instituutio on siis eri 
muodoissa elänyt jo yli 20 vuotta, mm. Kata
janokan seminaarina 1970-luvulla. 

Kaiken aikaa minulla oli mielessä saada ai
kaan tutkimusryhmä, jonka kautta laitokseen 
saisi istutetuksi lisää aitoa tutkimusaktiviteet
tia. Olin keskustellut Suomen Pankissa asiasta 
ja siellä oltiin ajatuksesta kiinnostuneita. Yksi 
syy kiinnostukseen oli, että siellä katsottiin, 
että keskuspankin tehtävä ei ole valtakunnan 
taloustieteellisestä tutkimuksesta huolehtimi
nen, se kuuluu jonnekin muualle, lähinnä kor
keakouluun. Siellä oli valmiutta tukea tutki
mustyön voimistamista korkeakoulussa. Sa
moin sitä oli Yrjö Jahnssonin säätiössä, siel
lä oli professori L.A. Puntila hallituksen pu
heenjohtajana, joka ymmärsi nämä asiat ta
vattoman hyvin. Yliopiston ulkopuolella oli 
siis olemassa potentiaalista tutkimusrahoitusta 
ja ymmärtämystä vahvistaa tutkimusta ja tut
kijankoulutusta. 

Sitten kävi sillä tavalla huvittavasti, että 
vuoden 1968 syksyllä Ford Foundationin 
edustaja kirjoitti ja pyysi tapaamista täällä 
Helsingissä. Tavatessamme hän kertoi Fordin 
olevan valmis rahoittamaan tutkimustani. 
Kerroin hänelle ideasta ja sanoin etten vielä 
ole oikein löytänyt muotoa sen toteuttamisel
le. Lisäksi minulla oli paljon opetustehtäviä 
ja Talousneuvoston projekti kesken; minun 
täytyisi ensiksi päästä niistä irti voidakseni 
miettiä näitä asioita. Ford Foundation lupasi 
siltä istumalta minulle vuoden irtaantumisen 
virastani ja lupasi myöskin, että saisin rahaa 
tätä tutkimusprojektia varten. Otin tarjouk
sen vastaan ja lähdin vuodeksi Harvardiin. 
Sen vuoden aikana Ford Foundation kuiten
kin esitti, että jos pystyn rahoittamaan pro
jektin Suomesta käsin, he eivät tietenkään tule 
siihen mukaan. Kävin keskusteluja Yrjö 
Jahnssonin säätiön ja Suomen Pankin kans
sa, ja tulos oli se että ne yhdessä suostuivat 
rahoittamaan viiden vuoden ajan rahatalou
dellista projektia. Tästä se lähti liikkeelle. Sillä 
rahoituksella tämä ryhmä pyöri useita vuosia 
ja siihen tuli myöhemmin vähän lisääkin ra
haa muualta. Jossain vaiheessa ryhmässä oli 
12 henkeä. 

Rahataloudellinen tutkimus tuntui luonte
valta, koska tulin itse Suomen Pankista ja 
myös Suomen Pankissa ajateltiin tuolloin ir
rottautumista akateemisesta tutkimuksesta. 



Oli siis sopiva aika jatkaa ja vahvistaa juuri 
tämän alueen tutkimusta Suomen Pankin ul
kopuolella. Tausta-ajatuksena oli myöskin se, 
ettei tällä alueella saisi olla intellektuaalista 
monopolia yksinomaan Suomen Pankilla ja 
että sen rahapolitiikan kysymyksissä tulisi 
kohdata asiantuntevia henkilöitä myöskin 
Pankin ulkopuolella. 
Tässä ryhmässä sitten harrastitte makrota
lousteorian isoja kysymyksiä, keynesiläistä 
traditiota ja uusia Keynes-tulkintoja. Tässä 
vaiheessa ilmeisesti kohtasit Keynesin uudel
leen. 

- Palasin Amerikan matkaltani vuonna 
1970. Axel Leijonhujvudin kirja Keynesistä ja 
keynesiläisyydestä oli ilmestynyt paria vuot
ta aikaisemmin (Leijonhujvud 1968). Laiva
matkalla takaisin yli Atlantin, joka kesti viisi 
päivää, luin tämän kirjan. Se oli inspiraatio, 
joka sai palaamaan takaisin Keynesiin. 
Tapahtui jonkinlainen herätys? 

- Niin, herääminen. Aikaisemminkin olin 
lukenut Keynesin Yleistä teoriaa, mutta en 
koskaan saanut siihen oikein otetta. Olin jo 
aikaisemmin irtaantunut Tukholman koulu
kunnan dynaamisesta teoriasta. Aloin suhtau
tua siihen skeptisesti, koska se ei minusta tar
jonnut riittäviä analyysivälineitä. Olin ajau
tunut itse asiassa perinteiseksi keynesiläisek
si. Lähteenä ei suinkaan ollut Keynes itse vaan 
sellaiset klassiset artikkelit kuin Hicksin, 
Modiglianin ja Palanderin esitykset Keynesistä 
(Hicks 1937, Palander 1942, Modigliani 1944). 
Olin niiden pohjalta muuttunut keynesiläiseksi 
1960-luvulla, koska koin oman väitöskirjani 
lähestymistavan ongelmalliseksi. Olin kyllä lu
kenut Keynesiä, mutta se lähti pikemminkin 
siltä pohjalta, että halusin tietää mitä se klas
sikko mahtoi sanoa, kuin aidosta kiinnostuk
sesta. Leijonhufvud sitten herätti aidon kiin
nostuksen Keynesiin. Silloin valkeni, että Key
nesin Yleinen teoria oli paljon enemmän kuin 
se malli, joka kirjallisuudessa keynesiläisenä 
teoriana esitettiin ja jonka puitteissa minäkin 
suureksi osaksi ajattelin. Siitä lähtien Yleinen 
teoria on ollut sellainen kirja, johon palaan 
takaisin. Aina hämmästyn sen idearikkaudes
ta. Esimerkiksi modernille rationaalisten odo
tusten koulu kunnalle tekisi hyvää katsoa Key-
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nesiä, ottaa oppia siitä mitä hän sanoo epä
varmuudesta ja odotuksista. 
Taloustieteilijöiden. luku taito saattaa joskus 
pettää, se voi vaihdella ajattelutyylistä ja ai
kakaudesta toiseen. 

- Niin voi olla. Otetaan esimerkiksi Har
ry Johnson, joka piti Yrjö Jahnsson -luennot 
täällä 1970-luvun alussa. Johnson kirjoitti 
useita tulkintoja Keynesistä. Sanoin jostakin 
hänen kirjoituksestaan hänelle, että ei tuo ole 
ollenkaan Keynesiä. Siinä hän istui vieressä
ni autossa ja sanoi että voi olla, ei hän ollut 
ainakaan 10 vuoteen vilkaissut Keynesiä. Mut
ta hän kulki kuitenkin ympäriinsä ja esitti 
Yleisen teorian tulkintoja! Kyllä se voi olla lu
kutaidottomuutta, ei viitsitä enää lukea sitä 
lähdettä josta puhutaan. Kuitenkin Johnson 
oli kaikkein oppineimpia miehiä, joita kan
santaloustieteen piirissä on viime vuosikym
meninä ollut. 
Viittasit siihen, että olit huomannut ongelmia 
tukholmalaisessa lähestymistavassa. Milloin 
tämä tapahtui? Voisitko tiivistäen todeta, mi
kä siinä osoittautui puutteelliseksi? 

- Tukholman koulukunnan ajattelu oli 
olennaisilta osiltaan dynaamista teoriaa, jo
ka perustui periodianalyysiin. Sen avulla kyet
tiin kyllä sanomaan jotakin siitä, mitä perio
din sisällä tapahtuu. Jo väitöskirjaa tehdes
säni minussa kuitenkin vahvistui käsitys, että 
lähestymistapa ei tarjonnut riittävästi mahdol
lisuuksia taloudellisen kehityksen jäsentämi
seen. Erityisesti se oli voimaton pyrittäessä 
tutkimaan siirtymistä periodista toiseen. 
Aktivoiduit myös talouspoliittisissa kannan
otoissa. Niissä esiintyi 1970-luvun mittaan 
vahvasti keynesiläisiä sävyjä (esim. Paunio 
1978). 

- Aina silloin tällöin olen osallistunut ta
louspoliittiseen keskusteluun. Tämä keynesi
läinen lähestymistapa tietenkin siihen osaltaan 
vaikutti. Silloinhan monetarismi nousi vah
vasti etualalle. Yritin siihenkin paneutua, mut
ta sen lähtökohdat olivat sellaiset, että en voi
nut siitä innostua. 

Tähän liittyy tapaus, jonka voisin kertoa. 
Tapasin Milton Friedmanin vuonna 1970 Chi
cagossa. Harry Johnson esitteli minut Fried
manille. Kävelimme lounaalle, siinä oli Fried-
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man, Johnsonjajoku neljäskin. Friedman ky
syi Suomen taloudellisesta tilanteesta. Ehdin 
kertoa ehkä pari minuuttia, ja heti Friedman 
tiesi, miten Suomen talous saataisiin kuntoon. 
Tottakai-. Sillä miehellä oli heti vastaus val
miina. Mutta tarina jatkuu. Hän antoi minulle 
kirjoittamansa, sittemmin Journal of Politi
cal Economy -lehdessä julkaistun paperin, jos
sa hän yritti sijoittaa monetarismia samaan 
kehikkoon keynesiläisyyden kanssa (Friedman 
1970). Hän pyysi kommenttejani ja ehdotti ta
paamista muutaman tunnin kuluttua. Epäröin 
ja ihmettelin, mitä minä oikeastaan voin ja us
kallan sanoa, kun mies on tuollainen, luulee 
tietävänsä kaiken. Luin sen mitä ehdin ja mi
nulle tuli mieleen pari pointtia, joista ajatte
lin herättää keskustelua. Menin hänen luok
seen niinkuin oli sovittu kello viideltä. Sanoin 
että minulla on muutama kysymys, joista olen 
eri mieltä. Harvoin minulla on ollut niin mie
lenkiintoista keskustelua kuin silloin Friedma
nin kanssa. Friedman kiipesi tikkaita pitkin 
hakemaan kirjoja kirjastonsa ylähyllyltä, tar
josi empiiristä evidenssiä näkemyksensä tuek
si. Hän oli aivan toisenlainen ihminen kuin 
aiemmin päivällä, täysin sisällä akateemises
sa tutkijan roolissaan. Voin kuvitella, minkä
lainen hän saattoi olla jossain sisäpiirissä ins
piroivana henkilönä. Hän oli avoin eikä ol
lenkaan dogmaattinen. Meidän piti kello 7 
mennä kuuntelemaan Schulz-luentoa, jonka 
Tobin piti Chicagossa juuri sinä iltana, mut
ta vasta puoli kahdeksan huomasimme, että 
olimme myöhässä. 
Friedman taitaa olla aika taitava näissä roo
lileikeissä muutenkin. Tehän harrastitte raha
ryhmässä myös monetarismia, kaiken muun 
ohella. 

- Niin. En halunnut, että ryhmän jäsenet 
urautuisivat yhden lähestymistavan ja yhden 
linjan tutkijoiksi. Katsoin, että Suomessa 
kenttä oli niin auki, että porukkaa piti roh
kaista erilaisiin näkökulmiin ja lähestymista
poihin. Esimerkiksi Jukka Pekkarinen oli tut
kijatyyppinä sellainen, että rohkaisin häntä 
tutkimaan Keynesiä. Jotkut toiset sitten, esi
merkiksi Heikki Oksanen tai Paavo Peisa, oli
vat taas aivan toisen tyyppiset. Aito pyrki
mykseni oli rohkaista ihmisiä tutkimaan vä-

hän eri lähestymistapoja ja myös kehittää teo
riaa ja tehdä empiiristä työtä eri näkökulmis
ta. Kjell-Peter Söderlundia rohkaisin katso
maan, kuinka paljon tässä monetarismissa on 
järkeä ja siihen suuntaan myös Antti Suvan
to meni rahan kysyntäanalyysissä. Vesa Kan
niainen suuntautui empiiriseen yritys sektorin 
analyysiin, Sixten Korkman taas maksutase
problematiikkaan ja Antti Heinonen kotita
louksien käyttäytymiseen. Erkki Koskela sai 
haastavan tehtävän syventyä varsin vähän tut
kittuun pankkiluottomarkkinoiden problema
tiikkaan ja Marianne Stenius aloitteli pääoma
markkinoiden tutkimusta. Seppo Honkapohja 
oli siinä ryhmässä omalaatuisensa lahjakkuus; 
epätasapaino analyysi oli silloin tulossa muo
tiin ja niinpä rohkaisin häntä paneutumaan 
sen teoreettisiin perusteisiin. Spektri oli aika 
laaja, mikä oli nimenomainen pyrkimykseni. 
Voisi kuvitella, miten olisi käynyt, jos olisin 
lähtenyt siitä, että tällä porukalla oli tutkit
tava jotain rajoitettua ongelmaa, esimerkiksi 
onko rahan kysyntä stabiili. Siihen olisi hel
posti voinut uhrata koko sen porukan ajan. 
Minulla oli alun pitäen se idea, että yritetään 
rikastuttaa erilaisia makrotaloudellisia näkö
kulmia. 
Siitä oli siis hyvin kaukana pyrkimys muodos
taa jonkinlainen yhtenäinen koulukunta. 

- Sitä en halunnut tehdä, vaan halusin et
tä tässä projektissa tehdään monipuolista ra
hataloudellista tutkimusta laajasti tulkittuna. 
Yhtä hyvin voisi sanoa, että kyseessä oli mak
rotaloudellinen tutkimusryhmä. Kukaan ei 
esimerkiksi ollut a priori monetaristi, mutta 
siitäkin lähestymistavasta käsin oli asioita syy
tä katsella. Tämä oli minun linjani. Uskon, 
että sillä on ollut paljon suurempi merkitys 
suomalaiselle kansantaloustieteelliselle tutki
mukselle kuin jos siitä olisi syntynyt jokin 
koulukunta. Nykyisin nämä henkilöt vaikut
tavat hyvin eri tavoilla. Olisi helposti voinut 
syntyä sellainen koulukunta, joka olisi dog
maattisesti voimallaan ryhtynyt vaikuttamaan 
yhteiskuntaan. Minusta se ei olisi ollut onnel
lista Suomen kansantaloustieteelle. 
Sen voi kuvitella, koska porukka on aika vai
kutusvaltaisissa asemissa tänä päivänä. 

- Aivan. Haluan korostaa tätä, koska asia 



ei aiemmin ole tullut esille. Minusta sitä on 
syytä alleviivata. 
Minulla oli jokin aika sitten erään Yhdysval
loissa järjestetyn konferenssin yhteydessä ti
laisuus keskustella Axel Leijonhufvudin kans
sa, ja jossakin vaiheessa keskustelu kääntyi si
nuun. Hän arveli, että olet ainakin jossakin 
määrin uhrannut omaa tutkijanuraasi tämän 
raharyhmän sukupolven kouluttamiseksi. Mil
tä sinusta itsestäsi tuntuu? 

- Jaa. Mahdollisesti. 

Tutkimus ja talouspolitiikka 

Suhteesi ja suhtautumisesi suomalaiseen ta
louspolitiikkaan on kiinnostava kysymys. Mi
ten omaan rooliisi ekonomistina on vaikutta
nut se, että Suomessa on perinteisesti karsas
tettu aktiivisesti suhdanteisiin puuttuvaa ta
louspolitiikkaa? Miten olet sen kokenut? 

- Olen aina ollut kriittinen tätä linjaa koh
taan. Tässähän ei ole kysymys ainoastaan ana
lyysista, vaan myöskin siitä mitä asioita ha
lutaan painottaa ja korostaa. Näkisin, että 
suomalaisessa talouspolitiikassa on pitkä pe
rinne, joka korostaa esimerkiksi rahan arvon 
vakavuutta työllisyyden kustannuksella. Olen 
aina ollut jossain määrin eri mieltä tämän ta
voitteen suhteen, ehkä nyt en enää niin pal
jon kuin aikaisemmin. Taloudellinen argu
menttini on ollut se, että tämä linja on unoh
tanut, että työttömyys merkitsee taloudellis
ten resurssien haaskausta - tämä sen inhimil
listen näkö kohdan lisäksi, että on väärin yk
sittäistä ihmistä kohtaan, että yhteiskunnas
samme on tahtomattaan joutunut työttömäksi. 

Myös o-ryhmän keskustelupanokset, joihin 
minäkin osallistuin, liittyivät tähän. 1950-
luvulla yleislakon jälkeen suomalaisella ta
louspolitiikalla vietiin asiat hurjan kireälle, 
kohti silloista kovaa devalvaatiota muun ohes
sa. Sitä vastaan reagoimme kavereitteni kans
sa. 1960-luvullahan ongelmat eivät olleet eh
kä niin dramaattisia. Silloin oli vallalla erään
lainen suunnitteluideologia, sellainen usko, et
tä asiat hoituvat, jos kaikki vain suunnitellaan 
hyvin. Itse olin skeptinen sen ajatuksen suh
teen, että meidän talousjärjestelmässämme 
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pystyttäisiin asiat suunnittelemaan siten, et
tei stabilisaatiohäiriöitä syntyisi. Olihan meillä 
tämä kokonaistaloudellista suunnittelua poh
tinut työryhmäkin silloin 60-luvun jälkipuo
liskolla. 1970-luvulla sitten tuli taas vaihe, jos
sa pallo hukattiin ja vedettiin tilanne hyvin ki
reäksi vuosina 1976-77. Silloin tuli taas tar
ve korostaa toisenlaista näkökulmaa asioihin. 

En koskaan ole ollut niin lähellä talouspo
litiikan harjoittamista, että joku päätöksen
tekijä, ministeri tai pääjohtaja, olisi kanssa
ni varsinaisesti keskustellut ja kysynyt neuvoa. 
Pankissa ollessani valmistelin asioita analyyt
tisesti, enkä ole koskaan ollut työssä valtio
varainministeriössä. Olen teknokraatin tai yli
opistomiehen roolissa katsellut asioita. On tie
tenkin ekonomisteja, jotka ovat aidosti pää
töksentekijän kyljessä kiinni, jolloin ei voi sa
noa, missä määrin päätöksentekijän päätök
set ovat hänen omiaan ja kuinka paljon mui
den. Itse en koskaan ole ollut niin lähellä. 
Sinulle on varmaan muodostunut jonkinlai
nen käsitys siitä, minkälainen suhde Suomes
sa ylipäätään on taloustieteellisen tutkimuk
sen ja talouspolitiikan tekemisen välillä. 

- Aikaisemmin niiden välillä oli aika suuri 
kuilu. Nyt uskon, että tilanne on vähin erin 
muuttunut. Se on aivan toisenlainen kuin vuo
sikymmeniä sitten. Niin pitkälle kuin talous
tieteellistä tutkimusta ja ekonomisteja voidaan 
käyttää,niin kyllähän heitä käytetään. Ei ky
seessä ole mikään talouspoliittisten ongelmien 
lopullinen ratkaisu, sellainen että kaikki saa
taisiin menemään hyvin sen avulla. Kuitenkin 
ekonomistien asiantuntemusta käytetään ny
kyisin aivan toisella tavalla kuin ennen. Kui
lu oli mahtava vielä 1950-luvulla, kun olin 
nuori. Heikki Valvanne on siitä hyvä esimerk
ki. Hän teki erittäin hienon teoreettisen väi
töskirjan budjettipolitiikasta. Se oli yksi nii
tä suomalaisia töitä, joita valitettavasti ei 
käännetty koskaan: se olisi ollut kansainväli
sesti huomattava. Hän oli mukana Suomen 
Pankin käytännöllisessä rahapolitiikassa, hän 
oli itse asiassa jossain vaiheessa johtokunnan 
jäsenkin. Hän sanoi, että teoria on yksi asia 
ja käytäntö on toinen asia. Hän selitti minul
le, että Suomessa ei voi puhua rationaalisen 
budjettipolitiikan harjoittamisesta, vaikka 
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hän ekonomistina tiesi, kuinka pitäisi toimia. 
Ei sitä voinut poliitikoille sanoa, koska he oli
sivat vain käyttäneet sitä väärin. Ainoa min
kä he ymmärsivät oli, että tulojen ja meno
jen on oltava yhtä suuret. Sen he ymmärsivät 
oman yksityiskokemuksensa kautta. Poliiti
kolle ei voinut selittää, että joskus budjetin va
jauskin voi olla kansantalouden kannalta hy
väksi. Nythän tilanne on tässä suhteessa toi
nen. 
Käytit sellaista sanontaa, että ekonomisteja 
»käytetään». Miten tämä pitäisi ymmärtää? 
Ekonomisteja voidaan käyttää siten, että he 
saavat todellista teoreettiseen tietämykseen pe
rustuvaa vaikutusvaltaa politiikan linjan muo
toutumiseen, tai sitten heitä voidaan käyttää 
hienosäätämään ja siunaamaan ja erilaisille 
yleisöille perustelemaan jo valittu linja. 

- Vakaasti uskon, että ekonomisteja to
dellakin käytetään hyvässä mielssä, siinä mie
lessä että heidän tietämykensä avulla taloudel
linen tilanne ja sen ongelmat jäsentyvät tänä 
päivänä paljon selkeämmin poliitikoille, jot
ka tekevät päätöksiä. Tietenkin poliitikot saat
tavat tehdä hulluja päätöksiä muista syistä, 
mutta kuitenkin uskon, että tiedollisten edel
lytysten pitäisi nyt olla aika hyvät. Otetaan 
vaikka viimeinen vakautuspäätös. Olemme lä
hellä jonkinlaista maailmanennätystä sikäli et
tä neljälle, viidelle ekonomistille, eri laitosten 
johtajille, annettiin tehtäväksi miettiä, mikä 
on tilanne ja mihinkä se on menossa ja mitä 
voisi tehdä. Kyllä se, miten he tilanteen näki
vät ja mitä he suosittelivat, tulee vakauttamis
ratkaisussa näkyviin. Tottakai siinä tehtiin 
kompromisseja, siinä oli politiikkaa mukana, 
siinä oli valtiovarainministeri Liikanen, joka 
ymmärsi asian. Minusta tässä on fantastisel
la tavalla käytetty taloudellista asiantuntemus
ta tavallista pitemmälle. Hehän suosittelivat 
myös tulopoliittista ratkaisua. Tilanteen ana
lyysin pohjalta he katsoivat, että tämä on se 
mitä nyt pitäisi tehdä. Minusta ei oikeastaan 
missään olosuhteissa voi edellyttää taloustie
teelliseltä asiantuntemukselta tämän suurem
paa panosta, eikä se sellainen tule aina ole-' 
maankaan. 
Niin, tämä on harvinainen tilanne, jossa leik
kautuvat useat tekijät juuri sopivasti. 

- Niin on. Olen kertonut tästä ulkomai
sille kolleegoilleni. He sanovat, että se on ai
van fantastinen tapahtuma. Siinä olivat sen
tään mukana erilaiset laitokset, jotka analyy
sejaan vesittämättä päätyivät yhteiseen suo
situkseen, vaikka ne tavallaan kuitenkin edus
tavat hiukan erilaista poliittista painotusta. 
Tämä on jotain aivan muuta kuin se tilanne 
mikä aikaisemmin on vallinnut. 
Tämän politiikan muotoilemiseen osallistui
vat sellaiset henkilöt, jotka jo ovat aika lähellä 
talouspolitiikkaa, jotka tavallaan ovat väli
miehiä akateemisen taloustieteen ja talouspo
litiikan välissä. 

- Tottakai. He ovat ammattiekonomiste
ja, jotka johtavat soveltavaa tutkimustyötä. 
Jokaista heistä voi pitää tutkijana, ihmisenä, 
jolla on selvä tutkimusintressi. Tottakai he 
ovat omilla tahoillaan lähellä päätöksentekoa, 
kuten Kari Puumanen Suomen Pankissa ja 
Pentti Sorsa valtiovarainministeriössä. Pent
ti Vartia, Pertti Kukkonen ja Pekka Korpinen 
ovat jo kauempana. 
Näyttäisikö sinusta siltä, että jos tilanne on 
näin onnellinen, niin se osoittaisi myös aka
teemisen taloustieteen voimaa? Onko tässä ky
se akateemisen taloustieteen viisauden välit
tymisestä talouspolitiikkaan? 

- Kyllä sanoisin näin. Näkisin niin, että 
meillä ainakin makrotaloudellinen tutkimus, 
tehdään sitä sitten näissä laitoksissa tai yli
opistoissa, on osoittautunut erinomaisen 
salonki- ja käyttökelpoiseksi. 
Merkitseekö tämä siis arviosi mukaan sitä, et
tä perinteisesti päivitelty kuilu teorian ja käy
tännön välillä suomalaisessa talousajattelus
sa on nyt kuroutumassa umpeen? 

- Ainakaan tässä tilanteessa sitä kuilua ei 
mielestäni ole. Tätä on syytä alleviivata. Se on 
aika merkittävä asia. 
Joten maljoja kannattaa kohotella. 

- Ainakin ammattikunnan ja tutkimuksen 
kannalta, kun ajatellaan mistä minunkin eli
naikanani on lähdetty liikkeelle. Aiemmin sa
nottiin, että ne on professoreita, ne on teo
reetikkoja, ne vain funtsailee; tai teoreetikko
ja jotka sanovat, että teoria on yksi asia ja 
käytäntö on toinen. Onhan tilanne tietenkin 
jo aikaa sitten muuttunut. En usko että vuo-



siin enää mikään merkittävä päätös, jolla olisi 
kokonaistaloudellisia vaikutuksia, olisi tapah
tunut ilman valmisteluja ja taloudellista ana
lyysia, jossa ekonomistit ovat mukana. Eri 
asia on, että analyysi saattaa muun poliittisen 
pelin myllerryksessä unohtua. Tässä nyt eh
kä oli tilanne suunnattoman otollinen. Halli
tus halusi käyttää hyväkseen sitä tietämystä 
mitä ekonomisteilla oli. 
Sinusta siis tuntuu, että taloustieteen sanan
valta talouspolitiikan määräytymisessä alkaa 
olla huomattavasti painokkaampi kuin se oli 
joskus aikaisemmin? Myöskin, jos tilannetta 
verrataan niihin 1950-lukua edeltäneisiin ai
koihin, jolloin käytäntöön suuntautuneisuus 
oli eksplisiittisesti rakennettu osaksi suoma
laisen kansantaloustieteen tehtävän asettelua? 

- Sen vaikutus on suurentunut, aivan 
olennaisesti erilainen. 

Suomalaisen kansantaloustieteen tila ja 
tulevaisuus 

Tässä on jo tullut monia tätä sivuavia ajatuk
sia esille, mutta voisitko jotenkin kiteyttää kä
sityksesi siitä, minkälaista kehitystä suomalai
sessa kansantaloustieteessä on urasi aikana ta
pahtunut, sekä teorian ja tutkimusmenetel
mien tasolla että tutkimuksen institutionaalis
ten edellytysten ja kehysten tasolla, ja onko 
sinusta menty hyvään suuntaan. 

- Ensin tuo instituutioiden taso, siitä on 
helpompi sanoa jotakin. Tutkimuksen paino
piste oli aikoinaan Suomen Pankissa, mikä oli 
vino tilanne. Muualla tutkimus oli vähäistä, 
siellä täällä yksittäisiä yksinäisiä tutkijoita, 
mutta nythän tilanne on olennaisesti muuttu
nut. Yliopistoissa tehdään aitoa tutkimustyö
tä. En tiedä onko se riittävää, mutta sitä teh
dään. Helsingin yliopiston kansantaloustie
teen laitoksessa tilanne on aika kiva tällä het
kellä. Ainahan tutkimustoimintaa voidaan 
edelleen intensifioida, mutta meillä on hyvä 
joukko koossa, jos ajatellaan nuoria assistent
teja ja niuuta tutkijajoukkoa. 

Sitten ovat nämä tutkimuslaitokset. Yhteis
kunnan eri intressipiireillä on omat laitoksen
sa. On erittäin hyvä asia, että Työväen talou-
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dellinen tutkimuslaitos painottaa sellaisia 
asioita, jotka ovat sen poliittisen suuntauksen 
kannalta tärkeitä, kuten tulonjako- ja työ
markkinakysymyksiä. Elinkeinoelämän Tut
kimuslaitos tekee aitoa tutkimustyötä, mutta 
painottaa semmoisia asioita, jotka ovat elin
keinoelämän kannalta tärkeitä. Vastaavasti 
Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos tekee 
aitoa tutkimustyötä oman ryhmittymänsä 
kannalta tärkeistä asioista. Suomen Pankis
sa suhtautuminen tutkimukseen on käynyt vä
hän aaltoliikkeenä, joskus ollaan kielteisem
piä ja joskus myönteisempiä. Siellä tehdään 
varsin paljon muutakin kuin vain keskuspank
kia palvelevaa tutkimusta. Valtiovarainminis
teriössäkin tutkimus organisaatiota vahviste
taan, mikä on ihan oikein. Taloudellinen 
suunnittelukeskus palvelee julkista sektoria'ja 
katselee asioita pitemmästä perspektiivistä. 
Tutkimus oninstitutionaalisesti erittäin hyväs
sä jamassa. En voisi kuvitella, että tilanne voi
si tältä osin paljon parempi ollakaan. Myös 
korkeakoulututkimukseen on rahaa saatavis
sa, jos vain muut olosuhteet ovat sellaiset, että 
tutkimusta voidaan tehdä. Meidän laitokses
sammehan on ollut ongelmana se, että ei ole 
ollut riittäviä työskentelytiloja. 

Mitä tulee kysymykseen, miten itse tutki
mus on kehittynyt, minusta tärkeintä on se, 
että suomalainen kansantaloustieteellinen tut
kimus on 10-15 viime vuoden aikana tullut 
kansainväliselle areenalle. Suomalaiset tutki
jat esiintyvät kansainvälisissä konferensseis
sa, joskus varsin suurin joukoin. Tutkimuk
sia on tulkaistu kansainvälisissä aikakauskir
joissa aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. 
Tässä suhteessa kuva suomalaisesta kansan
taloudellisesta tutkimuksesta ja sen laatutasos
ta on aivan merkittävästi muuttunut. 

Jos katsomme suomalaisen kansantalous
tieteellisen tutkimuksen valtavirtaa, niin sa
noisin, että sitä on viime aikoina hallinnut 
kvantitatiiviseen ekonometriseen suuntaan 
painottunut lähestymistapa. En haluaisi ottaa 
kantaa siihen, onko se hyvä vai huono asia. 
Ehkä vähän valitan sitä, että kehitys on niin 
yksipuolisesti mennyt tähän suuntaan. Tämä 
on tosiasia. Jos vertaan 1950-lukuun, silloin 
ei tehty lainkaan ekonometrista työtä, lu-
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kuunottamatta joitakin Leo Törnqvistin op
pilaita. Ekonometriasta ei silloin vielä ollut 
tullut tällaista massamittaista tuotantoproses
sia jollaiseksi se nyttemmin on muuttunut, 
osittain teknisten edellytysten paranemisen 
myötä. 
Harva joka siitä valittaa, asettaa kyseenalai
seksi tällaista tutkimusta sinänsä, mutta ne 
jotka valittavat, puhuvat nimenomaan intel
lektuaalisten ja muiden tutkimusresurssien vi
noutuneesta allokaatiosista, jossa olisi korjaa
misen varaa. 

- Minusta on ilahduttavaa, että meillä on 
jälleen herännyt kasvavaa kiinnostusta myös
kin menneisyyteen, esimerkiksi taloushisto
riaan. 1930-luku kiinnostaa, ehkä 1920-luku
kino Minusta se on hyvä asia. Suomalainen 
kansantaloudellinen tutkimus on myös hake
massa uudestaan oppihistoriallisia juuriaan. 
Jukka Pekkarisen ryhmä on tässä historialli
sen näkökulman korostamisessa ollut tärkeä 
virikkeiden antajana. Näen nämä asiat myön
teisinä piirteinä. Tietenkin valtaväylä on val
taväylä ja siinä ihmiset keskimäärin liikkuvat, 
mutta kyllähän meillä jonkin verran muuta
kin on. Myös metodologinen tutkimus, jota 
sinä harrastat, on minusta hieno asia. Pekka 
Sutela on melkein yksinäinen susi, hän on 
kiinnostunut talousjärjestelmäproblematiikas
ta. Kun meillä nyt on varsin paljon ekonomis
teja, minusta tutkimuksen kuvaa pitäisi voi
da enemmän diversifioida. Nyt on resursseja 
niin paljon, että niitä voitaisiin kanavoida vä
hän toisella tavalla. Aina se vaatii jonkin sy
säyksen, jonkun joka panee jotain uutta käyn
tiin, jonkin projektin, joka on vähän erilai
nen, lähtee eri lähtökohdista. 

Viime keväänä minä Pekka Sutelan kanssa 
panin ilmoituksen laitoksen taululle, että 
muodostan pienen laudaturtyöryhmän tutki
maan sosialistimaiden taloutta ja kehitystä. 
Tarkoitus oli, että Pekka olisi ollut siinä mu
kana. Ilmoitus oli taululla monta kuukautta. 
Yksikään ylioppilas ei ollut kiinnostunut. Olisi 
luullut, että teema olisi näinä aikoina käytän
nöllisesti hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Sii
nä olisi saanut paljon paremman ohjauksen, 
kun taas opetuksen valtavirrassa laudaturtyö
ryhmät kokoontuvat vain kerran viikossa, ja 

huomiota omalle työlleen saa vähemmän kuin 
erikoisryhmässä. 
Yllättävää kerrassaan. 

- Kun on tämä valtavirta, niin suurin osa 
tekee siinä työtä, koska sitä arvotetaan. Aina 
voi sanoa, että tämä on yksipuolista, että tar
vittaisiin paljon rikkaampaa kuvaa, mutta tä
mä puhe jää vain toiveeksi, ellei joku pane 
käyntiin jotain uutta. Tässä viittaan taas ker
ran o-ryhmän kokemukseen. Se katkaisi lo
pullisesti tietyn vaiheen ja loi uuden vaiheen 
Suomen kansantaloustieteen tutkimukseen. 
Olihan niitä pyrkimyksiä ollut aikaisemmin
kin, mutta tämä oli se vedenjakaja. Tietty po
rukka ihmisiä ajatteli toisella tavalla, omasta 
mielestään nykyaikaisemmin, ja halusi nyky
aikaistaa suomalaista tutkimusta. 

Tilannetta saattaa nykyisin mutkistaa se, 
että tieteellisen sosiaalistamisen koneisto on 
melko tavalla massiivisempi kuin tuolloin. 
Toisaalta väkeä ja muita resursseja on enem
män. Ehkäpä tutkimuksen monipuolistamis
ta edistää perusteilla olevan valtakunnallisen 
tutkijankoulutusohjelman periaatteisiin kir
jattu ajatus moniarvoisuuden tukemisesta, 
myös opinnäytetöIden ohjauksen kautta? 

- Toivottavasti. Ajatus tutkijankoulutu
sohjelmassa tulee olemaan, että samalla kun 
tavoitellaan teoreettisen ja metodisen osaami
sen syventämistä, pyritään rohkaisemaan yh
teyksiä erilaisten lähestymistapojen välillä ja 
myös enemmän suhteessa muihin tieteisiin. 

Ekonomistin eetos 

Olet katsellut kansantaloustiedettä hyvin mo
nenlaisista näkökulmista, olet ollut yliopistois
sa ja tutkimuslaitoksissa. Suomessa ja ulko
mailla. Minkälainen kuva sinulle on muodos
tunut kansantaloustieteen tehtävistä ja mah
dollisuuksista, ekonomistin kompetenssin ra
joista, yleis pätevän ja yhteisesti hyväksytyn te
orian edellytyksistä? 

- Otetaan ensiksi teoria ja sen pätevyys. 
1970-luvun alkupuolella sellaiset mullistukset 
kuin stagflaatio saivat aikaan sen, että monet 
ekonomistitkin rupesivat sanomaan, että ei
hän meidän analyysivälineillämme tehdä mi-



tään, koska niiden avulla ei osata näitä il
miöitä selittää. Ajateltiin, että koko analyyt
tinen välineistö voidaan heittää romukoppaan 
ja että ekonomisteilla ei ole oikeastaan mitään 
sanottavaa. Jälkikäteen katsottuna voidaan 
sanoa, että se rutiininomainen tapa, jolla 
1960-luvulla oli totuttu turvautumaan silloi
seen teoreettiseen välineistöön, osoittautui riit
tämättömäksi 70-luvun alkupuolen häiriöolo
suhteissa. Kysymys oli siitä, että noita välinei
tä ei uusissa tilanteissa osattu soveltaa. . 

Minusta ei ollut oikein sanoa, että koko ros
ka olisi ilman muuta ollut tuomittua. Itse 
asiassa ainahan on sillä tavalla, että on ole
massa jokin teoria, kuten Keynesin yleinen te
oria (joka on edelleenkin jotain muuta kuin 
mitä Hicks pani paperille); sen lisäksi on teo
reettinen malli, joka myös on varsin yleinen, 
ja siitä taas on olemassa jokin spesifimpi for
mulointi, jota käytännössä sovelletaan tietyn
laisiin olosuhteisiin. Uusissa olosuhteissa tie
tenkin soveltavaa mallia täytyy muuttaa. Tä
mä ei merkitse, että yleinen teoreettinen pe
rusta olisi täysin metsässä. Tässä tapahtui 
1970-luvulla hätäinen virhearvio. Ekonomis
tit ovat sittemmin analysoineet 1970-luvun ja 
1980-luvun kehitystä ja pystyneet perinteisil
lä analyysivälineillä selittämään, mitä on ta
pahtunut. Tottakai uudet tapahtumat tuovat 
teoreettiseen ajatteluun uusia elementtejä. 
Toisin sanoen se teoriarakennelma, mikä meil
lä on käytettävissämme, on riittävän jousta
va ja kehittynyt. Kyllä se minusta riittää ai
nakin jonkin matkaa yllättävissäkin tilanteissa 
sen ymmärtämiseen, mitä maailmassa tapah
tuu. 
Voisitko yhtyä siihen ajatukseen, että 
1970-luvun alun jrustroituminen ja valtava 
epäilyksen aalto johtui osaltaan siitä, että 
1950- ja varsinkin 1960-luvun angloamerikka
lain en taloustiede oli hyvin itsetietoista ja uh
makasta; kuviteltiin että nyt on löydetty teo
reettinen viisasten kivi ja talouspolitiikan asiat 
ovat hoidossa. Tässä suhteessa minusta sinun 
tunnustuspuheenvuorosi, oliko se vuonna 
1961 (Paunio 1961), oli huomattavasti aikaan
sa edellä; opetit silloin suhteellisuudentajua ja 
varovaisuutta. 

- Olen aina suhtautunut epäilevästi liialli-
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seen innostumiseen sen suhteen, että maail
man hallitsemisen välineet olisi löydetty. Epäi
lin aikoinaan kokonaistaloudelliseen suunnit
teluun liittyviä toiveita. 1960-luvulla Kenne
dyn porukka, Heller ja muut, uskoivat, että 
keynesiläinen lähestymistapa oli riittävä eikä 
muuta tarvittukaan. Silloin uskottiin liikaa 
suuriin ekonometrisiin malleihin, joista aja
teitiiin, että koska ne tietämyksemme parhaal
la mahdollisella tasolla kuvaavat todellisuut
ta, niillä voidan myös hallita talouden kehi
tystä. Kuten sanoit, skeptinen reaktio oli ai
van luonnollinen. On ollut periodeja, jolloin 
on liikaa uskottu siihen, että jos joku käyt
täytymisyhtälö saadaan toimimaan, niin asia 
on ikuisiksi ajoiksi käsissä. Tällaista naiivia 
ajattelua on esiintynyt myös aika korkealla ta
solla kansantaloustieteen edustajien piirissä. 
Minusta 1970-luvun tapahtumat tekivät eko
nomistit paljon nöyremmiksi. Enää tätä mah" 
tipontista asennetta ei ole. Tämä ei tarkoita 
sitä että kaikki teoreettinen perintö olisi men
nyt pesuveden mukana. Suurin osa siitä on tal
lella; sitä vain pitää osata taidolla soveltaa 
muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Jos omasta näkökulmastani kommentoisin tä
tä kysymystä, niin 1970-luvun puolestävälis
tä lähtien tällaisen tiedollisen nöyryyden pe
rusteita on analysoitu metodologisessa tutki
muksessa kovasti ja itse asiassa päädytty, tie
tysti vähän systemaattisemmin ja sojistikoi
dummin ajatusvälinein, samanlaisiin johto
päätöksiin kuin sinun vuonna 1961 ilmesty
neessä artikkelissasi. Se oli siis minusta vie
hättävällä tavalla aikaansa edellä. Kansainvä
lisessä kirjallisuudessa ei sen tyyppisiä 
painotuksia tuohon aikaan paljonkaan esiin
tynyt. 

- Se nousi vastareaktionani sille, että mi
nun mielestäni o-ryhmämme lähestymistapa 
alkoi muodostua liian kapeaksi. Koin, ettei 
voida sataprosenttisesti ajaa eteenpäin sillä 
linjalla ja että meidän tulee katsella asioita vä
hän laajemmin ja varovaisemmin. Tästä läh
teestä se pulppusi. 
Miten nykyään ajattelet siitä, miten ja missä 
määrin teorianmuodostus ja tutkimus on vas
taanottavaista suhteessa politiikan paineille ja 
ideologian houkutuksille; heijasteleeko tutki-



222 

mus jotenkin tämäntapaisia asioita, miten esi
merkiksi tutkimuskohteet ja kysymyksenaset
telut ja taustaoletukset määräytyvät? 

Uskon, että niin on. Tutkimuskohteisiin tie
tenkin vaikuttavat ideologiset lähtökohdat. 
Siinä esitelmässä, jonka pidin pari vuotta sit
ten (Paunio 1987), väitteeni oli, että uusi klas
sinen makroteoria lähtee ideologiselta perus
talta. Sen ideologian mukaan vapaa kilpailu 
saa aikaan tehokkaan talouden. Se ottaa tä
män teoriansa postulaatiksi, jolloin se sulkee 
pois huomattavan määrän ongelmia. Koko 
tutkimus etenee tämän vahvan ideologisen la
tauksen pohjalta. Silloin suljetaan silmät to
dellisuudelta, jonka jokainen ihminen havait
see. Minusta se on aika selvä asia. 

Olen samaa mieltä kuin Tobin, jonka kans
sa olen asiasta keskustellut, että varmaan ih
miset valitsevat kansantaloustieteen harras
tuksen jostain ideologisesta syystä. Useat va
litsevat sen siksi, että uskovat sen olevan nii
tä tieteitä, joilla voidaan inhimillistä hyvin
vointia lisätä ja pahoinvointia vähentää. 10-
kin tämmöinen näkemys heijastuu myös tut
kimuksessa, sen lähtökohdissa ja ongelmien 
valinnassa. Sen ei tarvitse olla eksplisiittistä, 
mutta siellä se on. 
Ajattelet siis, että arvoista puhdistettu tutki
mus ei ole mahdollista eikä ehkä toivottavaa
kaan? 

- Sanon vain, että en ole sellaista tavan
nut. 
Olisitko valmis ajattelemaan, että kansan ta
loustieteellä on joitakin perustavalaatuisia, 
poisjuurimattomia eettisiä velvollisuuksia? 

- Sanoisin, että jos ihminen haluaa har
joittaaa tiedettä ja nauttii ensisijaisesti tieteen 
ja ajattelun kauneudesta, arvostaa ajattelua 
ja korkeata hengenlentoa ja loogista kirkkaut
ta sinänsä, niin silloin kansantaloustiede ei 
semmoiselle ihmiselle ole sopiva alanvalinta. 
Silloin pitäisi harrastaa matematiikkaa tai fi
losofiaa. Kansantaloustiede on intellektuaa
lisesti näitä paljon epämääräisempi alue, ja 
sen harrastamisen motiivit ovat tyypillisesti 
peräisin aidoista yhteiskunnallisista ongelmis
ta, olivat ne miten eksplisiittisiä tai implisiit
tisiä tahansa. Kansantaloustiede ei ole harras
tamisen arvoinen tiede tieteenä sinänsä. Sel-

laisiin tarkoituksiin on olemassa puhtaampia 
tieteitä. Kansantaloustieteen olemassaolo ja 
harrastaminen pulppuaa välittömämmin sen 
yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä. 
Olet siis valmis palaamaan niihin ammoisiin 
näkemyksiin, joiden mukaan kansantaloustie
teen tehtäväksi julkilausutusti katsottiin ih
miskunnan palveleminen? Kenties tarvitsisim
me oman Hippokrateen valamme? 

- Näen asian näin. Minusta sellaiset ihmi
set ovat hullunkurisia, jotka harrastavat kan
santaloustieteen jotakin aluetta, koska tyk
käävät niistä matemaattisista teoreemoista, 
joita siellä esiintyy. los ihmiset harrastavat 
kansantaloustiedettä vain sen takia, mikseivät 
he harrasta puhdasta matematiikkaa. 
Ehkä he eivät ansaitsisi leipäänsä silla taval
la? Monet väittävät, että kansantaloustieteessä 
on nykyisin sellaista henkeä, että täällä kes
kinkertainen matemaatikko voi olla suuri san
kari, vaikka ei taloudesta olisi kiinnostunut
kaan. 

- Näin se ei voi olla. Se on valitettavaa, 
sillä puhdas matematiikkahan se antaisi täy
dellisimmän tyydytyksen tässä suhteessa. En 
tiedä. 
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Kuinka konsensusta uusinnetaan? 

MIKA P ANTZAR 

Ammattimiehen asenne 

Hulluuden riehuessa hän säilyttää mahdolli
simman pitkään ammattimiehen asenteensa, 
mutta ottaa täyden vastuun silloin kun on tuo
mion julistamisen aika. Muuta merkittävää ei 
sitten olekaan tässä Speerin todistelussa, jon
ka kuka tahansa tämän hetken vaikutusval
tainen valtion virkamies tai teollisuusjohtaja 
tai teknokraatti kelpuuttaisi omakseen ... Mitä 
Albert Speerin reaktio osoittaa? Pinnalta voi
makasta ammatillista itsekeskeisyyttä: yhteis
kunnan parasta hän mittasi sen mukaan mi
kä on parasta arkkitehtuurille. Elävästi ja to
dellisesti hän suhtautui ainoastaan rakennuk
siin, joihin voi ja halusi vaikuttaa. Hänelle tär
keän ammatin sopusointuista harjoittamista 
häirinneitä ilmiöitä hän spontaanisti piti häi
ritsevinä (Stenius, Y.: Rakas minä, Albert 
Speerin arvoitus, 1981, 83). 

... eivätkö nämä kaksi aika lailla muistuta 
toisiaan, se joka historian valossa tulee rikol
liseksi ja se joka tämän päivän valossa valit
taisiin maansa presidentiksi? Eikö heitä yhdis
täkin liika rationaalinen ammattikeskeisyys, 
sokeus niille järjestelmän ulottuvuuksille, jot
ka omasta näkökulmasta tuntuvat asiaankuu
lumattomilta, yhdentyminen siihen järjestel
män johtavaan kerrokseen, jossa politiikasta 
J.K. Galbraithia lainatakseni tulee »antisep
tistä», kun taas muut kokevat sen tulehtuneen 
todellisuuden. Eikö olekin kysymys saman
tyyppisestä hierarkisen yhteiskunnan raken
teeseen kuuluvan skitsofrenian ilmauksista, 
kun älykäs ja sympaattinen Albert Speer ete
nee yhä pitemmälle ja yhä peruuttamatto
mammin itsepetoksen hetteikköön ja kun sa
maten älykäs ja sympaattinen talousasiantun
tija tällä hetkellä selittää markkinatalouden 
julkean hinnan parhain päin. Sen mikä sairau
den hinnaksi tulee, ratkaisevat lähinnä histo
rialliset seikat, mutta sen laadussa ei ole rat-

kaisevaa eroa: kokonaislaskua siitä järjestel
mästä, jota niin monet puolustavat »ylivoi
maisena muihin tähän asti kokeiltuihin verrat
tuna», emme vielä ole nähneet. Se ei kuiten
kaan välttämättä jää paljon pienemmäksi kuin 
Hitlerin ihmiskunnalle aiheuttamat kärsimyk
set (Stenius, 1981, 87). 

Ammattiekonomistien byrokratisoituva 
organisaatio 

Ammattiekonomistien määrä on moninker
taistunut Suomessa muutaman viime vuosi
kymmenen aikana. Tien päätä ei ole näkyvis
sä, mikäli uskotaan Suomen seuraavan vau
raampien maiden esimerkkiä. Yhdysvalloissa 
on 100 000 ekonomistia, eli jokaisessa Lah
den kokoisessa kaupungissa on kolmekym
mentä ekonomistia. Ekonomistien määrän 
kasvu näkyy esimerkiksi USA:n keskushallin
nossa: 1900: 87; 1931: 741; 1982: 16000. Her
bert Steinin (American Economic Review; 
May-86, 1-9) arvion mukaan ekonomistiteol
lisuuden liikevaihto on yhtä suuri kuin filmi
teollisuuden. Kumpikin palvelee samaa tarkoi
tusta: tietoa ja viihdettä kansalle. 

Seuraavassa kertomuksessa väitän, että val
tion hallinnossa, tutkimuslaitoksissa ja yrityk
sissä toimivien ekonomistien määrän kasvun 
myötä heidän roolinsa on muuttunut avusta
vista esikuntaorganisaatioista itsellisiksi val
taorganisaatioiksi. Yksinkertaistetusti väitän 
ei-akateemisten ekonomistien muodostavan 
kiinteähkön hierarkisten ja horisontaalisten 
vuorovaikutus suhteiden verkoston, jota kut
sun byrokraattiseksi organisaatioksi. Byro
kratisoitumisen hahmottamista vaikeuttaa se, 
että samaan aikaan kun ekonomistien sisäinen 
työnjako eriytyy (byrokratisoituu), poliittinen 
ja taloudellinen valtarakenne lisääntyvästi ot
taa (alistaa) haltuunsa byrokraattisesti orga-



nisoidun ekonomistikunnan osaksi suurempaa 
byrokraattista järjestelmää. Artikkeli kuvaa 
kummankin tason byrokratisoitumista, kos
ka ne kytkeytyvät oleellisesti toisiinsa. 

Kuten organisaatiot yleensä, niin myös eko
nomistien muodostama organisaatio alkaa 
kasvaessaan ja vakiintuessaan tuottaa itse 
omat tavoitteensa. Näin toimivat byrokratiat. 
Yhteiskunnalliseksi ongelmaksi byrokraatti
nen työn organisointi tulee silloin, kun se al
kaa oikeuttaa toimintansa sisältä käsin. Aja
teltakoon esimerkiksi valtiovarainministeriö
tä tai Suomen Pankkia. On ymmärrettävää, 
että komplisoituvassa maailmassa päätöksen
tekijät joutuvat luottamaan valmisteluelinten 
asiantuntemukseen. Talouden asiantuntijat 
ovat kuitenkin vilpillisiä vähätellessään roo
liaan ainoastaan virkamiehinä sanomalla, että 
»poliitikot tekevät päätöksiä». Esimerkiksi 
suuressa verouudistuksessa tai pääomamark
kinoiden vapautumisessa ns. asiantuntijoiden 
rooli on ollut keskeisempi kuin on annettu ym
märtää. Tällöin vastuunkannon pitää ulottua 
myös virkamieskuntaan, samalla tavalla kuin 
yrityksissä ammattijohtajat vastaavat teois
taan omistajille. 

John Kenneth Galbraith on pitkään puolus
tanut näkemystä, että talouspoliittinen tieto 
valjastetaan enenevästi palvelemaan byro
kraattista valtarakennetta, valtion ja yritysten 
symbioottista suhdetta. Tiedon oikeutus ta
pahtuu lisääntyvästi suhteessa suurten orga
nisaatioiden tavoitteisiin ja yhä vähemmän 
suhteessa yleisiin yhteiskunnallisiin tavoittei
siin. Tiedon muodostukseen vaikuttaa oleel
lisesti se, että »oikea tieto» palkitaan vallalla 
ja maineella ja »väärä tieto» - so. byrokra
tian kannalta kriittinen - tieto vaiennetaan. 

Suomalaisessa talouspoliittisessa keskuste
lussa yhä vaikeammin hahmotettavista ongel
mista puhutaan yhä trivialisoivimmin äänen
painoin. Suuri verouudistus kelvannee esimer
kiksi. Talouspoliittista keskustelua kaventa
va ja todellisuus kuvia yhdentävä suuntaus on 
toki ymmärrettävä osana suomalaista sym
bioosia, jossa yhteiskunnalliset ristiriidat näyt
tävät häviävän taka-alalle. Todellisuuskuvat, 
esimerkiksi k,ilpailukyky, ritualisoituvat tosik
si toiston kautta. Byrokraattinen organisaa-
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tio takaa parhaiten pysyvyyden. Kuolleet, for
maalit iskusanat muistuttavat byrokratian jä
seniä yhteisyydestä ja alkuperäisestä tehtäväs
tä. Mitä itseriittoisemmaksi ja hidasliikkei
semmäksi byrokratia tulee, sitä enemmän se 
etääntyy maailmasta. Byrokratian sirkusmai
sia rutiineja ja itseriittoisia tavoitteita tulee 
tarkastella kriittisesti. 

Monenlaiset vastavoimat purevat byrokra
tisoitumista vastaan, joten byrokratia ilmenee 
vain tendenssinä, ei välttämättä toteutuneena 
ilmiasuna. Ensimmäinen teesini on, että by
rokraattisen lokeroitumisen seurauksena eko
nomistit etääntyvät omien tekojensa ja valin
tojensa kriittisistä seuraamuksista. Kokonai
suus jää osasten varjoon. Toinen teesini on, 
että ekonomistikunnan rakenteen kasvava by
rokratisoituminen etäännyttää ajattelutapam
me ja toimintamme niistä ihanteista, joita tie
teelliselle (ja myös poliittisesti relevantille) tie
dolle voidaan asettaa: itsekorjaavuuden, avoi
muuden ja kriittisyyden ihanteet. 

Tieto menettää itsekorjaavuutensa alkaes
saan palvella byrokratian intressejä, ja se al
kaa ylläpitää staattisia valta-asemia. Byro
kraattisiin lokeroihin pirstoutuessaan tieto 
päätösten vaikutuksista häviää eikä tiedolla 
enää voi olla kriittistä merkitystä. 

Sitran järjestämä toinen ammattiekonomis
tien kurssi todentaa hyvin tätä käsitystä. Spe
kulatiiviset havaintoni ovat osa tarinaa, eivät
kä ne irrallisina merkitse mitään. J ohdonmu
kaisuus ja yhdenmukaisuus, jolla ekonomis
tien ammatti kuvaan suhtaudutaan Sitran kou
lutuksessa, on oleellista. Ei liene sattuma, että 
Sitra on organisatoorisesti sidoksissa Suomen 
Pankkiin ja että suuri osa esitelmöitsijöistä 
työskentelee Suomen Pankissa. Ei ole tärke
ää, kenen lausumia seuraavat lainaukset ovat. 
Byrokratia ei ole ihmisiä - vain tehtäviä. Lai
naukset ovat kuitenkin aitoja. 

Ekonomistikunnan hierarkia -
Sitran ekonomistikurssin indikoima 
työnjaollinen malli 

a) Kurssin muoto 

Kurssi toteuttiin byrokraattis-totalitaarisen 
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ihanteen mukaisesti, jossa kansakoulun ja 
puolustusvoimien organisatooriset mallit leik
kaavat välillä onnistuen (esitelmöitsijät hyvin 
kurissa ja rivissä) ja välillä epäonnistuen (ää
rimmäinen joustamattomuus esimerkiksi ryh
mätyössä ja ajankäytössä). 

Kurssin organisoinnissa hierarkisia asemia 
korostavat symbolit olivat olennaisia. Esimer
kiksi ympyrässä istumisen sijaan kuulijat ase
tettiin omille ennalta määrätyille paikoilleen 
riveihin, jotta »etuala» ja »taka-ala» erottui
sivat selkeästi. Opettajan ja oppilaan ero oli 
tärkeä, vaikka koulutukseltaan ja kokemuk
seltaan kurssilaiset eivät opettajista usein poi
kenneetkaan. Myös kurssipaikkojen valinnas
sa noudatettiin arvokkuutta. K~tajanokan ka
sino sopii hyvin intellektuaalin maanpuolus
tuksen kurssille. Vapaussodan sankarit nau
roivat seiniltä modernien ajatusten militaari
selle pehmeydelle. Seuraavalla kerralla ko
koonnuttaneen puolustusvoimien budjettisau
nassa? 

Traditioiden ja perInteiden arvostus näkyi 
myös siinä, mikä oli naisen asema kurssilla. 
Naisen, sihteerin, tehtävä on istua oven edes
sä ja valvoa valppaasti kaiken teknistä onnis
tumista. Kurssille osallistuvien naisten rooli
na oli istua hiljaa ja kuunnella agressiivisten 
miesten puhetta. Luennoitsijana ainoan nai
sen tehtävänä oli tulla puhumaan ainoasta 
pehmoaiheesta. Tätä rohkeaa valintaa kurs
sin vetäjä joutui monesti perustelemaan jo 
etukäteen. 

b) Kurssin sanoma 

1) »Ekonomistin tehtävä on avustaa päätök
sentekoa», totesi johtava ekonomisti. On siis 
alistuttava omaan hierarkiseen asemaansa ja 
kuviteltava, että asioiden valmistelu ei vaiku
ta sisällöllisesti päätöksentekoon. 

Erityisesti luennoitsijat painottivat toimit
tajien vääränlaista kriittisyyttä: »toimittajien 
tiedot on saatava ajantasalle»; »tiedonvälitys 
ottaa kevyin tiedollisin perustein kantaa»; 
»olisi ymmärrettävä, kuinka julkinen sektori 
vaikeuttaa yritysten toimintaa.» Toimittajien 
on siis »opittava», jotta he kykenisivät vält-

tämään jatkossa »epäasiallista kritiikkiä». 
Melkein jokaisessa esitelmässä muistutettiin 
muodikkaasti toimittajien äärimmäisen puut
teellisesta ymmärryskyvystä. 

Johtava institutionalisoitu ekonomisti tote
si, että »teoriaorientoituneen ekonomistin on 
vaikea olla hyödyllinen». Tällainen käytäntö
teoria vastakkainasettelu on radikaali. Ilkeästi 
tulkiten, teorian kieltämisellä kielletään kri
tiikin mahdollisuudet, koska puhtaat faktat 
eivät puhu. Kun teoriasta ei tarvitse keskus
tella, voidaan teorian valinnan kriteeriksi va
lita vaikkapa byrokratialIe sopivin. Hyvää 
teoriaa voi tällöin perustella vaikkapa nuo
ri-vanha tai moderni-vanhanaikainen vas
takkainasetteluilla: 

» ... nuoret ekonomistit nauravat säälitellen 
näille kelkasta pudonneille vanhoille ekono
misteille, jotka eivät tunne markkinatalouden 
luonnetta, .. talouspolittisen keskustelun van
hat sankarit näyttävät hellivän yhä säännös
telytalouteen perustuvia ajatuksia». 

Puhuuko kyseinen ekonomisti modernisti 
faktojen perusteella myös viiden vuoden pääs
tä kun ankean yksimielisesti kilpailua halutaan 
rajoittaa ja markkinoita säädellä? Pitääkö 
ekonomistin olla muodikkaasti ajantasalla? 
Voiko pitkäjännitteinen politiikka ja lainsää
däntö pohjautua muodin aalloille, kuten pu
heille Euroopan yhdentymisestä, tai kilpailu
politiikasta ? 

2) Talouspolitiikan ja tutkimuksen metafy
sikka ja lähtökohdat ovat annetut. Tutkijan 
on alistuttava kritiikittömästi annettuihin teh
tävänantoihin ja myös teoreettiseen viiteke
hykseen. 

Eritellessään keynesiläisyyden ja monetaris
min ristiriitaa yksi esitelmöitsijä leimaa 
keskustelun »turhaksi skolastiikaksi». Mie
luummin hän keskittyisi »käytännön työväli
neisiin». Vaikka vertaus skolastiikkaan selit
tääkin osuvasti Suomen Pankin johdon poliit
tisia kannanottoja!, ei tutkijalla liene oikeut
ta olla kyseenalaistamatta vallitsevan konven-

1 Skolastinen puritaaninen teoria nousee lihallisten 
halujen ongelmasta: vain kieltäymysten kautta voi pääs
tä onneen. Ihmisten heikkous (irrationaalit kulutusjuh
lijat) selittää normien heikon saavutettavuuden ja myös 
jaon pelastuneisiin ja syntisiin. 



tionaalisen politiikan tavoitteita tai metafyy
sisiä periaatteita niiden" takana. Tutkimus lie
nee, ainakin seuraamuksiltaan, muutakin kuin 
ongelmanratkaisua. 

3) Ekonomistin tutkimuskohteen rajat ovat 
annetut (talous) 

Lopputulemana esitelmässä, jossa pohdit
tiin taloudellisen kehityksen, akateemisen kes
kustelun ja talouspolitiikan vuorovaikutusta 
oli se, että poliitikot (politiikka) eivät ole ra
tionaaleja (eivätkä kansalaisetkaan). Ymmär
rettävästi suljetussa teoreettisessa kehässä ei 
ole tilaa politiikan yleisemmille tavoitteille tai 
sille, että politiikka on aina ristiriitaisten int
ressien yhteen sovittamista, jonka seuraukset 
eivät aina ole talouspoliittisesti optimaalisia. 
Kumpi lienee ongelma, politiikan tavoitteiden 
moniulotteisuus vai ekonomistien kapea nä
kökulma? 

Sosiologin, ja vieläpä naisen, kohtalona oli 
vastoin muita esitelmöitsijöitä, todistaa eko
nomistien kapeaa näkökulmaa. Kurssin osan
ottajat kysyivät esitelmöitsijältä jatkuvasti pe
rusteluja erilaisille tutkimuksellisille valinnoil
leo Puolet kysymyksistä oli hyökkääviä: »olet
ko sinä vain lukenut joitakin lehtiä, joista ker
rot mielipiteitäsi, vai perustuvatko tietosi fak
toihin». Kukaan ei kysynyt samaa Björn 
Wahlroosilta. Neljännes kysymyksistä oli neu
vovia (»tiedätkö, että on olemassa consump
tion style tutkimuksia») ja neljännes asiallisia. 

Lopuksi todettakoon, että Sitran järjestä
mä kurssi oli sisällöllisesti huomattavan kor
keatasoinen. Esimerkiksi Bengt Holmströmin, 
Vesa Vihriälän ja Paavo Okon luennot ja 
Björn Wahlroosin performanssi olivat ehdo
tonta suomalaista huippua. 

Arviointeja junktionaalisesta 
(horisontaalisesta) työnjaosta 

»Hän on erinomainen analyytikko, kovan 
luokan ekonomisti, fiksu ja tehokas, omak
suu asioita nopeasti, ajattelee loogisesti, osaa 
esiintyä, puhua ja kirjoittaa. Hän on kerta 
kaikkiaan pätevä» entiset ja nykyiset työto
verit, ekonomistit ja tuttavat kehuvat valtio
varainministeriön kansantalousosaston uutta 
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ylijohtajaa (Suomen Kuvalehti, 03.02.89). By
rokraattisen hierarkian huipulla ekonomistin 
erilaiset roolit yhtyvat. 

Seuraavassa tarkastelen ekonomistikunnan 
funktionaalisesti eriytynyttä työnjakoa, eko
nomistien roolikuvia esimerkiksi päätöksen
teon valmistelussa ja valistuksessa. Leikkimie
lisesti olen funktionaaliseen työnjakoon vii
tannut puhumalla ekonomistin kolmenlaisis
ta rooleista: pappien, sotilaiden ja insinöörien 
ammattikuvista. 

Ekonomistipappien - lindblomien, wahl
roosien ja korpisten - pätevyysvaatimukse
na on yhteiskunnallinen asema, jonka turvin 
voi määritellä, mikä on uskottavaa ja mikä ei. 
(Missä ovat naispapit?) Pappien tehtävänä on 
vahvistaa uskossaan olevia, johtaa rituaaleja 
ja laatia yhteiskunnallisen keskustelun esitte
lylista (vrt. suhdannehaukat). Vaikeina aikoi
na. ihminen turvautuu ylemmän apuun. Esi
merkiksi 1970-luvun puolivälissä talouspapis
to sai erityisen tärkeän tehtävän. Elvytys
käännytystyö tuotti turvallisuutta vaikeasti 
hahmotettavassa maailmassa. Korpilammen 
kokous oli myyttiä vahvistava ja harmoniaa 
tuottava rituaalinen teko - yhtä luonnollinen 
ja toiminnallisesti pätevä kuin sadetanssi al
kukantaiselle heimoyhteisölle. 

Taloussotilaan tehtävä on valvoa papiston 
määrittelemän keskustelun rajoja. Keskuste
lujärjestyksen valvonta edellyttää sotilas kuria: 
annettujen ohjeiden ja määräysten järkähtä
mätöntä noudattamista. Pätevyysvaatimukse
na on halu luopua omasta identiteetistään 
edustamiensa intressien puolesta. Kun pappei
na toimivat yleensä yhteiskunnalliset kannuk
sensa ansainneet ekonomistit, niin etujärjes
töekonomistit edustavat parhaimmillaan tai
vaallista sotaväkeä. Esimerkiksi Työväen ta
loudellisen tutkimuslaitoksen oleellinen funk
tio on valistaa työväenliikettä ejo-mallin kal
taisista »taloudellist~ realiteeteista». Kun tie
to on »tieteellisesti varmaa», sotilaan ja opet
tajan 'ero on veteen piirretty viiva. Kumman
kin tehtävänä on toimia järjestysmiehenä, 
ajatuspoliisina. 

Kolmannen ryhmän edustajia - insinööre
jä - toimii erilaisissa valtiollisissa suunnitte
luelimissä. Talousinsinöörillä on aina vastaus 
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kysymykseen. Insinööri tietää, että papiston 
luomissa rajoissa pussillinen neutraaleja ko
konaisuudistuksia on aina parempi kuin van
ha kangistunut järjestelmä. Insinöörit tuotta
vat teknisiä laskelmia ja avustavat talouspa
pistoa esimerkiksi kiinnittämällä laulettavien 
virsien numerot tauluun sekä keräämällä ko
lehdin. 

Talousinsinöörit ja sotilaat toimivat tarkasti 
määriteltyjen lähtökohtien perusteella. Oman 
toiminnan tavoitteiden arviointi ei kuulu työ
tehtäviin. Esimerkiksi itselleni kuuluminen 
ekonomistikuntaan merkitsee sitä, että en voi 
- enkä osaa - kyseenalaistaa taloudellisen 
kasvun siunauksellisuutta, koska itselleni ja 
kolleegoilleni varatussa tiedollisessa lohkossa 
- kansantalouden tilinpidossa - ei ole tie
toa kasvun vaikutuksista luonnon tasapai
noon. Taloudellinen kasvu näkyy vain paran
tuvana työllisyytenä. 

Johtavat talouspapit luovat todellisuuden. 
Saavuttamansa asemansa turvin he periaat
teessa kykenisivät ylittämään tiedollisia rajo
ja ja kyseenalaistamaan jatkuvasti vallitsevia 
käsityksiämme todellisuudesta. Toisin kuiten
kin on. Käytännössä papistolle näyttää olevan 
tärkeintä oman asemansa ylläpitäminen -
kuten historiassa aina. Talouspapiston edun 
mukaista ei ole horjuttaa kirkkoa tukevaa my
tologista tiedon järjestelmää. Heidän etunsa 
mukaista on korostaa kehityksen välttämät
tömyyttä ja sopeutumisen pakkoa. Taloudel
lisiin realiteetteihin viittaaminen on varmin 
tapa säilyttää menneisyys nykypäivässä. Myös 
papistossa on hierarkisia tasoja. Lahkolaispa
pit, kuten tutkimuslaitosten johtajat, käyvät 
jatkuvaa keskustelua oikeasta raamatun tul
kinnasta, usein kuitenkin vähäisin poliittisin 
seuraamuksin. 

Bror Wahlroosin kaltaisten talouspappien 
johtamat kirkonmenot, kuten vuotuiset teol
lisuuspäivät, ovat muodoltaan vuosisatoja 
vanhat: yhteistä uskoa teollisen järjestelmän 
toimivuuteen tullaan kuulemaan tummiin pu
keutuneena ja juhlamielellä. Osallistujat aset
tuvat istumaan arvonsa mukaisiin paikkoihin. 
Viimeisenä juhlasaliin astuu pappi, jonka tun
nistaa krusifiksista - kannettavasta puheli
mesta. Saarnassaan pappi varoittaa syntiin-

lankeemuksen, kuten julkisen talouden kas
vun vaikutuksista, pelottelee seurakuntaa hel
vetillä, vaipumisella kehitysmaiden tasolle, ja 
lopulta lupaa ikuisen elämän - tulevaisuuden 
utopian, jota koskaan ei saavuteta - niille, 
jotka toimivat esimerkillisen suorituskykyises
ti. Liturginen osa koostuu vuosittain toistu
vista tutuista kliseistä ja yhteisestä uskontun
nustuksesta, joiden keskeisenä sisältönä on 
korostaa oman perustamme terveyttä ja on
gelmiemme ulkosyntyisyyttä. Teollisuuspalve
lun lopuksi kokoonnutaan ehtoolliselle. Pe
runalastut ovat öylättiä ja Gin Bitter ehtool
lisviiniä. 

Talouden ensisijaisuutta korostava myytti 
tarjoaa yksinkertaisen suunnan kaikelle inhi
milliselle toiminnallemme. Myytti toimii us
kon ilmaisijana, se suojelee ja vahvistaa yh
teiskunnallista moraalia, se sisältää käytännöl
lisiä ohjeita ihmisten ohjaamista varten. 
Myytti uusintaa sosiaalisia alistussuhteita. 
Tällaiselle maailmankuvalle on tyypillistä kat
tava konsensus ja staattisuus. 

Perääntyminen: yksikielisyyttä vastaan 
kooperaation puolesta 

»Haluatko siis sirkusta kansalle», kysyy kes
ki-ikäinen mies. Näin on tapana puolustaa 
konsensusta. En halua, siksi kuvaan byrokra
tisoituneen konsensuksen seremoniaalista, al
kuperäisistä toiminnallisista merkit yksistään 
tyhjentynyttä keskustelua ja yksikielisyyden 
pakkoa. 

Kannatan konsensusta, jos sillä viitataan 
sopimustoimintaan ja yhteistyöhön. Suoma
lainen konsensus näyttää sitä vastoin olevan 
keskustelun kahlitsemista ja kriittisyyden kiel
tämistä välinpitämättömyydellä.2 Rationaali 
keskustelu ja aito sopimustoiminta ei voi pe-

2 Välinpitämättömyys on byrokratian tapa reagoida 
kritiikkiin. Byrokratiassa kritiikki tulkitaan aina jonkin 
erityisintressin kannanotoksi. Sanoman painoarvo mää
rittyy kirjoittajan hierarkisen aseman mukaan. Tärkeää 
ei ole sanoma, vaan sanoman esittäjä. Byrokraattisessa 
järjestelmässä kriittisyys on sallittua mutta vaikutuksil
taan vähäistä. Totalitaarisessa järjestelmässä olisi päin
vastoin: tällainen artikkeli luokiteltaisiin mielenterveyson
ge1maksi ja kirjoittaja passitettaisiin hoitoon. 



rustua konfliktien kiistämiseen ja yksimieli
syyden pakkoon. Esimerkiksi keskustelu Eu
roopan yhdentymisestä viittaa tyypilliseen 
40-luvun sosiaalipsykologian ongelmaan, 
joukkohallusinaatioon. Kun joukon joku jä
sen väittää näkevänsä tai kuulevansa jotakin 
outoa, toisetkin voimakkaan mielenliikutuk
sen vallassa kokevat samaa. Tavallisesti tuo 
nähty tai kuultu on sellaista, jota yhteisesti 
vahvasti toivotaan tai pelätään. 

Myös kilpailukyky- tai kasinotalous keskus
telu toimivat joukkosu,ggestion tavoin. J ou
kon jouduttua voimakkaan mielenliikutuksen 
valtaan, kuten 1970-luvun laman tai 1980-
luvun pörssikeinottelun aikana, singotaan sii
hen jokin iskevä väite ja toistetaan se mah
dollisimman monta kertaa. Väitteeseen ei lii
tetä pitkiä'perusteluja. On varsin yhdenteke
vää, mitä jokin sana alkuperäisesti itsessään 
merkitsee, kun siihen joukkojen tietoisuudessa 
vain on liittynyt jokin tunnesisältö. Sanoilla, 
joiden merkitys on epämääräisin, on usein 
suurin vaikutusvoima. Rakennemuutos-halli
tuksen pääministeri sanoi rakennemuutoksen 
merkitsevän niin monimutkaista asiaa, että 
vain neljä prosenttia Suomen kansasta voi sen 
ymmärtää, ja mieluummin hän itsekin jättää 
määrittelyn asiantuntijoille. Max Weber tote
aisi tähän: »Monarkit ja hallitsijat ovat aina 
diletantteja verrattuina virkamieskuntaansa». 

Kasinotalous, kulutusjuhla, kilpailukyky, 
uusi tekonologia, rakennemuutos ja Europan 
yhdentyminen ovat siis yhtä Tosia kuin Villi 
Länsi. Ne orientoivat epävarmuuden keskel
lä. Iskusanat voivat alun perin olla totuudel
lisia mutta käytössä ne etääntyvät alkuperäi
sistä merkit yksistään. Lopulta ne kantavat en
sisijaisesti myyttiä taloudesta äärimmäisenä 
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rajoitteena ja välttämättömyydestä sopeuttaa 
kaikki inhmillinen toiminta taloudellisille re
alititeeteille. Esimerkki taloudellisten realiteet
tien rituaalista voimasta on 1988 vakautusrat
kaisu. Suhdannehaukkojen ja tuposettien se
remonioin palkaansaajat saatiin tyytymään 
kiihkeässä suhdannetilanteessa historiallisen 
pieniin palkankorotuksiin. 

En kiistä mahdollisuutta, että byrokraatti
nen tiedon tuotannon ja käsittelyn tapa voi 
olla ainoa ratkaisu monimutkaistuvassa talou
dessa. Esimerkiksi Max Weber korosti yhtääl
tä byrokratian välttämättömyyttä ja toisaal
ta siihen liittyvän professionalisoivan ja asian
tuntijoita lokeroivan rationalisaatioprosessin 
yhteiskunnallisia kustannuksia. Weberin mu
kaan modernin yhteiskunnan hallinnon orga
nisoitumisen vaihtoehdot ovat harrastelija
maisuus (diletantismi) ja byrokraattinen jär
jestys. Jos talouspolitiikan vaihtoehdot ovat 
nämä, kannatan byrokratiaa. 

Byrokratian ongelmat liittyvät siihen, että 
laaja-alaiset moraalikysymykset ja keskuste
lu tavoitteista häivytetään hallinnon tehok
kuuden nimissä taka-alalle. Onko kukaan 
kuullut esimerkiksi valtiovarainministerin ole
van huolissaan luonnon sieto kyvystä, tai Suo
men Pankin pääjohtajan murehtivan kasvun 
inhimillisiä kustannuksia? Tätä arvottomuu
den ja byrokraattisen itseriittoisuuden ongel
maa ei mielestäni suomalaisessa keskustelus
sa ole tuotu riittävästi esiin. Tästä syystä edellä 
keskityin byrokraattisen tiedon tuotanto- ja 
käsittelyorganisaation ongelmiin, en sen suo
miin työnjaollisiin etuihin. Byrokratian toimi
vuus edellyttää siihen osallistuvien herkeämä
töntä pyrkimystä ymmärtää lokeroituneen toi
minnan yhteisvaikutusta. 



Vain yksin ne kaksi: Suurten teollisuusyhtiöiden 
hallitsevat omistajaliittoutumat vuosina 1981, 
1986 ja 1988 

MATTI POHJOLA 

Tämä raportti täydentää vuotta 1988 koske
villa laskelmilla aiemmin julkaistuja arvioitani 
(Pohjola 1986/1987, 1987, 1988) osakkeen
omistajien vaikutusvallan keskittymisestä teol
lisuutemme suuryrityksissä. Laskelmat perus
tuvat siihen ajatukseen, että osakeyhtiömuo
toisia yrityksiä voi käytännössä hallita 50 pro
senttia pienemmälläkin äänivallalla. Näkemys 
on niin yleinen, että sillä jopa perusteltiin niitä 
pankki- ja vakuutusyhtiölakien muutoksia, 
joilla kaksi vuotta sitten rajoitettiin näiden 
instituutioiden oikeutta omistaa muita yrityk
siä. 

Kuinka suurella äänimäärällä yhtiöitä sit
ten voi hallita? Jos yhdelläkään omistajalla ei 
ole enemmistöä, niin kenelläkään ei ole ehdo
tonta määräysvaltaa. Sitä on sen tähden mi
tattava todennäköisyydellä, jolla kukin omis
taja on mukana voittavassa liittoutumassa. 
Valta perustuu näin oikeuteen sekä äänestää 
että liittoutua vapaasti yhtiökokouksessa. Si
tä tarkastellaan abstraktissa, yksittäiseen 
äänestystilanteeseen liittymättömässä mieles
sä, jolloin tarkastelun on perustuttava jonkin
laiseen oletukseen liittoutumien muodostumi
sesta. Vaikutusvaltaa mittaavat erilaiset indek
sit eroavat toisistaan lähinnä liittoutumista 
koskevan mallin suhteen, mutta antavat vai
kutusvallan jakautumisesta yhdenmukaisen 
tuloksen: suuromistajan valta on suurempi 
kuin suhteellinen äänimäärä edellyttäisi, pien
omistajan puolestaan pienempi (ks. tarkem
min Pohjola 1986/1987). 

Vaikutusvallan keskittymistä pääomistajille 
voi kuvata laskemalla suurimpien omistajien 
äänivaltaosuuksia yhteen ja ratkaisemalla, 
kuinka monta omistajaa tarvitaan yhtiön hal
litsemiseen »käytännössä». Se, miten tämä 
määritellään, on jossain määrin mielivaltais-

ta. Siksi on syytä määritellä se varovasti. Tau
lukossa 1 esitetyt arviot perustuvat oletukseen, 
että hallintaan riittää liittoutuma, joka voit
taa 99 mielivaltaista yhtiökokousäänestystä 
sadasta. Hallitsevat liittoutumat on muodos
tettu käyttäen Gubbinin ja Leechin (1983) val
taindeksiä. Se on määritelty vain äänivallan 
suhteen suurimmalle omistajalle tai omistajien 
liittoutumalle, ja mittaa sitä kuinka usein tä
mä pääomistaja/liittoutuma on mukana voit
taneessa koalitiossa kun muiden omistajien 
oletetaan tukevan tai vastustavan sitä yhtäsuu
rella todennäköisyydellä. Hallitsevan liittou
tuman koko saadaan siten selville laskemalla 
tästä satunnaisen äänestämisen mallista, kuin
ka monta äänivallan suhteen suurinta omis
tajaa tarvitaan liittoutumaan, joka voittaa yh
tiökokouksessa minkä tahansa äänestyksen 99 
prosentin todennäköisyydellä. 

Olen toisaalla (Pohjola 1988) kuvannut yk
sityiskohtaisemmin tämän indeksin laskenta
menetelmän sekä oheisen taulukon vuosia 
1981 ja 1986 koskevan aineiston ja tulokset. 
Tässä on siksi tarpeen selostaa vain vuotta 
1988 koskevat laskelmat. Tutkimuksen koh
teena ovat 20 vuoden 1984 liikevaihdolla mi
taten suurinta yksityistä teollisuusosakeyhtiötä 
(ml. Rakennuskunta Haka). Pörssiyhtiöiden 
suurimpia omistajia ja niiden äänivaltaa ku
vaavat tiedot kerättiin teoksesta 10 000 suu
rinta (1988). Pörssin ulkopuolisista yhtiöistä 
pyydettiin vastaavat tiedot suoraan osakasre
kistereistä. Tällä tavoin saadaan selville vain 
rekisteröidyt omistukset, mikä ei kuitenkaan 
rajoita tarkastelua, koska yhtiökokouksessa 
voivat äänivaltaa käyttää ainoastaan rekiste
röityneet omistajat. Aineistoa muokattiin si
ten, että samana omistajana on pidetty yhtiö
tä, sen eläkesäätiötä tai -kassaa ja tytäryritys-
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Taulukko 1. Suurten teollisuusyhtiöiden hallitsevat omistajaliittoutumat vuosina 1981, 1986 ja 1988 (n * = liittoutuman 
koko, P(n *) = sen hallitsema äänivalta prosentteina) 

1981 1986 1988 

n* P(n*) n* P(n*) n* kokoonpano P(n*) 

Oy Nokia Ab 3 34,S 3 34,S 2 SYP 2S,1 
Pohjola 

Rauma-Repola Oy 2 33,4 2 37,6 2 Pohjola 39,8 
KOP 

Oy Wärtsilä Ab 4 13,3 4 13,7 2 SYP 16,3 
Pohjola 

Kymi-Strömberg/ 2 21,7 3 26,9 3 SYP 21,4 
Kymmene Oy Teollisuus-

vakuutus 
Åbo Akademi 

A. Ahlström Oy 2 30,9 2 29,6 2 SYP 32,0 
A. Ahlströmin 
Perilliset Oy 

Kone Oy >SO >SO P. Herlin >SO 

Yhtyneet Paperi-
tehtaat Oy 2 28,9 2 39,9 Pohjola 28,9 

Huhtamäki Oy 33,1 2 43,9 2 Kulttuurirahasto 33,6 
Pohjola 

Oy Tampella Ab 3 21,2 2 2S,4 1 Interpolator Oy 37,3 

Polar-rakennus- 3 >SO 3 >SO 3 Rauma Repola >SO 
osakeyhtiö SOK 

Partek 

Suomen Sokeri Oy 4 20,7 4 21,3 4 Kesko 27,S 
TUKO 
Suomen Sokerin 
eläkesäätiö 
SOK 

G.A. Serlachius Oy 3 24,8 3 26,0 

Puolimatka-yhtymä Oy >SO >SO 1 Hankkija >SO 

Oy Wilho Schauman Ab 4 19,1 2 42,6 2 Kymmene 44,2 
SYP 

Oy Partek Ab 3 22,7 3 23,6 3 G. von Rettig 27,8 
Åbo Akademi 
Myllykoski Oy 

Metsäliiton Teollisuus >SO >SO Osuuskunta 42,7 
Oy/Metsä-Serla Oy Metsäliitto 

Perusyhtymä/ 3 >SO 2 46,8 2 Tapiola 47,9 
YIT-yhtymä Oy KOP 

Oy Lohja Ab 4 9,2 4 17,6 3 Oy Agrofin Ab 20,8 
Teollisuus-
vakuutus 
Fiskars 

Oy Kaukas Ab 4 23,2 36,0 

Rakennuskunta Haka 1 >SO >SO EKA >SO 

Hallitsevan liittoutuman 
keskimääräinen koko 2,S 2,3 2 
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tä, samoin luonnollista henkilöä ja hänen 
omistamaansa sijoitusyhtiötä. Vakuutusyhti
öiden osalta on omistajayksikkönä käytetty 
uuden lain mukaista käsitettä »yhteistoimin
taryhmä». Sen ~ijaan luonnollisia henkilöitä 
ei ole ryhmitelty perheiksi tai suvuiksi. Omis
tuksen ketjuuntumista ei ole yritetty purkaa 
tätä pidemmälle eikä »finanssiryhmiä» iden
tifioida. 

Taulukon 1 mukaan vaikutusvallan keskit
tyminen pääomistajille on voimistunut koko 
1980-luvun. Kun vuonna 1981 tarvittiin kes
kimäärin 2,5 ja vuonna 19862,3 pääomista
jaa hallitsevaan liittoutumaan, niin vuonna 
1988 riitti vain kaksi. Hallintaan tarvittava ää
nimäärä vaihteli yrityksestä riippuen runsaasta 
16 prosentista äänienemmistöön. Niissä yh
tiöissä, joissa suurimmalla omistajalla ei ole 
hallussaan äänten enemmistöä, hallitsevan liit
toutuman keskimääräinen äänivalta oli 31,2 
prosenttia. Tätä pienemmällä voi hallita nii
tä yhtiöitä, joiden omistuspohja on hyvin ha
jautunut (esim. Wärtsilä). 

Vuoteen 1986 verrattuna hallits'evan liittou
tuman koko on pienentynyt seuraavissa yri
tyksissä: Nokia, Wärtsilä, Yhtyneet Paperi
tehtaat ja Lohja. Missään yhtiössä se ei ole 
kasvanut. Suoritetut yritysfuusiot (Kymi
Strömberg ja Kaukas, Metsäliiton Teollisuus 
ja Serlachius) ovat myös osaltaan lisänneet 
vallan keskittymistä. 

Tuloksia tulkittaessa on syytä kuitenkin pi
tää mielessä, että tällä menetelmällä saadaan 
esiin vain yritystä potentiaalisesti hallitsevat 
liittoutumat. Näiden ei kuitenkaan tarvitse 
välttämättä toteutua käytännössä. Matemaat
tisella tarkastelulla ei voi ottaa huomioon 
omistajien välisiä henkilökohtaisia suhteita ei
kä institutionaalisia riippuvaisuuksia - omis
tajat ovat pelkkiä äänivaltaa kuvaavia nume
roita. Hallitsevan liittoutuman koko osoittau
tui kuitenkin niin pieneksi, että tuloksista voi 
päätellä pääomistajilla olevan sekä kannuste 
että mahdollisuus tarvittaessa liittoutua ja saa
da aikaan yhteisymmärrys, joka tekee äänes
tämisen tarpeettomaksi yhtiökokouksissa. 

Korostettakoon vielä, että sovelletulla me
netelmällä saadut tulokset aliarvioivat vallan 
keskittymistä. Tämä johtuu siitä, että kaik-

kien omistajien on oletettu osallistuvan yhtiö
kokoukseen sekä siitä, että omistuksen ket
juuntumista ei ole purettu. Ristiinomistuksen 
ja ketjuuntumisen avaaminen paljastaisi ns. 
finanssiryhmät ja saattaisi muuttaa tuloksia 
siten, että kutakin yhtiötä hallitsee suurin 
omistaja yksin. 

Pohdittaessa vaikutusvallan keskittymisen 
merkitystä on syytä pitää erillään kaksi näkö
kulmaa. Ensimmäinen näistä' on taloudellinen 
demokratia. Ei tarvitse olla edes tasa-arvon in
tohimoinen kannattaja pitääkseen taulukon 1 
tulosten mukaista vallan keskittymistä epä
demokraattisena. Pienomistajalla ei teolli
suusyhtiöissämme ole sananvaltaa, mikä mer
kitsee sitä, että osakeyhtiöiden osingonjako-, 
osakeanti- ym. politiikka määräytyy pää
omistajien preferenssien mukaan. Pienten 
säästöt kanavoituvat suurten tarpeisiin. Pien
sijoittajat voivat vaikuttaa asioihin vain vä
lillisesti ostamalla ja myymällä osakkeita, jot
ka toimenpiteet näkyvät kurssikehityksessä. 

Toinen on taloudellisen tehokkuuden näkö
kulma. Tältä kantilta arvioiden tietyn suurui
nen vaikutusvållan keskittyminen on tarpeen, 
koska vain suuromistajilla on motivaatio ja 
mahdollisuudet valvoa liikkeenjohtoa. Myös 
pienomistajat hyötyvät tästä toiminnasta, kos
ka liikkeenjohdon on pidettävä tarkkaa lukua 
toimiensa vaikutuksesta osakkeiden arvoon. 
Eräät hiljattain julkaistut kotimaiset raportit 
- Airaksisen ja Kallisen (1987) ristiinomista
mista koskeva selvitys sekä osallistumisjärjes
telmäkomitean mietintö (Komiteanmietintö 
1987: 40) - ovat tähän vedoten vähätelleet 
vallan keskittymisen merkitystä. 

Mutta kuinka suuri keskittyminen on sitten 
tarpeen tehokkuuden takaamiseksi? Yksiselit
teistä prosenttilukua on mahdotonta antaa, 
mutta joitakin arviointiperiaatteita voi esittää. 
Vaikutusvaltaa tarkasteltaessa on hyödyllistä 
pitää osakemarkkinoita myös vallan markki
noina. Osakkeenomistajathan viime kädessä 
päättävät siitä, miten pääomasijoitukset allo
koidaan yritysten ja toimialojen kesken. Sa
moin kuin hyödykemarkkinoilla voi kilpailu 
yritysten vaikutusvallasta osakemarkkinoilla 
turvata pääoman tehokkaan allokoitumisen. 
Vallan liiallinen keskittyminen saattaa puoles-



taan estää toimivan kilpailun. Mutta aivan ku
ten hyödykemarkkinoillakin keskittyminen it
sessään ei välttämättä merkitse kilpailun puut
tumista, vaan on tarkasteltava markkinoille 
tulon esteitä ja kustannuksia. los vallan kah
vaan pääsy on tehty vaikeaksi esimerkiksi ris
tiinomistuksen tai osakkeiden äänivallan eri
arvoistamisen kautta, niin osakemarkkinat ei
vät voi toimia tässä suhteessa tehokkaasti vai
kutusvallan ollessa voimakkaasti keskittynyt. 

Vaikutusvallan hankkimisen mukanaan 
tuomat edut voi jakaa kahteen ryhmään: yk
sityisiin ja yleisiin. Edelliset koituvat pelkäs
tään valtaajalle, jälkimmäiset puolestaan kai
kille osakkeenomistajille osakkeiden kor
keamman markkina-arvon muodossa. Osak
keiden tuoma äänivalta määrittelee vaikutus
vallan, niiden hinta vallan hankkimisen kus
tannukset. Kilpailun toimivuuden kannalta on 
tärkeää, että yksityistäkin etua tavoitteleva 
valtaaja joutuu kohtaamaan niiden kilpailun, 
jotka arvostavat yritystä pelkästään yleisen 
edun eli sijoituksen tuoton perusteella. Gross
man ja Hart (1987) ovat osoittaneet ääni/osa
ke-periaatteen takaavan sen, että valtauksia 
estetään tekemällä ne kalliiksi eli toimenpiteil
lä, jotka nostavat yrityksen markkina-arvoa. 
Vallanvaihto tapahtuu näin ollen vain silloin 
kun se lisää osakkeiden omistajien varallisuut
ta. Osakkeiden erilaistaminen äänivallan suh
teen, vaihdannan rajoittaminen ja ristiinomis
tus ovat puolestaan tekijöitä, joilla kilpailua 
estetään ja tehokkuutta heikennetään. Tämän 
perusteella voi todeta, että liiallista on aina
kin se osa vallan keskittymisestä, joka on ai
kaansaatu tällaisilla toimenpiteillä. 

Eräät pankkien edustajat ovat viime aikoi
na ottaneet esiin tarpeen korottaa näiden ins
tituutioiden oikeutta omistaa muita elinkei
noyhteisöjä. Perusteluna on käytetty mm. pel
koa teollisuutemme joutumisesta Euroopan 
integraation myötä ulkomaisten omistajien 
käsiin. Taulukon 1 tuloksiin ja edellä esitet
tyihin pohdintoihin nojaten on vaikea ymmär
tää tätä argumenttia. Suuromistajat, eritoten 
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pankit ja vakuutusyhtiöt, pitävät valtaa teol
lisuudessamme. Omistuskatot eivät nykyisel
lään tätä valtaa rajoita. los nämä instituutiot 
ajavat osakkeenomistajien yleistä etua, niin 
niillä on mahdollisuus estää ulkomaisten val
taukset tekemällä vaikutusvallan hankkiminen 
kalliiksi. Tehokkaiden markkinoiden hypotee
sin mukaan tämä toteutuu, kun osakkeiden 
arvo nousee yritysten menestyessä. los suur
omistajat sen sijaan tavoittelevat yksityistä 
etua, niin ulkomainen omistus olisi muiden 
osakkeenomistajien ja koko kansantalouden 
kannalta pelkästään eduksi. Kilpailun ihan
teen mukaan omistusrajojen nostaminen näin 
ollen vain vahingoittaisi talouttamme. 

Pankkilakeihin on valmisteilla muutos, 
joka lisäisi pankin oikeutta omistaa pankki
toimintaan kuulumattomia elinkeinoyhteisö
jä. Voimassa olevissa laeissa ulkopuolinen 
omistus on osakkeiden ja osuuksien kokonais
määräItä rajoitettu kymmeneen prosenttiin 
pankin omasta pääomasta. Kaavaillussa 
uudistuksessa raja nostettaisiin 50 prosenttiin 
koko pankkikonsernin pääomasta. Omistuk
sen kohteena olevaa yksittäistä yhtiötä koske
vaan kymmenen prosentin omistus kattoon ei 
pankkilakityöryhmän esityksen mukaan puu
tuttaisi. 

Osakekauppaa koskevien rajoitusten pois
taminen on yhdenmukaista rahoitusmarkki
noiden muiden liberalisointitoimenpiteiden 
kanssa. Ottamatta sen tarkemmin tässä kan
taa markkinoiden tehokkuuteen olisi mieles
täni talouspoliittisessa keskustelussa enemmän 
kiinnitettävä huomiota vaikutusvallan keskit
tymiseen elinkeinoelämässämme ja sen mer
kitykseen voimavarojen tehokkaalle kohden
tumiselle. Kilpailun edistäminen yhtäällä ja 
sen merkityksen vähätteleminen toisaalla ei ole 
johdonmukaista politiikkaa. Omistuksen kes
kittyminen pankeille ja vakuutusyhtiöille, ris
tiinomistus ja osakkeiden eriarvoistaminen 
äänivallan suhteen ovat niitä kilpailun ja te
hokkuuden esteitä, joiden purkaminen ei syys
tä tai toisesta ole muodissa. 
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Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

PC-GIVE: THastollinen järjestelmä 
ekonometriseen malli ntam iseen 
TIMO TERÄSVIRTA 

1. Johdanto 

PC-GIVE on IBM-yhteensopivilla mikrotie
tokoneilla käytettäväksi suunniteltu, valikko
pohjainen, ekonometriseen mallintamiseen 
tarkoitettu tietojenkäsittely järjestelmä, jonka 
kehittäjä on Nuffield Collegen (Oxfordin yli
opisto) ekonometrian professori David F. 
Hendry. Ohjelmiston markkinoinnin hoitaa 
The Institute of Economics and Statistics Ox
fordista. PC-GIVE juontaa juurensa GIVE
nimisestä tietokoneversiosta, ja ensimmäinen, 
nykyistä huomattavasti vaatimattomampi 
mikroversio valmistui 1984. Tässä kirjoituk
sessa arvioidaan kuluvan vuoden alussa mark
kinoille tullutta versiota PC-GIVE 6.0. Sen 
yleiset ominaisuudet on koottu taulukkoon 1. 

Taulukko 1. PC-GIVE -järjestelmän ominaisuuksia. 

Markkinointi: Institute of Economics and Statis
ties, St. Cross Building, Manor 
Road, Oxford OXl 3UL, Englan
ti, puhelin 990865-271088 

Pakkaus: Kaksi 1,2MBn levykettä (5 114") 
tai kaksi 1,4 MBn levykettä (3 

1/2 ' ') tai seitsemän 360 KBn 
levykettä (5 114") 

Mikrotietokone: IBM PC, XT tai AT tai vastaava 
MS-DOS 2.0 tai uudempi 
Muistitilan tarve 640 K RAM 
Matematiikkaprosessori suositetta
va. CGA-, EGA-, VGA- tai Her
cules-grafiikkakortti 

Tilantarve 
kiintolevyllä: 2MB 

Kirjoitin: Useimmat rivi- ja laserkirjoittimet 

Laskenta-
tarkkuus: Täysin hyväksyttävä 

Dokumentointi: Kirja, xliv + 353 sivua 

Myyjän palvelut: Omistajat rekisteröidään 
Ei uutiskirjettä 
Kommentit tervetulleita, osoite 
yllä 

PC-GIVEn lähin kilpailija on Hashem ja 
Bahram Pesaranin kehittämä Data-FIT, joka 
PC-GIVEn lailla valikkopohjainen ja huolel
liseen ekonometriseen mallintamiseen ohjaa
va järjestelmä. PC-GIVE 6.0 on kuitenkin eri
tyisesti yhtälöjärjestelmien mallintamisen 
osalta Data-FITiä monipuolisempi. Sama 
huomautus koskee kuvallista esitystä mallin
tamisen ja tulosten raportoinnin apuna. Muis
ta järjestelmistä kuten esimerkiksi SORI
TECista tai SHAZAMista PC-GIVE poikkec;ta 
siinä, että se ei ole tarkoitettu olemaan vain 
enemmän tai vähemmän kattava kokoelma 
ekonometrisia konsteja. Itse asiassa ohjelmis
to rakentuu johdonmukaisesti yhden ekono
metrisen mallintamisaatesuunnan pohjalle. 
Sen perusajatuksena on, että taloudelliset ai
kasarjat on tuottanut äärimmäisen yleinen ja 
mutkikas prosessi. Siksi on mahdotonta mal
lintaa se kokonaisuudessaan vaan on pakos
takin tyydyttävä prosessin osien likimääräi
seen kuvaamiseen. Ekonometrikon tehtävänä 
on silloin löytää sellainen likimääräinen ku
vaus, joka on sekä vähäparametrinen että so
pusoinnussa havaintojen kanssa. PC-GIVEn 
toimintaperiaatteita ja keskeisiä ratkaisuja 
suunniteltaessa on kyseinen ajatus pidetty tii
viisti mielessä. Valaiseva tämän ns. Hendryn 
ideologian esittely on esimerkiksi Hendry 
(1987). 

2. Ohjelmiston dokumentointi 

PC-GIVEn version 6.0 hankkineet käyttäjät 
saavat itse ohjelmalevykkeiden lisäksi käyt
töönsä nidotun kirjan (353 + xliv sivua), joka 
on huomattavasti enemmän kuin pelkkä oh
jelmiston käsikirja. Se sisältää nimittäin myös 
aimo_annoksen ekonometriaa, mukaan lukien 
edellä mainitun mallintamisaatesuunnan kes-
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keisten periaatteiden esittely. Kirja esittelee sa
malla myös laajasti uusia käsitteitä kuten kat
tavuusperiaatetta (encompassing principle) ja 
kattavuuden testaamista. Se korostaa supis
tamisperiaatetta (mallit ovat havainnot tuot
tavan prosessin tilastollisia supistuksia) sekä 
»yleisestä erityiseen» -mallintamisajatusta. 
Edelleen kirja alleviivaa havaintojen suunnas
sa askeltavan estimoinnin hyötyjä: Suomes
sahan jo professori Leo Törnqvist aikoinaan 
painotti samaa asiaa. Näiden yleisten ajatus
ten selvittelyn lisäksi käydään ohjelmiston si
sältämä tilastollinen välineistö huolellisesti 
läpi. Teksti on näiltä osin nähdäkseni kuiten
kin liian tiivistä kelvatakseen ekonometrian ti
lastollisten menetelmien opiskeluun, vaan pe
rustiedot lienee parasta hankkia muualta. PC
GIVEn henkeen sopii erinomaisesti Spanosin 
(1986) oppikirja. 

PC-GIVEn käsikirja sisältää myös ohjel
miston käyttöä ekonometrian opetuksessa kä
sittelevän luvun. Se ei ole suotta mukana, 
vaan PC-GIVE soveltuu suhteellisen helppo
käyttöisyytensä ja havainnollisuutensa vuok
si tehtävään varsin hyvin. Omat kokemukse
ni tässä suhteessa ovat toistaiseksi vähäiset 
mutta myönteiset. 

Käsikirjassa on neljän luvun mittainen 
aloittelijan opas (tutorial), jonka tarkoituk
sena on nopeuttaa järjestelmän käytön oppi
mista. PC-GIVEen tutustuminen kannattaa 
aloittaa seuraamalla näiden lukujen ohjeita. 
Sitä ennen on kuitenkin suoritettava aivan kir
jan alussa kuvattu ohjelmiston asentaminen 
kovalevylle, joka on vaivaton toimitus. Varas
tointitilaa kovalevyllä tarvitaan noin 2 MB. 
(PC-GIVEä on tietysti mahdollista käyttää 
pelkästään levykkeiltäkin käsin.) Kirjasta löy
tyvät luonnollisesti myös tavanomaiset ohjel
miston käyttöohjeet sekä erikseen kaikki jär
jestelmän HELP-komentojen tekstit. 

3. PC-GIVEn rakenne 

PC-GIVEn valikkojärjestelmä on helppokäyt
töinen, joten siihen tottuu nopeasti. Vaihtoeh
tojen numerointijärjestelmää olisi silti mah
dollista kehittää edelleen esimerkiksi käyttä-

mällä johdonmukaisesti samaa lukua edelli
seen, seuraavaan tai takaisin kierroksen en
simmäiseen valikkoon siirtymisen symbolina. 
Version 6.0 uutuus on mahdollisuus keskeyt
tää analyysi kesken silmukan: aikaisemmissa 
versioissa saattoi virheen tehtyään ja havait
tuaan joutua vaeltamaan eteenpäin pitkiäkin 
matkoja, ennen kuin ohjelmisto antoi tilaisuu
den palata alkuun korjaamaan erehdys. 

Aloitettaessa PC-GIVEn käyttö DOSista 
käsin ilmaantuu kuvaruutuun ensiksi järjes
telmän päävalikko. On huomattava, etteivät 
kaikki siinä tarjolla olevat vaihtoehdot sisäl
ly PC-GIVEen. Tämä koskee esimerkiksi mo
dulia PC-NAIVE, joka on Monte Carlo -ko
keita varten suunniteltu ohjelmisto. Sitä tul
laan sen ilmestyttyä markkinoimaan erillise
nä kokonaisuutena. Valikon päävaihtoehdot 
ovat modulit PCGIVE ja PCFIML, joista 
edellinen on tarkoitettu yhden yhtälön mallien 
ja jälkimmäinen yhtälöjärjestelmien rakenta
miseen. Käsittelen seuraavaksi näitä modulei
ta. 

4. PCGIVE 

Huomattava parannus aikaisempiin PC-GIVEn 
versioihin verrattuna on se, että versiossa 6.0 
havaintoaineiston muokkaus ja yhden yhtä
lön ekonometrinen mallintaminen tapahtuu 
saman modulin (PCGIVE) avulla. Tämä yk
sinkertaistaa ohjelmiston kä~ttämistä ja sääs
tää samalla aikaa. PCGIVEn puitteissa tapah
tuu niin ollen muun muassa havaintoaineis
ton syöttö järjestelmään ja aineiston järjestä
minen tiedostoiksi. PCGIVE ottaa vastaan 
ASCII -muotoista tietoa, mutta tiedon syöttö 
näppäimistön avulla tulee luonnollisesti sekin 
kysymykseen. Järjestelmässä voidaan määri
tellä kahdentyyppisiä havaintotiedostoja: ra
joitetun kokoisia työtiedostoja ja suuria, jopa 
tuhansien aikasarjojen tallentamiseen tarkoi
tettuja perustiedostoja. Jälkimmäiset kulke
vat tietopankin nimellä ja ovat pelkkiä luku
varastoja, joista poimitaan tarvittavia aikasar
joja mallintamista varten muodostettaviin 
työtiedostoihin. Tietopankin ollessa suuri no
peuttaa poiminnan teknistä suorittamista huo-



mattavasti käyttäjän järjestelmällisyys sen 
muuttujien nimien valinnassa. 

PCGIVEllä on myös mahdollista liikennöi
dä toiseen suuntaan eli muodostaa muuttujista 
ASCII-tiedostoja. Havaintoaineiston analyysi 
voidaan niin ollen tarvittaessa siirtää välillä 
jollekin toiselle näitä tiedostoja lukevalIe oh
jelmistolle kuten esimerkiksi Seppo Mustosen 
SURVO 84C:lle. Vaikkapa epälineaarisen es
timoinnin tullessa eteen on tällainen vaihtoeh
to tarpeellinen. Jäännösten analyysi voidaan 
taas haluttaessa palata suorittamaan PC
GIVEn avulla. 

PCGIVE tarjoaa mahdollisuuden suorittaa 
lukuisa määrä havaintoaineiston muunnoksia 
valikkopohjaisesti. Tervetullut, versio on 6.0 
sisältyvä uutuus on se, että muunnoksen voi 
määritellä myös kirjoittamalla sen matemaat
tinen lauseke. Tämä nopeuttaa toimintaa huo
mattavasti muunnosten ollessa mutkikkaita. 

Havaintoaineiston muunnosten jälkeen voi
daan aloittaa itse mallintaminen. Kuten oh
jelmiston käsikirjasta ilmenee, on PC-GIVE 
tarkoitettu dynaamisten lineaaristen mallien 
muodostamiseen. Työskentelyn pohjana on 
edellä mainittu työtiedosto, josta valitaan 
muuttujat malliin. Tiedoston ei tarvitse sisäl
tää muuttujien viipymiä, vaan ne luodaan 
erikseen määriteltäessä mallin dynaaminen ra
kenne. Vakio, kausivaihtelumuuttujat ja li
neaarinen trendi voidaan myös helposti mää
ritellä erikseen. 

Mallintaminen muodostaa ohjelmistossa sil
mukan, jossa edetään valikosta toiseen. Muut
tujien valinta eli mallin täsmentäminen tapah
tuu ensimmäisessä valikossa. Seuraavaksi va
litaan estimointimenetelmä, joita on PC
GIVEssä tarjolla huomattava valikoima. Pie
nimmän neliö summan menetelmän lisäksi on 
käytettävissä havaintojen suunnassa askelta
va pns-menetelmä (apns), instrumenttimuut
tujamenetelmä, havaintojen suunnassa askel
tava instrumenttimuuttujamenetelmä ja esti'
mointi autoregressiivisin jäännöksin. Viimeksi 
mainittua ei PCGIVEssä ole mahdollista suo
rittaa laajasti sovelletulla Cochrane-Orcuttin 
tekniikalla sen huonojen ominaisuuksien (ks. 
esimerkiksi Rahiala, 1985, s. 72-77) takia. 
Apns-menetelmän kohdalla tulostus pohjau-
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tuu laajuudestaan johtuen suureksi osaksi 
graafisten esitysten käyttöön. 

Estimoinnin tultua suoritetuksi siirrytään 
mallin testausvaiheeseen. PCGIVE -moduli 
tarjoaa käyttäjälle suuren valikoiman väärin
täsmennystestejä: kaikki Spanosin (1986) lu
vuissa 21 ja 22 esitetyt testit ovat mukana. Es
timoitaessa malli apns-menetelmällä, mikä on 
suositettavaa, tulee samalla suoritetuksi jouk
ko erilaisia rakenteenmuutostestejä (Chow), 
jotka tulostuvat graafisesti. Testien paljous ja 
niiden suorittamisen vaivattomuus palvelevat 
Hendryn ideologiaa, jonka mukaan mallien 
rakentaminen on luonteeltaan pikemminkin 
repivää kuin rakentavaa toimintaa: estimoi
dun mallin riittävyyttä on tutkittava niin mo
nipuolisesti ja sinnikkäästi kuin mahdollista. 
Tulostukseen kuuluvat testisuureiden arvojen 
lisäksi vastaavat p-arvot, ja testisuureet las
ketaan myös F-muodossa. Pieni kielteinen eri
koisuus on se, että vaikka väärintäsmennys
testejä on tarjolla runsaasti, ei tavanomaisin 
täsmennystesti eli regressiokertoimia koskevan 
lineaarisen hypoteesin testaaminen ole yleises
sä muodossaan automaattisesti mahdollinen. 
Tämä F-testi on suoritettava kiertoteitse teke
mällä rajoituksia vastaavat muunnokset, es
timoimalla sekä rajoitettu että rajoittamaton 
malli ja laskemalla testisuure »käsin» jäännös
neliösummien perusteella. 

Mallin testausvaiheesta päästään takaisin 
täsmennysvaiheeseen yrittämään testeissä 
puutteelliseksi osoittautuneen mallin paranta
mista. Versioon 6.0 liitetty mahdollisuus pois
tua silmukasta kesken analyysin on lisännyt 
PCGIVE-modulin käytön miellyttävyyttä. 
Tässä versiossa on uutuutena myös alkupe
räistä mallia supistamalla (vrt. yleisestä erityi
seen -periaate) estimoitujen mallien lokikirja. 
Se kuvaa mallinvalintakriteerien avulla, kuin
ka mallien yhteensopivuus aineiston kanssa on 
kehittynyt parametrien vähentämisen myötä. 

5. PCFIML 

PCFIML on tarkoitettu pienten lineaaristen 
dynaamisten yhtälöjärjestelmien täsmentämi
seen ja estimointiin. Vektoriautoregressiiviset 
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mallit ovat tällaisen järjestelmän erikoista
paus, joten niidenkin parametrien estimointi 
on mahdollista tässä modulissa. Muuttujia saa 
olla enintään 40 ja stokastisia yhtälöitä 12. 
Lukumäärä ei sisällä kausivaihtelumuuttujia. 
Identiteetit ovat sallittuja. 

PCFIMLiin sisältyy havaintoaineiston 
muuntamismahdollisuus joskin rajoitetumpa
na kuin PCGIVEssä. Kuten PCGIVEssä muo
dostavat järjestelmän täsmentäminen, esti
mointi ja testaaminen PCFIMLissäkin silmu
kan. Se on kuitenkin pidempi kuin ensiksi 
mainitussa modulissa, koska yhtälöjärjestel
män täsmentäminen vaatii enemmän määrit
telyjä kuin yksittäisen dynaamisen yhtälön. 
Käyttäjän on ilmoitettava, mitkä työtiedoston 
muuttujat ovat endogeenisia ja mitkä eivät 
kuulu tarkasteltavaan malliin. Sen jälkeen 
PCFIML estimoi supistetun muodon yhtälöt 
ilman rajoituksia. Tätä vaihetta seuraa mal
lin täsmentäminen, mikä merkitsee rakenne
muodon konstruointia supistetun muodon 
pohjalta muuttujia lisäämällä ja poistamalla. 
PCFIML tarkistaa järjestelmän tavanomaiset 
identifioituvuusehdot ja huomauttaa ali-iden
tifioituvuudesta. Jos malliin määritellään 
identiteettejä, moduli tutkii, ovatko ne ha
vaintoaineistossa voimassa ja ilmoittaa poik
keamista. Jos poikkeama on liian suuri, ei jat
ko ole mahdollinen ilman kyseisen identitee
tin uudelleenmäärittelyä. Nämä PC-GIVEn 
piirteet ovat huomattava käytännön apu yh
tälöjärjestelmien rakentajille. 

Kun malli on valmiiksi täsmennetty, voi
daan sen parametrit estimoida. Ensimmäinen 
estimointi tapahtuu aina kaksivaiheisella pns
menetelmällä (2pns). Saatuja estimaatteja voi
daan käyttää alkuarvoina sovellettaessa täy
den informaation suurimman uskottavuuden 
menetelmää. Muut vaihtoehdot ovat kolmi
vaiheinen pns-menetelmä ja sekä rajoitetun 
että täyden informaation instrumenttimuuttu
jamenetelmä. Suurimman uskottavuuden me
netelmää soveltaessaan on käyttäjällä mahdol
lisuus valita optimointialgoritmi ja alkuarvot, 
mikäli hän ei syystä tai toisesta halua käyttää 
sellaisina 2pns-menetelmän tuottamia esti
maatteja. Muut kuin käsikirjassa suositettu, 
analyyttisiin derivaattoihin perustuva algorit-

mi ovat mukana lähinnä ekonometrian ope
tusta silmällä pitäen, eikä niitä ylipäänsä kan
nata käyttää, ellei mikrossa ole matematiik
kaprosessoria. Opetuksen kannalta mutta 
muulloinkin on etu voida tutkia uskottavuus
funktion muotoa. Se on mahdollista yhden 
parametrin suhteen piirtämällä funktion ku
vaaja tämän parametrin arvojen vaihdellessa. 

Tulostus on varsin monipuolinen ja sisäl
tää useita hienouksia. Järjestelmän pitkän ai
kavälin ominaisuudet tulostuvat samoin kuin 
asiaankuuluvat yhteisintegroituvuustestit. PC
FIML tulostaa myös automaattisesti yli-iden
tifioivien rajoitusten testin (ks. esimerkiksi 
Spanos, 1986, s. 651-653, ja Harvey, 1981, 
s. 338), joten käyttäjä saa heti tiedon siitä, 
ovatko havainnot ristiriidassa hänen teke
miensä rajoittavien oletusten kanssa. Sen li
säksi tulostuvat kaikki estimaatit samoin kuin 
ennusteet, mikäli käyttäjä on varannut tuo
reimmat havainnot ennustamiseen. Graafista 
esitystä hyödynnetään runsaasti. 

PCFIML tarjoaa myös mahdollisuudet jär
jestelmän dynaamiseen simulointiin, vaikka 
PC-GIVEn tekijä ei olekaan järin innostunut 
tästä menetelmästä mallin ominaisuuksien sel
vittäjänä, ks. Chong ja Hendry (1986). 

5. Tulostus 

Kuten yllä on ilmennyt, PC-GIVE sisältää 
harvinaisen runsaasti graafisia tulostusmah
dollisuuksia. Estimointivaiheeseen liittyviä 
graafisia esityksiä on jo lyhyesti, joskin epä
täydellisesti käsitelty. Niiden lisäksi PC
GIVEn käyttäjä voi tulostaa graafisesti min
kä tahansa tiedostonsa muuttujan joko yksi
nään tai yhdessä enintään kahden muun 
muuttujan kanssa. Tulostus voi tapahtua ajan 
funktiona, mutta myös kahden muuttujan ris
tiintulostus käy päinsä. Kun muuttujia on 
kaksi, on käytettävissä useita vaihtoehtoja 
muuttujien kuvaajien mahduttamiseksi sa
maan kuvaan havainnollisella tavalla. Piirret
täessä jonkin muuttujan empiirinen jakauma 
tulostuu se histogramman lisäksi tiheysfunk
tiomuodossa. Tiheysfunktioestimoinnin asian
tuntijoita ilahduttanee tieto siitä, että versio 



6.0 sallii ydinestimoinnissa käyttäjän säädel
lä ikkunan leveyttä, mikä ei aikaisemmin ole 
ollut mahdollista. 

Graafisesta tulostuksesta puhuttaessa on 
vielä tässäkin syytä korostaa askeltavan esti
moinnin osuutta PC-GIVE -järjestelmässä. 
Juuri grafiikan taitava käyttö tekee askelta
vasta estimoinnista PC-GIVEssä hyödyllisen 
apuvälineen, ja tässä suhteessa järjestelmä 
päihittää kaikki markkinoilla olevat kilpaili
jansa. 

PC-GIVE toimii sekä väri- että yksivärinäy
töllä. Tätä kirjoitettaessa ei ETLAn Hercules:
kortille tarkoitettu versio 6.0 kuitenkaan piirrä 
kuvioita väriversion sen sijaan toimiessa moit
teetta. Tilanne lienee helposti korjattavissa, 
sillä versio 5.0 Hercules-varianttina toimii 
näiltäkin osin normaalisti. PC-GIVEllä voi 
tallentaa kuvioita pelkällä napin painalluksella 
tiedostoina myöhemmin tapahtuvaa tulostusta 
varten, joka myös tapahtuu PC-GIVEn puit
teissa. Järjestelmä käyttää GRAFPLUS-ni
mistä apuohjelmaa, jota käyttäen kuvioita 
voidaan tulostaa useimmilla rivi- ja laserkir
joittimilla. GRAFPLUSin käyttöohjeet sisäl
tyvät PC-GIVEn käsikirjaan. 

PC-GIVE tuottaa myös runsaasti numeeris
ta tulostusta, joka sekä PCGIVEssä että PC
FIMLissä ohjautuu automaattisesti kahteen 
tulostustiedostoon. Ne on käyttäjän määritel
tävä ennen mallinrakentamisen aloittamista. 
Toinen tiedosto sisältää kaiken ajon aikana 
kertyneen aineiston, kun taas toiseen tallen
tuvat vain estimoidut yhtälöt tärkeimpine tun
nuslukuineen ja testituloksineen. Tiedostojen 
tulostaminen paperille käy vaivattomasti 
DOSista käsin tavanomaisilla tulostuskomen
noilla. Tulosten tarkastelu kuvaputkella PC
GIVEn sisällä työskentelyn kestäessä on myös 
mahdollista. 

6. Käyttäjän neuvonta 

PC-GIVE on suunniteltu niin, että käyttäjä 
voi jokseenkin alusta lähtien työskennellä il
man käsikirjaa. Jokaisen valikon yhteydessä 
on tietoa saatavissa HELP-vaihtoehdon avul
la. Erikoisuutena on moduleiden PCGIVE ja 
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PCFIML alkuun sijoitettu kysymys siitä, 
onko käyttäjä asiantunteva PC-GIVEn käyt
täjä vai ei. Kielteinen vastaus aiheuttaa jokai
sen HELP-ruudun tulostumisen automaatti
sesti ennen jatkoa valittuun vaihtoehtoon. 
Tämä ominaisuus on hyödyllinen alussa, mut
ta kokemukseni mukaan ei kestä kovin pitkää 
aikaa, ennen kuin sitä ei enää tarvita. Tähän 
vaikuttavat osaltaan suurimmaksi osaksi sel
keästi laaditut valikot. Kuten on jo mainittu, 
HELP-tulostukset sisältyvät myös liitteenä 
PC-GIVEn käsikirjaan. 

7. Päätelmiä 

PC-GIVE 6.0 on helppokäyttöinen, monipuo
linen ja käyttövarma ekonometrinen ohjelmis
to. Lisäksi sen laskutarkkuus on Longleyn ai
neiston avulla tutkittuna täysin hyväksyttävä. 
Laajentunut yhtälöjärjestelmien rakentamis
osa ja perusteellinen käsikirja ovat tehneet 
PC-GIVEstä lopullisesti täysikasvuisen. Oh
jelmisto soveltuu myös jo nykyisellään ope
tukseen: PC-NAIVEn ilmestyessä markkinoil
le sen ja PC-GIVEn yhdessä voidaan odottaa 
olevan todella käyttökelpoinen ja tehokas 
opetusväline. PC-GIVE ohjaa monin tavoin 
huolelliseen ekonometriseen analyysiin. Tä
män ominaisuuden se jakaa Data-FITin kans
sa, ja yhdessä nämä ohjelmistot eroavat juu
ri tässä suhteessa useimmista muista markki
noilla tarjolla olevista tuotteista. 

Vaikka PC-GIVE on varsin monipuolinen 
järjestelmä, ei se vielä suoriudu kaikista aika
sarjoja analysoivan ekonometrikon eteen tu
levista tehtävistä. Esimerkiksi ARIMA-mal
lien sen paremmin kuin ARMA-jäännöksis
ten siirtofunktiomallienkaan rakentamiseen ei 
PC-GIVEstä ole apua. Tähän saattaa olla 
osaltaan vaikuttamassa alussa mainittu mal
linrakentamisaatesuunta, joka ei suosi jään
nösprosessin parametrisointia. Ainoa poik
keus on versioon 6.0 liitetty yhden yhtälön 
mallien parametrien estimointi autoregressii
visin jäännöksin. Taajuusalueen tarkastelut 
samoin kuin epälineaariset mallit ovat myös 
ainakin toistaiseksi PC-GIVEn mahdollisuuk
sien ulkopuolella. Toisaalta järjestelmä on ke-



240 

hittynyt viime vuosina nopeata tahtia, joten 
laajentumista eri suuntiin voidaan tulevaisuu
dessakin odottaa. Esimerkiksi yhteisintegroi
tuvuuden teorian viimeaikainen kehitys (Jo
hansen, 1988) tullee pian otetuksi PC-GIVEs
sä huomioon. 
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Palvelujen laadun tutkiminen työlästä 

Lars-Johan Lindqvist: Kundernas kvalitetsupple
velse i konsumtionsfasen - En studie av tjänsters 
kvalitet. Forskningsraporter 17 från Svenska Han
delshögskolan, Helsingfors 1988, 95 s. 

Tavaroiden ja palvelusten laadun empiirisessä tut
kimuksessa on olennaisia eroja. Tavaraa voidaan 
tutkia usein helposti henkilökohtaisesti. Esimerkiksi 
näin on syötäväksi tarkoitetun tuotteen kohdalla. 
Tällöin ainakin maku selviää maistamalla. Polku
pyörän eräät ominaisuudet taas selviävät katsomal
la ja kokeilemalla. 

Toisin on palvelusten suhteen. Palveluksen laa
dun empiirinen tutkiminen on olennaisesti vaikeam
paa. Palvelun ja palvelemisen laadun selvittäminen 
on aina henkilökohtaisen kokemuksen, ehkä elä
myksen tutkimista. Tämä on aina mahdollista vain 
enemmän tai vähemmän työlään haastattelututki
muksen avulla ja kautta. 

Näin on menetelty esiteltävässäkin tutkimukses
sa. Tutkimus on tehty Ahvenanmaalaisessa Birka 
Line-nimisessä risteilyvarustamossa. Tutkimuksen 
haastattelulomake sisältää kaikkiaan 85 kysymys
tä. Jokaisessa kysymyksessä on 10 vastaamisen 
vaihtoehtoa. Mielestäni kysymyksiin on' saatu mah
dutettua lähes kaikki laivalla viihtymiseen vaikut
tava. 

Esimerkkeinä kysymyksistä: Ilmoituksemme ei
vät anna riittävästi tietoa. Meillä on huono mai
ne. Terminaali henkilöstö on epäystävällistä. Kans
samatkustajat häiritsevät hyttitiloissa yöaikaan. On 
virhe, että coctail-baarissa ei tarjoilla olutta. Ra
vintoloissa on ahdasta. Kahviaamiainen on laadul
taan huono. Valikoima pikamyymälässä on liian 
pieni ja hinnat liian kalliita. Orkesterit ovat huo
noja. 

Yleisemmin tutkijan valitsemat laadun ulottu
vuudet ovat: Henkilöstön käyttäytyminen, kulut
tamisen saatavuudet, hintojen taso, tarjonnan laa
tu, ilmoittelun laatu, konferenssien laatu, avoin
na olemisen ajat, aamiaisen laatu, ostamisen saa
tavuus ja coctailbaarin laatu. 

Kaikkiaan täytettiin 706 kaavaketta. Joista pa
lautettiin 489 eli 69,3 070. Tätä tekijä pitää hyvänä 
saavutuksena. Vastausten jakauma kohderyhmis
sä oli konfernssimatkustajat 78,7, klubimatkusta
jat 61,6 ja 29 % ja tavalliset matkustajat 59,1. Edel
leen tutkija on vastausprosentteihin hyvin tyytyväi
nen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään eräitä mui
ta palvelun laadun ulottuvuuksia. 

Niin kuin havaitaan kyllä palvelun laadun sel
vittäminen työllistä suuremmassa määrin kuin ta
varan laatu tutkimukset. 

Kari Castren 

»Joskus tekis, toisinaan taas ei» 

L. Taylor: Varieties of Stabilization Experience, 
Towards sensible macroeconomics in the Third 
World, WIDER Studies in Development Econo
mies, Oxford University Press, 1988. 

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna on hieman 
ironista, että kehitysmaiden talous ongelmiin tarjoa-

vat ratkaisuna »hallittua rakennemuutosta» key
nesiläiset ja vasemman laidan taloustieteilijät. Am
mattikunnan konservatiivit kannattavat hintame
kanismin radikaalia vapauttamista, minkä he us
kovat johtavan nopeasti sellaiseen voimavarojen 
kohdentumiseen, että kehitysmaiden kasvu nopeu
tuu. Kansainvälisen Valuuttarahaston (IMF) ja 
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pääosin Maailmanpankin ortodoksiset politiikka
suositukset perustuvat usein käsitykseen, että hin
tamekanismi toimii hyvin. Niiden politiikkapaket
teihin kuuluvat yleisesti devalvaatiot (joilla siirre
tään resursseja avoimelle sektorille), kaupan (eri
tyisesti tuonnin) vapauttaminen (jolla vapautetaan 
voimavaroja tehottomalta suojatulta sektorilta), ja 
rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen (joka tehos
taa rahoituksen välitystä). Tämän lisäksi ne vaati
vat usein, että julkista sektoria ja julkista lainanot
toa on supistettava, jotta tuottavalle yksityiselle 
sektorille saataisiin tilaa. 

On jokseenkin helppo kuvitella tilanteita, joissa 
IMF:n suosittelema politiikka ei toimi kitkatta. 
Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä, joka on tyy
litelty kuvaus Taylorin »ulkoisesti kuristetusta pie
nestä perushyödykkeitä vievästä» taloudesta (jos 
kohta analogisia ongelmia esiintyy kaikissa Taylo
rin kirjassa käsitellyissä maissa). Talous vie jota
kin maataloushyödykettä, mutta sen lisäksi siellä 
on maataloutta, joka tuottaa ruokaa maan omiin 
tarpeisiin. Jos devalvaatioilla ja kaupan vapautta
misella yritetään siirtää voimavaroja vientisektoril
le, kotimainen ruoan tuotanto välttämättä laskee 
(koska muualta ei saada maata vientituotantoon). 
Jos ruokaa ei voida tuoda ulkomailta, ruoan hin
ta nousee. Jos ruokaa tuodaan ulkomailta, mutta 
maa ei saa entistä enemmän ulkomaista rahoitus
ta, pääomatavaroiden ja raaka-aineiden tuonti las
kee. Edellisessä tapauksessa väestön reaalitulot las
kevat välittömästi, mikä johtaa palkkojen korotus
paineisiin. Mikäli niitä hillitään kireällä politiikal
la, on vaarana, että yhteiskunnalliset levottomuu
det kasvavat. Jälkimmäisessä tapauksessa talouden 
pitkän ajan kasvu hidastuu. 

WIDER-instituutissa on valmistunut iso projekti, 
jossa on arvioitu erilaisten kehitysmaissa sovellet
tujen vakauttamisohjelmien tuloksia ns. struktu
ralistisesta näkökulmasta. Taylorin kirja esittelee 
projektin lähtökohtia ja keskeisiä tuloksia. Struk
turalistinen lähestymistapa korostaa sitä, että ke
hitysmaiden talouksissa saattaa olla rakenteellisia 
tekijöitä, jotka ainakin lyhyellä aikavälillä joko es
tävät tai haittaavat hintamekanismin toimintaa. 
Monet näistä tekijöistä, kuten esimerkikksi palk
kojen muodostus ovat syntyneet katkerien histori
allisten kokemusten myötä. Aikaisemmat hyperinf
laatiot Latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi ovat 
johtaneet siihen, että palkat on indeksoitu 100 pro
senttisesti. Rahapolitiikka puolestaan on sopeutu
nut myötäilemään hintojen kehitystä. On syytä ko
rostaa, että näitä rakenteellisia jäykkyyksiä ei väi
tetä olevan kaikkialla, vaan pikemminkin halutaan, 
että niiden mahdollista esiintymistä tulisi tutkia, en-

nen kuin vakautusohjelmista päätetään. Yksi ra
kenteellinen tekijä, joka heikentää ortodoksisten 
politiikkatoimenpiteiden tehoa on, että joillakin ta
louden sektoreilla käytetään ns. mark-up -hinnoit
telua, jossa tuotteen hinta määrätään siten, että 
tuotantokustannuksia korotetaan jollakin ns. mark 
up prosentilla. Tällöin kireä rahapolitiikka saattaa 
johtaa inflaatioon, koska korkojen nousu näkyy 
välittömästi käyttöpääoman kustannusten nousu
na. Toinen tällainen rakenteellinen tekijä on, että 
julkiset ja yksityiset investoinnit ovat usein toisi
aan täydentäviä: yksityiset investoinnit vaativat 
tuekseen investointeja infrastruktuuriin, joka on 
kehitysmaissa vielä hyvin puutteellinen. Tällöin jul
kisen sektorin supistaminen saattaa hyvinkin supis
taa juuri näitä infrastruktuuri-investointeja, mikä 
puolestaan haittaa yksityisiä investointeja. Kolmas, 
erityisen paljon korostettu tekijä on, että tulonjaon 
muutokset vaikuttavat voimakkaasti kysyntään: 
reaalipalkkojen laskun uskotaan vähentävän kysyn
tää. Tämä saattaa johtaa siihen, että ortodoksiset 
lääkkeet tappavat potilaan. Talouksia, joissa tu
lonjaon muutokset toimivat näin, Taylor kutsuu 
»stagnationistisiksi»; talouksia, joissa tulonjaon 
muutokset toimivat toisin päin (reaalipalkkojen las
ku johtaa työllisyyden ja viennin kasvuun) Taylor 
kutsuu »juhlailon» (exhilarationist) talouksiksi. 
Strukturalistisen lähestymistavan yksi kiintoisimmis
ta piirteistä on, että se painottaa yhteiskunnallisten 
ja poliittisten rakenteiden, Taylorin termein yhteis
kunnallisen matriisin, social matrix, merkitystä ta
louspolitiikan välittymiselle. Näin esimerkiksi eri 
ryhmien halu säilyttää reaalitulonsa vaikuttaa rat
kaisevasti mahdollisuuksiin hillitä inflaatiota. 

Strukturalistisesti motivoituneet politiikkasuosi
tukset eivät useinkaan eroa yleiseltä suunnaltaan 
ortodoksisesta näkemyksestä. Esimerkiksi vienti
tulojen laskiessa kummankin mukaisesti tulee ko
timaista kysyntää laskea. Erot syntyvät yksityiskoh
dissa. Ortodoksinen politiikka luottaa rahapolitii
kan kiristykseen sekä julkisen kysynnän että rea
alipalkkojen laskuun. Strukturalistit korostavat toi
menpiteiden valikoivuutta. Julkisia investointeja ei 
saa laskea, tulee pitää huoli siitä, että kaupan va
pauttaminen ei johda pääomatavaroiden tuonnin 
alenemiseen (kulutustavaroiden tuontia tulee sää
dellä) jne. WIDERin projektin pääsanoma on, et
tä yllä kuvatut rakenteelliset jäykkyydet ovat pää
syy siihen, miksi puhtaan ortodoksiset vakautta
misohjelmat ovat poikkeuksetta epäonnistuneet. 

Strukturalistit ja ortodoksit ovat yhtä mieltä sii
tä, että valuuttakurssien on oltava järkevällä tasolla 
ja että valuuttakurssipolitiikan tulisi yleensäkin olla 
järkevää, että mitkään vakauttamisohjelmat toimi-



sivat. Monien kehitysmaiden valuuttakurssit ovat 
yliarvostettuja, koska ne.pelkäävät siirtää inflaa
tioitaan valuuttakursseihin inflaation kiihtymisen 
pelossa. Tästä on seurauksena devalvaatioiden ke
hä, johon viime kädessä vie pääomapako. Mielen
kiintoista on, että strukturalistit eivät pidä suuris
ta yhdellä kerralla tehdyistä devalvaatioista, 
»maxidevalvaatioista», joita IMF suosii, vaan he 
kannattavat pieniä devalvaatioita, joiden jälkeen 
valuutan annetaan hitaasti heikentyä. Syynä tähän 
on, että devalvaation mukanaan tuoman reaalipalk
kojen laskun katsotaan johtavan stagflaatioon 
»stagnationistisessa» taloudessa, jollaisia kehitys
maat WIDERin projektin mukaan ovat. Taylor ei 
kuitenkaan käsittele hitaan devalvoitumisen muka
naan tuomia ongelmia. Jos valuuttakurssi ei kor
jaannu nopeasti, kannattaa pääoman paeta maas
ta, mikä lisää paineita devalvoida nopeammin tai 
säädellä pääomaliikkeitä. Kummassakin tapaukses
sa pääomapako vauhdittuu entisestään, mikä jo
ka tapauksessa ennen pitkää johtaa suureen deval
vaatioon. 

Taylor painottaa sitä, että erot strukturalistien 
ja ortodoksien politiikkasuositusten välillä johtu
vat siitä, että käsitykset talouden toimintamekanis
meista, »mallit», eroavat. Näin varmasti paljolti 
onkin, mutta mielestäni olisi tärkeää nähdä myös, 
että erot saattavat yhtä hyvin johtua siitä, että kä
sitykset niistä rajoitteista, joilla taloudet toimivat, 
poikkeavat toisistaan. On esimerkiksi vaikea ku
vitella ortodoksiekonomistia, joka ei olisi valmis 
hyväksymään ainakin kauppapolitiikan väliaikaista 
käyttöä, jos maalla on vaikeuksia saada ulkomaista 
rahoitusta. Esimerkiksi IMF:n politiikan odotetaan 
toimivan juuri sen vuoksi, että IMF:n hyväksymä 
vakautusohjelma avaa ulkomaiset rahahanat. Tay
lor muuten kiistää tämän väitteen todenperäisyy
den. Samaten ortodoksit usein korostavat sitä, et
tä varsinkin kehitysmaissa julkinen sektori usein 
vain tuhlaa varoja ja julkiset investoinnit ovat te
hottomia. Niiden tehoa lisäämällä voidaan infrast
ruktuuria parantaa huolimatta siitä, että julkisia 
menoja alennetaan. Strukturalistit eivät tästä pal
jon keskustele, mutta implisiittisesti heidän näke
myksensä täytyy olla, että julkisen sektorin toimin
tatapa on annettu eikä siihen voida puuttua. Tai 
sitten he olettavat, että julkinen sektori toimii te
hokkaasti (kuten Taylor eräässä esimerkissään). En 
oikein ymmärrä, miksi tässäkään asiassa erimieli
syyksiä ei voitaisi kaventaa. 

Huolimatta siitä, että strukturalistit pitävät tär
keänä saada valuuttakurssit järkevälle tasolle, hei
dän mielestään suhteellisten hintojen muutoksilla 
ei ole kovinkaan paljon tekemistä taloudellisen ke-
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hityksen kanssa, niiden saattamista »oikeille» ta
soille ei pidetä kovin tärkeänä. He korostavat hin
tojen muutosten tulovaikutuksia, kun taas ortodok
sit korostavat substituutiovaikutuksia. Struktura
listit ovat tässä vetäneet rajan ehkä liian kireälle, 
Taylorin kirjan asenteet ovat joskus lievästi skit
sofreeniset. Esimerkiksi arvostellessaan kotimais
ten rahoitusmarkkinoiden vapauttamista hän to
teaa, että ns. curb-markkinat (jotka tavallaan vas
taavat harmaan rahan markkinoita) toimivat tehok
kaasti, jolloin virallisten markkinoiden vapautta
mista ei tarvita. Tällöin tulee heti mieleen kysyä, 
mitä hyötyä virallisten markkinoiden säätelystä on. 
Tai mistä syystä curb-markkinat ovat syntyneet? 
Eivät kai vain sen tähden, että säädellyt markki
nat eivät ole kyenneet välittämään rahoitusta tehok
kaasti? 

Tämä sama asenne tulee esille, kun Taylor lähin
nä vaivautuneesti sivuuttaa sellaiset säätelyn mu
kanaan tuomat ilmiöt kuten mustan pörssin mark
kinat, salakuljetuksen ja lahjonnan. Jos säätely jat:o 

kuu tarpeeksi kauan, nämä ilmiöt tulevat olennai
seksi osaksi taloutta, niistä tulee osa »yhteiskun
nallista matriisia», mikä vaikeuttaa järkevän poli
tiikan tekemistä, millaista tuo politiikka sitten on
kin. Melkoisen uskomaton on Taylorin väite (s. 68), 
että ortodoksinen politiikka on tehotonta, koska 
epäviralliset markkinat (musta pörssi) jo toimivat 
tehokkaasti (hinnanmuutokset tasapainottavat ky
synnän ja tarjonnan). Tämä väite pitäisi paikkan
sa vain, jos virallista taloutta ei olisi lainkaan ja 
tässä tapauksessa ko. taloutta ei voisi kutsua myös
kään stagnationistiseksi, eikä siellä olisi mitään 
Taylorin painottamia rakenteellisia jäykkyyksiä
kään. Muussa tapauksessa epävirallisten markki
noiden hinnat heijastavat virallisten markkinoiden 
jäykkyyksiä, jolloin virallisiin markkinoihin puut
tumalla voidaan resurssien kohdentumista kohen
taa. Ortodoksit painottavat sitä, että useimmat ra
kenteelliset jäykkyydet ovat politiikan itsensä ai
kaansaamia, joten ne voidaan melko nopeasti suo
raan poistaa. Rakenteellisia jäykkyyksiä ei siis tu
le lieventä-ä erilaisin second best toimenpitein vaan 
paras politiikka tarttuu härkää suoraan sarvista. 
Strukturalistit taas ottavat rakenteelliset ongelmat 
annettuina ja yrittävät sovittaa politiikkansa nii
hin. 

WIDERin projektin päätulema on, että kehitys
maille ei voida suunnitella mitään yleistä, yhteistä 
vakauttamisohjelmaa. Kukin maa ja ajankohta on 
käsiteltävä erikseen, mikä pätee yhdessä maassa yh
tenä vuonna, ei välttämättä sen jälkeen päde kos
kaan missään, vaikka ongelmat näyttäisivät saman
laisilta. Tähän johtopäätökseen on vaikea olla yh-



244 

tymättä, mutta Taylor yrittää sivuuttaa hieman lii
an kevyesti tästä johtopäätöksestä seuraavat ongel
mat. Onhan selvää, että hyvän vakauttamisohjel
man laatiminen on erittäin vaikeaa tällaisessa tilan
teessa. Tätä tukevat myös kirjassa esitetyt koke
mukset eri maiden vakauttamisohjelmista. Taylor 
painottaa, että ortodoksiset kokeilut ovat poik
keuksetta epäonnistuneet. Mutta niin on käynyt 
myös, kun vakautuspolitiikka on ollut heterodok
sista, so. siihen on kuulunut epäortodoksisia ele
menttejä kuten hintojen ja palkkojen jäädyttämi
nen, valikoiva kauppapolitiikka jne. Tällaisia oh
jelmia on sovellettu mm. Argentiinassa ja Brasili
assa. Suuri menestystarina, Etelä-Korea, on kyllä 
noudattanut heterodoksista politiikkaa siinä mie
lessä, että se on suojannut tuonnin kanssa kilpai
levaa teollisuutta ja käyttänyt valikoivaa luoton
säännöstelyä. Kuitenkin sen kehitysstrategian lei
maa antavin piirre on ollut vientisuuntautuneisuus, 
mikä vastaa ortodoksien suosituksia. Esimerkiksi 
luottojen jakoperusteena käytettiin yritysten vien
timenestystä. Taylor ei mielestäni tuo tätä puolta 
riittävästi esille. 

On hieman sääli, että Israelin viimeinen vakau
tusohjelma ei kuulunut WIDERin projektiin. Tuota 
ohjelmaa tulisi kai pitää heterodoksisena, jossa oli 

kuitenkin mukana voimakkaita ortodoksisia ele
menttejä. Siinä yritettiin mm. hiljentää infIaatio
vauhtia nopeasti huolimatta siitä, että Israelin inf
laatio näytti jo talouden rakenteisiin syöpyneeltä. 
Tätä yritettiin yhtäaikaisella hinta-palkkajäädytyk
sellä ja rahapolitiikan kiristämisellä. Ainakin tois
taiseksi Israelin vakautusohjelma on toiminut hy
vin. 

On tietysti hämmentävää, että IMFia ja Maail
manpankkia arvostellaan sillä perusteella, että nii
den kuva kehitysmaista on liian yksinkertainen ja 
monoliittinen. Olkoon miten olkoon, jotakin mä
tää on organisaatioissa, jotka vuodesta toiseen syöt
tivät rahaa Marcosin hallitukselle Filippiineille ja 
Sadatin hallitukselle Egyptiin ilman että näiden va
rojen käyttöä millään tavoin valvottiin. Samaan ai
kaan monet todella köyhät maat kärsivät vakavasta 
valuuttapulasta. Eikä tämä kärsiminen ollut hen
kistä, maiden köyhimmät siinä kärsivät. 

Taylorin kirja on erittäin selkeä ja helppo yleis
ekonomistin lukea. Sitä voi suositella johdatuk
seksi hieman eksoottisempaan politiikkakeskuste
luun kuin meillä yleisesti ollaan totuttu. Vai onko 
se sittenkään kovin eksoottista? Mitä meillä tapah
tuikaan vuoden 1975 jälkeen? 

Pertti Haaparanta 

Puuntarjonnan tilakohtaisia tekijöitä 

Veli-Pekka Järveläinen: Hakkuumahdollisuuksien 
käyttöön vaikuttavat tilakohtaiset tekijät maan 
länsi- ja itäosissa, Metsäntutkimuslaitos, Helsinki 
1988, 64 s. 

Kuluvan vuosisadan alkuvuosikymmeninä yksityis
metsätalouden keskeiseksi ongelmaksi nähtiin lii
kahakkuutja vielä 1960-luvun alkupuoliskolla tämä 
huoli oli yleinen. 1960-luvun puolivälin jälkeen hak
kuut ovat kuitenkin yleensä jääneet (metsätalou
den biologis-teknisiin tuotantoedellytyksiin perus
tuvien) hakkuumahdollisuuksien alapuolelle. Syi
tä emo kaltaiselle kehitykselle on lähdetty etsimään 
mm. mahdollisista muutoksista yksityismetsän
omistajien puuntarjontakäyttäytymisessä. Veli
Pekka Järveläinen pyrkii on Metsäntutkimuslaitok
sen hakkuupoistumatutkimuksen aineistoa hyödyn
täen selvittämään erilaisten tila- ja omistajakohtais-

ten tekijöiden vaikutuksia hakkuisiin. Tällainen nä
kökulma on epäilemättä hyödyllinen ja voi täyden
tää aggregatiivisen aikasarja-aineiston puuntarjon
takäyttäytymisestä antamaa kuvaa. 

Tutkimuksessa käytetään hyväksi maan itä- ja 
länsiosissa yhteensä viiden piirimetsälautakunnan 
alueelta kerättyjä tietoja vuosina 1980-82. Joh
dannon ja tutkimustehtävän määrittelyn jälkeen 
(luvut 1 ja 2) luvussa 3 kuvataan hakkuiden 
alueellista ja tilakohtaista vaihtelua ja luvussa 4 
metsänomistajat ryhmitellään hakkuumahdolli
suuksien käytön suhteen toisistaan poikkeaviin ryh
miin ja kuvataan ryhmiä useiden taustamuuttujien 
avulla. Luvussa 5 pyritään selittämään hakkuumah
dollisuuksien käytön tilakohtaisia vaihteluita ns. 
polkuanalyysin avulla. Lopuksi esitetään yhteen
veto keskeisistä havainnoista. 

Tutkimuksen hyödyllisintä antia on aineistoon 



liittyvät kuvailevat tarkastelut. Luvussa 3 kuvataan 
hakkuiden ja hakkuumahdollisuuksien käytön ti
lakohtaista vaihtelua vertaamalla sitä muuttuja ker
rallaan erilaisiin potentiaalisiin selittäviin muuttu
jiin. Tällaiset parittaiset vertailut viittaavat mm. sii
hen, että: (1) metsätilanomistajien omistuksessa 
olevien metsätilojen yleistyminen ei näytä vaikut
tavan yksityismetsien hakkuumahdollisuuksien 
käyttöön; metsätilanomistajat myyvät puuta har
vemmin kuin maanviljelijät, mutta kerralla suurem
pia määriä. (2) pienten ns. virkistys- ja asuntotilo
jen yleistyminen ja perikuntien kasvu näyttää vä
hentävän sekä puunmyyntiuseutta että myytyjä 
määriä ja (3) metsänomistajien ikärakenteella näyt
tää olevan merkitystä; nuorten metsänomistajien 
puunmyyntiuseus ja kerralla myydyt määrät ovat 
suurempia kuin vanhoilla metsänomistajilla. Edel
läesitetyt riippuvuudet on tosin havaittu aikaisem
min tarkasteluissa, joissa on selitetty sekä puun
myyntitodennäköisyyttä että myytyjä määriä ja si
ten keskimääräistä puuntarjontaa kontrolloimalla 
emo selittäviä muuttujia samanaikaisesti (ks. esim. 
H. A. Loikkanen & J. Kuuluvainen & J. Salo: 
»Timber Supply of Private Nonindustrial Forest 
Owners: Evidence from Finland», Helsingin yli
opiston kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, 
No 50, helmikuu 1986, 55 s.). Järveläinen ei rajoi
tu työssään kuitenkaan pelkästään kuvaileviin tar
kasteluihin, vaan konstruoi selitysmalleja hakkuu
mahdollisuuksien hyväksikäytölle erikseen Itä- ja 
Länsi-Suomelle ja koko aineistolle. Mutta tältä osin 
hänen tarkastelunsa luvussa 5 ovat sangen ongel-
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mallisia. Niinpä hakkuumahdollisuuksien käyttöä 
(U = CIA) selitetään tautologisesti mm. hakkuilla 
(C) ja hakkuumahdollisuuksilla (A). Edelleen, pol
kumallien, joissa selittävät muuttuvat vaikuttavat 
sekä suoraan että välillisesti muiden selittävien 
muuttujien kautta, diagnostisia ominaisuuksia ei 
juurikaan esitellä. KirjOittaja toteaa mm. sivulla 41 
»Tutkimuksessa ei kuitenkaan ole analysoitu resi
duaaleja, vaikka siten olisi ollut mahdollista saa
da tietoa kertoimien luotettavuudesta ja mallien 
spesifiointiin liittyvistä ongelmista». Polkumallien 
tulosten robustisuus vaihtoehtoisten vaikutusket
jujen täsmentämisen suhteen jää niinikään avoi
meksi. 

Tutkimuksessa ei osin aineistollisista syistä ana
lysoida kantohintojen, pääomamarkkinoiden, yk
sityismetsänomistajien tulojen eikä metsäverotuk
sen vaikutuksia puuntarjontakäyttäytymiseen. Kah
den edellämainitun muuttujan osalta alustavia ana
lyyseja on olemassa. Pienten ns. virkistys- ja asuin
tilojen yleistymisen puuntarjontaa vähentävä vai
kutus ja metsänomistajien ikärakenteen merkitys 
voidaan selittää viittaamalla metsien moninaiskäyt
töön ja epätäydellisiin pääomamarkkinoihin. Tämä 
puolestaan viittaisi siihen, että hakkuista riippuma
ton (arvokasvun) metsäverotus vaikuttaisi puuntar
jontaan positiivisesti! Empiirisen jatkotutkimuksen 
tehtävänä on mm. selvittää onko näin asianlaita. 
Samalla saataisiin arvokasta tietoa parhaillaan 
käynnissä olevaan metsäverotuksen uudistamises-
ta käytävään keskusteluun. . 

Erkki Koskela 



ENGLISH SUMMARIES 

PIKKO LAMMI: Economics and Ethics 

Economics and ethics are related in a number of 
ways, but in the society many people and several 
businessmen believe in the Myth of Amoral Busi
ness. It does not say, that businessmen are immoral, 
but that people in business are not concemed with 
morality, that moral'considerations are inappropri
ate in business. This view is based on the theories 
of the market economy and free competition. 

If all the rules of the free competitive market sys
tem are true - each transaction entered intois fair 
and free, both sides have all the appropriate knowl
edge and there are no extemalities - then, it is said, 
no moral considerations are needed in business. 

HEIKKI KOIVISTO: Current Developments in 
Finnish Banking. 

Interest rates, taxes, inflation and 
the current account 

Inflation has accelerated, and housing prices inpar
ticular have reached excessive levels. The deficit in 
the current account continues to widen. 

Bank len ding has expanded rapidly as monetary 
deregulation has allowed increased borrowing by 
households. Interest payments by households are 
deductible in taxation up to FIM 25,000 per house
hold per year. This has led to negative real after
tax interest rates and given households a strong in
centive to accumulate debt. Borrowed funds are 
channelled into investment in housing as an asset. 
As the supply of dwellings does not increase, prices 
tend to rise, according to the normal theory of price 
determination of stock variables. The reason for 
this is not deregulation but the fiscal incentives to 
borrowing. 

Changes in the tax regulations and the high rate 
of inflation have discouraged bank savings by 
households. The rise in the relative price of assets 
and the unfavourable treatment of bank deposits 
reduce the incentives to save. As simultaneously the 
propensity to borrow increases, this by definition 
results in the deterioration of the current account. 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989:2 

Capitalism in its pure form does not exist anywhere, 
however. Milton Freedman is today the best known 
supported of the thought that the only social 
responsibility of business is to increase its profits. 
According to Freedman business should engage in 
open and free competition without deception or 
fraud, which actually gives a wide range of moral 
obligations and responsibility to business. 

Business is part of society and the actions of peo
ple in business are subjected to moral rules. An en
terprise is obviously responsible for the conse
quences of its own actions to its interest groups, 
owners, workers, consumers, and, what is empha
sized ever more, to environment and society. 

Lendings risk 

As a result of rapid credit expansion, banks' cred
it losses have increased. Their impact on the banks' 
income statements is in a way connected with 
deregulation, as during the regulation of average 
lending rates banks were able to support the res
tructuring of their problem customers by granting 
them lower interest rates while charging higher rates 
to other customers so as to bring their average lend
ing rate close to the maximum limit. Today the cost 
of preferential interest rates would have to be bome 
by the banks themselves, and they are therefore no 
longer prepared to pursue similar policies. Credit 
losses, accumulated in part over several decades, 
are now revealed. 

Rationalization and the pricing of banking services 

The banks in Finland have been criticized for in
efficiency because they need, in relative terms dou
ble the resources of their counterparts in Sweden 
to provide the same banking services. 

On the other hand, the volume of transactions 
handled by the banks in Finland increases at an an
nual rate of 15 per cent, whereas the number of 
banking personnel hs grown so little that the an
nual increase in productivity is approximately 10 
per cent. This indicates that banks are capable of 
rationalization. 



The problem is that people seek to handle an im
practicably large part of their financial business 
through banks. To date the banks have not charged 
sufficient fees for these services to recover their 
costs. Instead, they have been meeting the costs out 
of their interest margins, and this again has led to 

VISA HEINONEN: The Orain Duty of 1914 and 
the Discussion about it - An Example of Finnish 
Economic Policy Discourse. 

The fifty-year period of duty free grain trade ex
pired in 1914 when a grain customs duty was im
posed. It was meant to apply to aIl grain that was 
imported to the Grand Duchy of Finland outside 
the borders of the Russian empire. The article deals 
with the economic policy discourse that went on 
about the customs duty and its consequences. 

The discourse was the most animated discussion 
about the customs policy during the period when 
Finland ws an autonomous territory of the Russian 
empire. The Social Democrats were in strong op
position to the customs duty. When the issue was 
dealt with in the parliamentary debate, they insist
ed that grain should be left free of duty. 

The most common argument against. the grain 
customs duty was based on the incidence of the cus
toms duty. It was maintained that the duty caused 
a rise in the cost of living which encumbered the 
lower social classes rather than the middle and the 
upper classes. Besides most Social Democrats, in
cluding Alexander Gripenberg and K. V. Hoppu 
used the same argument. Monopolization, the un
earned increse in the vaIue of the Iand resulting 
from the customs duty and public economic con
siderations over the effects of the duty were also 

ILKKA KAJASTE: The Adjustment of Foreign 
Trade in the 1980s. 

This article studies the adjustment of Finland's for
eign trade during the 1980s in terms of trade diver
sion and trade creation. EspeciaIly two processes, 
the fluctuations of the bilateral trade between Fin
land and the Soviet Union and the effects of the 
European integration, which are expected to have 
had some influence on relative prices, are consid-
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excessive demand. 
The banking resources in Finland cannot be 

brought to a reasonable level in proportion to the 
economy until the banks' have adopted a sensible 
pricing policy and the public has adopted a sensi
bIe banking behaviour. 

reasons for the opposition met by the customs duty 
imposed on grain trade. K. H. Wiik submitted the 
'underconsumptionist' argument against the duty. 

There were not many to support the grain cus
toms duty. The members of the Agrarian party 
were cautious. They did not take 'a strong stand to 
the discussion. Iipponen from the 'Old Finnish' 
party expressed clearly the agrarian protectionist 
standpoint but he did not gain any support. Daniel
son-KaImari, a member of the same party, suggest
ed temporary customs duty for grain on socio-po
litical grounds. 

The Social Democratic party which strongly op
posed the grain customs duty was the winner in the 
election in 1912. The biggest looser was the con
servative Finnish party. Its members were not in 
opposition to the duty and some of them even sup
ported it. They party practiced so caIled 'policy of 
concessions' towards Russia. Its defeat the elections 
can partly be interpreted as being caused by the vot
er' dissatisfaction with the party's stand to the grain 
customs duty issue. 

The grain customs duty proposaI was approved 
by the Russian douma in June 1914 and it was im
posed in July the same year some weeks ahead the 
World War 1. That's the reason why it hasn't been 
easy to estimate the immediate effects from the cus
toms duty. 

ered. Due to the rapid increase of exports to the 
Soviet Union in the early 1980s some trade crea
tion occurred and new capacity was created, espe
ciaIly in branches where telative prices were affect
ed. Later, however, the redirection of exports has 
proved to be difficult, most clearly in these same 
branches where the trade creation occured. 

The Free Trade Agreement between Finland and 
the EC, signed in 1973, was impIemented graduaI
ly, so that for paper industry products the tariffs 
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were abolished not unti11984. However, the adap
tation of the Finnish exports to the Free Trade 
Agreement seems to have happened mainly already 
during the 1970s. On the other hand, there has been 
some increase of import penetration from EC in 
the 1980s. 

HEIKKI PALOHEIMO: Microjoundations and 
Macropractice 01 Centralized Industrial Relations. 

The paper has three goals. First, the author tries 
to show that in special conditions centralized in
dustrial relations can be justified with a micro lev
eI theory of rational social action, but in some other 
conditions centralization is useless or even harm
full. The rationality of centralized industrial rela
tions in analysed using Mancur Olson's logic of col
lective action, especially Olson's theory of econom
passing interest organizations. 

Second, the author tries to show that the micro
foundations of centralized industrial relations are 
compatible with the microfoundations of neo-clas-

TIMO TYRVÄINEN: Pros and Cons 01 Central
ized Wage Bargaining. 

The paper in concern highlights the recent research 
on modes of bargaining and their impact on the 
economic performance. The aim is to emphasize 
whether a shift from a central bargaining proce
dure towards a less centralized mode would be 
favourable. The case is discussed in the Scandina
vian context where the relevant option is a shift over 
to permanent industry level bargaining. We wished 
to see whether any of the existing research using 
a variety of models - both theoretical and empir
ical ones - would support the proposed shift. We 
did not find any strong argument in favour of it. 

During the last few years the Finnish exports has 
concentrated - more than 80 per cent of exports 
are forest or metal and engineering industry 
products - which might reflect the deepening of 
comparative advantage of Finnish exports due to 
the Western European integration process. 

ical economic theory. Therefore, it is possible to 
build a bridge between liberal-pluralism and cor
poratism. We should not any more see liberal
pluralism and corporatism as competing theories, 
but rather as complementary sub-theories of a more 
general economic theory. 

Third, the author tries to show that the effect 
of bargaining level on economic performance is not 
linear. The are conditional interactions between the 
level of wage bargaining and the level of unioniza
tion. 

Hypotheses are tested using cross-national data 
on inflation, unemployment and strikes in 18 
OECD-countries. 

The conclusion referred to above stems from dis
cussion on variety of topics. First section clarifies 
aspects related to high unionization, centralization 
and synchronization of the wage settlements. 
Favourable impacts of synchronization are dis
cussed extensively. Second section emphasizes in
flationary bias due to collective agreements. Wage 
drift is the key concept in this analysis. Third sec
tion is about internaIization of externalities in the 
special context of interest of this paper. It is argued 
that signs of internaIization can be found in recent 
economic history of Finland. The paper is availa
ble in English as a Discussion Paper of the Bank 
of Finland. 



Ekonomistit asialla 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1989: 2 

KORKEAKOULUIHIN SYNTYMÄSSÄ EUROTUTKINTOJEN MARKKINAT 

Suomen koulutusmarkkinoille on viiden viimeksi 
kuluneen vuoden aikana syntynyt uusi tuote: liik
keenjohdon kansainvälinen tutkinto, jota tavallises
ti kutsutaan MBA-tutkinnoksi. Lyhenteen takana 
ovat sanat Master 01 Business Administration, va
paasti suomennettuna »liikkeenjohdon maisteri». 

Tarjolla on erilaisia malleja, mutta perusajatus 
on yhteinen: antaa perustutkinnon suorittaneille ja 
työelämässä jo kokemusta saaneille jatko-opiske
lijoille valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan. 
Tutkinnot edustavat korkeakoulujen vastausta 
koulutustarpeisiin, joita erityisesti Euroopan yh
dentyminen virittää. 

Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) alan 
perinne on pisin. Kaksivuotista englanninkielistä 
MBA-ohjelmaa on pyöritetty jo vuodesta 1984. Pa
rin viime vuoden aikana ohjelmaan on osallistunut 
noin 50 opiskelijaa. 

Jyväskylän ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) 
vastaava koulutus on vasta alkamassa. Tarkkoja 
lukuja ei vielä ole saatavissa, mutta näiden kolmen 
korkeakoulun tarjonta ylittää jo tänä vuonna 100 
koulutuspaikkaa. Kysyntä on ollut suurta: esimer
kiksi TKK:n ensi syksynä alkavasta ohjelmasta on 
korkeakoulun täydennyskoulutuskeskukseen tullut 
runsaasti tiedusteluja. 

HKKK:n MBA-opiskelijoiden keski-ikä on ollut 
29 vuotta. Ylivoimainen enemmistö on ollut suo
malaisia, mutta joukossa on ollut myös amerikka
laisia, brittejä ja keskieurooppalaisia. 

Ohjelma on tarkoitettu lähinnä niille, jotka pys
tyvät irrottautumaan kokopäiväopiskeluun. Kehyk
set ovat kuitenkin niin joustavat, että myös osa
päiväopiskelu on mahdollista. Lisäksi ohjelman yk
sittäisiin osiin voi osallistua vierailevana opiskeli
jana. 

Koulutus on jaettu kolmiviikkoisiin kurssimodu
leihin, joissa keskitytään yhteen asiaan kerrallaan. 
Puoli päivää jää aina vapaaksi, joten aikaa voi 
käyttää myös muihin harrastuksiin. 

Opintojen sisältönä on tyypillinen MBA-opetus
ohjelma, jossa keskitytään kansainvälisiin kysy
myksiin. Yhden jakson opiskelija viettää ulkomai
sessa business schoolissa. Koko ohjelman opetta
jakaarti on HKKK:n oman arvion mukaan valittu 
kansainvälisesti arvossapidetyistä korkeakouluista. 

Pääsyvaatimuksina ohjelmaan ovat alempi kor-

keakoulututkinto (Bachelor's Degree) tai vastaava 
tutkinto, GMA T (Graduate Management Admis
sion Test) ja TOEFL (Test 0/ English as a Foreign 
Language). 

Tammikuussa alkavaan ohjelmaan haetaan vii
meistään syyskuun aikana. Opiskelu tapahtuu sekä 
Suomessa että ulkomailla. Suomen-periodin mak
su on 25 000 markkaa. Ulkomailla vietettävistä lu
kukausista opiskelijat maksavat erikseen ao. kor
keakoulujen tariffien mukaan. 

Lisätietoja saa HKKK:n kansainvälisestä keskuk
sesta Helsingin Casa Academicasta. 

Jyväskylä markkinoi yksilöllistä MBA -mallia 

Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus keskus 
markkinoi A vance-MBA -täydennyskoulutusta. 40 
opintoviikon tutkinnon toisena suunnittelijana on 
Johtamistaidon opisto. Myös Avance-MBA suori
tetaan kansainvälisessä ympäristössä - kuuleehan 
sen komeasta nimestäkin - ja myös se on kansain
välisesti vertailukelpoinen. Tutkinto voidaan suo
rittaa 2-3 vuodessa työn ohessa. Ulkomaisiksi yh
teistyökumppaneiksi hankitaan eurooppalaisia kor
keakouluja ja ainakin yksi amerikkalainen ja kaak
kois-aasialainen yliopisto. 

Jyväskylän tutkinnolla on selvät vetonaulansa, 
erityispiirteensä, joiden perusteella sitä markkinoi
daan. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus hen
kilökohtaiseen ohjaukseen. Jokaiselle laaditaan yk
silöllinen opiskeluohjelma. Eteneminen on jousta
vaa, sitä ei ole sidottu määräaikoihin tai -paikkoi
hin. 

Pohjakoulutuksena vaaditaan korkeakoulu- tai 
opistotasoinen tutkinto. Pyrkijältä odotetaan vii
den vuoden kokemusta johtotehtävistä. 

Yksityiskohdista saa tietoja Jyväskylän yliopis
tosta professori Pertti Kettuselta ja koulutussihteeri 
Pirjo Heikkiseltä. 

TKK:lta oma muunnelma eurotutkinnosta 

TKK:n Euro-MBA-ohjelma on alan tuotteista 
uusin, se käynnistyy vasta syyskuussa 1989. Euro
MBA:n toiminta-ajatukseen kuuluu, että sen voi 
suorittaa kokopäivätyön ohessa. Ohjelma on tar
koitettu ensisijaisesti ihmisille, joilla on korkeakou-
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lututkinto ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden 
työkokemus. 

Ohjelma koostuu moduleista, joista monet ovat 
valinnaisia. Ne tapahtuvat osittain Suomessa, osit
tain ulkomailla. TKK:n yhteistyökumppaneina on 

useita eurooppalaisia ja amerikkalaisia korkeakou
luja. Hakemusten vastaanotto päättyy 14. kesäkuu
ta. 

Yhteys henkilöt ovat professori Martti M. Kaila 
ja Marjukka Englund, TKK. 

TUOMALA JYVÄSKYLÄN APULAISPROFESSORIKSI, 
SUVANTO SUOMEN PANKKIIN 

Ekonomistien työmarkkinoilla on kevään mittaan 
tapahtunut mielenkiintoisia vaihdoksia. Matti Tuo
mala valittiin huhtikuussa Jyväskylän yliopiston 
kansantaloustieteen apulaisprofessoriksi. Nimitys 
tulee voimaan 1. elokuuta 1989. 

Antti Suvanto nimettiin Suomen Pankkiin toi
mistopäälliköksi. Säästöpankkikeskuksen pääeko-

nomistina toiminut Suvanto siirtyy keskuspankki
politiikan osaston suunnittelutoimiston päälliköksi. 
Sixten Korkman lähti tältä paikalta alkuvuodesta 
valtiovarainministeriön ylijohtajaksi. Korkmanin 
edeltäjä vm:n kansantalousosaston päällikkönä oli 
puolestaan Pertti Sorsa, nykyisin työministeriön 
kansliapäällikkö. 

RAHOITUSTILASTON UUDISTAJAT JÄRJESTIVÄT SEMINAARIN 

Suomen rahoitustilastointi on kriisissä: maailma on 
muuttunut niin paljon, että nykyinen tilastoappa
raatti seuraa enää vain välttävästi liikkuvaa koh
dettaan. Tilastoneuvoston rahoitustilastojaosto on 
kartoittanut nyky tilannetta runsaan vuoden ajan 
ja kehitellyt uusia vaihtoehtoja kriisin ratkaisemi
seksi. 

Jaostossa on pohdittu muun muassa rahoitusti
lastotietokannan (RA TlKA) rakentamista Tilasto
keskukseen. Tietokanta perustuisi paitsi rahoitus
yritysten ja -yhteisöjen tulosinformaatioon myös 
systemaattisesti kerättyihin vaade- ja toimintatie
toihin. 

On käsitelty myös mahdollisuutta kehittää jär
jestelmällinen luettelo rahoituspalveluksista. Silloin 
pankki- ja vakuutustoiminan myös esimerkiksi ar
vonnousua havitteleva sijoitustoiminta ja markki
noiden liikevaihto saisivat nykyistä täsmällisemmän 
tilastokuvauksen. 

On harkittu myös ajatusta, jonka mukaan pitäisi 
laatia rahoitussektorin instituutioluokitus, jossa 
pankit, sijoitusyhtiöt jne. saisivat oman paikkan-

ENERGIAKOMITEAN MIETINTÖ 

Energiatutkimusta, ml. energiataloudellista tutki
musta tehdään tässäkin maassa paljon mitattiinpa 

sao Samoin jaosto on tutkinut vaateiden ja taseen 
ulkopuolisten sitoumusten luokituksen mahdolli
suutta. Tämä luokitus pohjautuisi vaateiden juri
disen luoteen, valuuttalaadun, juoksuajan ja mark
kinakelpoisuuden erittelyyn. 

Vaateista eri »arvopapereista» olisi kenties tar
peen kerätä tietoa myös niiden erilaisten »hintojen» 
mukaan - muun muassa markkina-arvon, kirjan
pitoarvon ja nimellisarvon mukaan. 

Jaosto on myös käsitellyt mahdollisuuksia kerätä 
tietoja vaateiden tuotoista ja kuluista siten, että ar
vonnousu ja korko voidaan kirjata oikeana ajan
kohtana. Tässä esitetyt tiedot pohjautuvat mate
riaaliin, joka jaettiin tilastoneuvoston 16. touko
kuuta järjestämän seminaarin yhteydessä. Seminaa
ri järjestettiin siksi, että jaosto halusi eri intressi
ryhmien näkemyksiä ja suuntaviivoja jatkot yön 
pohjaksi. 

Jaoston puheenjohtajana on toiminut Jussi Lin
namo ja sihteerinä Tilastokeskuksen yliaktuaari 
Tuulikki Lund. 

sitä tutkimukseen käytetyillä rahamäärillä tai tut
kimusraporttien sivumäärillä. Silti energia nousee 



melko harvoin esiin suomalaisen kansantaloustie
teen valtavirrassa. Tuskin siihen opetuksessakaan 
paljon kiinnitetään huomiota. Energian kansanta
loudellista ja yhteiskunnallista merkitystä kukaan 
ei kuitenkaan kiistä. Siksi energiatalouden ja -po
litiikan perusteiden luulisi kuuluvan jokaisen eko
nomistin yleissivistykseen. Sitä voi nyt hankkia tu
tustumalla äskettäin julkaistuun Energiakomitean 
mietintöön (1989: 11) ja sen piakkoin julkaistaviin 
lii tesel vi ty ksiin. 

Energiakomiteaan, joka työskenteli kaksi vuot
ta lakitieteen lisensiaatti Kai Kortteen johdolla, 
kuului jäseninä 17 eri tieteen ja yhteiskuntaelämän 
alojen asiantuntijaa sekä pysyvinä asiantuntijoina 
viisi energia-alan spesialistia. Komitean pääsihtee
riksi kutsuttiin valtiotieteen tohtori Heikki Kosken
kylä Suomen Pankista. 

Mietinnössä on arvioitu käytettävissä olevaa tie-
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toa eri energialähteiden ja -muotojen taloudellisista 
ja yhteiskunnallisista vaikutuksista unohtamatta 
niihin liittyviä ympäristö- ja terveysriskejäkään. 
Julkisuudessa mietintöä on ehditty jo arvostella ym
päripyöreydestä. Lisäksi jotkut ovat arvostelleet 
sitä siitä, että mitään vaihtoehtoja ei mietinnössä 
ole suljettu pois. Tämä tulee esiin myös mietinnön 
ainoassa eriävässä mielipiteessä, jossa professori 
Pekka Nuorteva ehdottaa irrottautumista sekä fos
siilisista polttoaineista että ydinenergiasta. 

Mietintö muodostanee pohjan tulevalle valtion 
energiapoliittiselle ohjelmalle. Komitea on arvioi
nut käytettävissä olevan tiedon. Lisäarviointeja 
sekä uutta analyyttista ja empiiristä tietoa varmasti 
tarvitaan ja sitä kysytään myös ekonomisteilta. 
Energia- ja ympäristötalous saattavat kuulua 
1990-luvulla suomalaisen taloustieteen valtavirtaan. 

EUROOPAN YHDENTYMISESTÄ TIETOA POHJOISMAISEN 
TUTKIMUSYHTEISTYÖN KAUTTA 

Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet on päättä
nyt sijoittaa 3 milj. Tanskan kruunun suuruisen 
määrärahan verotusta koskevaan soveltavaan ta
loudelliseen tutkimukseen. Pääasiallisena tarkoi
tuksena on saada aikaan tutkimusta verouudistus
ten vaikutuksista sekä Euroopan yhdentymisen ja 
pääomaliikkeiden vapautumisen merkityksestä ja 
haasteista Pohjoismaiden verojärjestelmille. Ongel
mien samankaltaisuus antaa erinomaiset mahdol
lisuudet yhteispohjoismaisille projekteille. Forsk
ningsrådet on pyytänyt projektiehdotuksia kesä
kuun 15. päivään mennessä. Näiden pohjalta jär
jestetään lokakuussa työseminaari, jossa suunni
tellaan projektien jatkoa ja koordinoimista. 

Euroopan yhdentyminen on esillä muuallakin 

kuin verotustutkimuksessa. Kesäkuussa Forsk
ningsrådet järjestää aiheesta seminaarin, joka pi
detään Lundissa. Suomesta siellä esiintyvät Tuo
mas Sukselainen Pankkiyhdistyksestä ja Veikko 
Reinikainen Turun Kauppakorkeakoulusta. 

Forskningsrådetin normaali apurahojen hakuai
ka päättyy lokakuun alussa. Apurahoja myönne
tään yhteispohjoismaisiin tai Pohjoismaita käsit
televiin hankkeisiin. Suomalaisten ekonomistien 
kiinnostus tämänkaltaiseen tutkimukseen on ollut 
melko passiivista. Onko rahaa muutenkin riittävästi 
jaossa? Vai ovatko suomalaiset tutkijat liian ujo
ja? Saadut kokemukset ovat kuitenkin positiivisia: 
tutkimuspanostus antaa suuremman efektin kuin 
vastaava panostus puhtaasti kotimaiseen projektiin. 

PERESTROIKA LAAJENTAA KANSSAKÄYMISTÄ 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-tekni
sen yhteistoimintakomitean taloustieteen työryhmä 
on jo yli kymmenen vuoden ajan organisoinut 
kanssakäymistä näiden kahden maan taloustietei
lijöiden välillä. Muihin ilman suuntiin verrattuna 
tieteellinen kanssakäyminen Neuvostoliiton suun
taan on toistaiseksi ollut melko vähäistä, ja välillä 
se on laimentunut lähes olemattomaksi. 

Perestroika näyttää avaavan uusia mahdollisuuk
sia ja laajentavan yhteistyön alueita. Toistaiseksi 
yhteisissä tapaamisissa on käsitelty lähinnä reaali
taloudellisia ja tutkimusmenetelmiin liittyviä kysy
myksiä. Nyt alue on laajenemassa rahoitusmark
kinatutkimukseen, jota kohtaan naapurit osoitta
vat lisääntyvää kiinnostusta. Puhetta on ollut mm. 
pankkiekonomistivierailusta Neuvostoliittoon. 
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Perinteinen yhteistyö symposiumien muodossa 
jatkuu. Syksyksi on suunnitteilla symposiumi Suo
messa, jossa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos toi
misi järjestäjänä. Vieraat tulisivat lähinnä Mosko-

van matemaattisen taloustieteen instituutista TSE
MI:sta ja siitä erilliseksi laitokseksi erotetusta tek
nologisen kehityksen instituutista sekä IRIMS-ni
misestä management-instituutista. 

KAHDEKSAN PARASTA: RELEVANSSIN RENESSANSSI 

Tunnettu bisnes lehti The Economist (December 24, 
1988) on löytänyt maailman kahdeksan parasta 
ekonomistia. Nämä ovat (lehden esittämässä jär
jestyksessä): Samford Grossman, Paul Krugman, 
Jeffrey Sachs, Lawrence Summers, Alberto Alesina, 
Gregory Mankiw, Andrei Shleijer ja Jean Tirole. 

Kysymyksessä ei ollut mikään bisneslehden jou
luaaton numeron älykkö-gallup vaan ilmeisen 
asiantuntevasti laadittu artikkeli, jonka olennaisin 
sisältö koski taloustieteen relevanssia tai paremmin
kin relevanssin renessanssia. Samalla se antaa erin
omaisen kuvan taloustieteen oppihistoriallisesta ke
hityksestä 20 viime vuoden aikan. Bisneslehti pys
tyy neljällä sivulla välittämään viestin, johon tie
teentekijöiltä vaadittaisiin useampi kuin yksi teos. 
Journalistiset keinot ovat usein tehokkaita. 

Kahdeksasta parhaasta kuusi työskentelee USA:n 
Cambridgessä, MIT:ssa tai Harvardissa, ja lopuil
lakin on ollut sinne yhteyksiä mm. NBER:n kaut
ta. Näyttää siis siltä, että innovaatiokärki on siir
tynyt suurten järvien rannoilta takaisin itärannikol
le. 

Amerikan Cambridge oli pitkään makrotaloudel
lisen tutkimuksen edelläkävijä ja siellä tehdyllä tut
kimuksella oli huomattavaa talouspoliittista mer
kitystä. Monetarismi ja sen jälkeen muotiin nous
sut »uusklassinen taloustiede» tulivat hyvin abst
raktien matemaattisten mallien avulla talouspoli
tiikan kannalta varsin pessimistisiin tuloksiin: sii-

tä ei ollut muuta kuin haittaa. The Economist-leh
den mainostama uusi polvi on hyvin absorboinut 
»uuden klassisismin» ajattelutavan ja matemaat
tiset menetelmät, mutta edenneet siitä pitemmälle 
kohti käytännöllisiä ongelmia. Yhteistä kaikille on 
kiinnostus markkinoiden epätäydellisyyksiin. Sii
tä seuraa suoraan kiinnostus talouspoliittisiin ky
symyksiin, sillä markkinoiden epätäydellisyydestä 
seuraa, että talouspolitiikkaa tarvitaan. Talouspo
litiikka kuitenkin on jotakin muuta kuin suhdan
nepoliittista hienosäätöä. 

Taloustieteellisen tutkimuksen marssi uuteen re
levanssiin on samalla murtanut rajoja makro- ja 
mikrotaloustieteen, rahoitus- ja organisaatiotutki
muksen sekä poliittisen taloustieteen välillä. Yhtei
nen pohja alkaa uudelleen hahmottua, »Uusi klas
sisismi» on vaikuttanut merkittävästi tähän proses
siin. Oletus, jonka mukaan markkinat toimivat täy
dellisesti ja markkinat tasapainottuvat aina nopeas
ti ja vaivattomasti joutaa pois. Sitä vastoin oletus, 
jonka mukaan taloudenpitäjät käyttäytyvät ratio
naalisesti, oppivat virheistään ja arvioivat älykkääs
ti tulevaisuutta pysyy tutkimuksen kulmakivenä. 
Teknisesti taloustiede ei ole tullut helpommaksi. 
Markkinoiden epätäydellisyydet eivät ole helppo 
analyysin kohde, mutta ilman sellaista analyysia tie
de ei etene eikä avaudu ulospäin ja vaikuta maail
maan. 

NAISNÄKÖKULMA TTT:N KATSAUKSESSA 

Työväen taloudellinen tutkimuslaitos on uudista
nut katsauksensa ulkonäön. Tämän vuoden ensim
mäisen numeron teema on myös »uusi»: Naiset, työ 
ja talous. Olisiko muissa yhteiskuntatieteissä niin 
paljon keskusteltu naisnäkökulma tunkemassa pe
rinteisesti »objektiiviseen» (= sukupuolettomaan 
= maskuliiniseen (1» kansantaloustieteeseen. No, 
olipa niin tai näin, on mukavaa, että naisten - jo 
perustilastoista näkyvää - epätasa-arvoista asemaa 

työelämässä uskalletaan tarkastella myös taloudel
lisin terme~n ja argumentoinnein. Kiitokset TTT:lle 
ennakkoluulottomuudesta. Kyllä naiskysymys sii
hen liittyvien reproduktion ja produktion yhdistä
mistä koskevien pohdiskelujen myötä on ainakin 
yhden erillisteemanumeron väärti suomalaisenkin 
talouden tulevaisuutta ajatellen. (Sensijaan ei ole 
niinkään varmaa ansaitsisiko 40-45 -vuotiaiden 
kasvissyöjä-moottoripyöräilijöiden asema omaa 



teeman um eroa , vaikka eräässä Suomen talouden 
näkymiä pohtivassa seminaarissa alustaja rinnasti 
naiset juuri tähän ryhmään.) 

Teemanumero on myös pääosin naisten tuotta
ma: Kirjoittajia ovat Seija Ilmakunnas naisten työn 
tarjonnasta, Anna-Maija Lehto tietotekniikasta ja 
naisten työmarkkina-asemasta, Pirkko Hemmilä 
naisten ja miesten ansioeroista, Tuire Santamäki 
sukupuolijaon murtumisen ja palkkaerojen kaven-
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tumisen yhteyksistä, Päivi Isotalus samapalkkai.,. 
suudesta ja Tuovi Al/en köyhyyden naisistumises
ta. Tuovi Allen on myös toimittanut tämän yli sa
tasivuisen numeron, johon edellämainittujen lisäksi 
on kirjoittanut kolme miesekonomistia: Kaj Ilmo
nen ja Mika Pantzar kirjoittavat yhteiskunnallisen 
sukupuolen tuottamisesta ja kulutuksesta, Tor 
Eriksson puolestaan lasten kysynnästä ja naisten 
työstä. 

ETLA OSALLISTUU WIDER:JNSTITUUTIN KEHITYSMAIDEN 
TEKNOLOGISTA KEHITYSTA KOSKEVAAN TUTKIMUSOHJELMAAN 

ETLA osallistuu WIDER-instituutin laajaan kan
sainväliseen projektiin» Technological transforma
tion of the third world: Progress achieved and prob
lems faeed». Projektin ensimmäisessä vaiheessa eri 
tutkijat laativat yhtenäisen suunnitelman pohjalta 
katsauksen yhteensä 17 kehitysmaan ja 4 teollisuus
maan kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen. 
Näissä maakatsauksissa tarkastelun kohteena oli 
erityisesti se, mikä on ollut teknologian ja inhimil
lisen pääoman merkitys tuotannon rakenteen ja 
kasvuvauhdin muutosten alullepanemisessa. Ta
voitteena oli laatia nämä katsaukset siten, että eri 
maiden kokemuksia voitaisiin myöhemmin verra
ta toisiinsa sekä mahdollisesti soveltaa teollisuus
maiden ja edistyneimpien kehitysmaiden kokemuk
sia jäljessätulijoiden ongelmien ratkaisussa. Suo
mea koskeva katsaus laadittiin ETLAssa (Pentti 

Vartia ja Synnöve Vuori, Development and Tech
nological Transformation - The Country Study 
for Finland, Helsinki: ETLA, Keskusteluaiheita No 
245, 1987). 

Elokuussa 1988 WIDER-instituutti järjesti Hel
singissä kansainvälisen seminaarin, jossa käsiteltiin 
projektin tähänastisia tuloksia pääasiassa maakat
sausten pohjalta sekä keskusteltiin projektin seu
raavasta vaiheesta ja tulosten merkityksestä talous
ja teknologiapolitiikan kannalta. Maakatsausten 
pohjalta laaditaan laaja yhteenvetoraportti. 
ETLAsta Pentti Vartia ja Synnöve Vuori ovat mu
kana tämän vaiheen kasvu- ja rakennemuutosky
symyksiä käsittävän osan laatimisessa sekä koor
dinoivat projektin yhteydessä koottua laajaa tilas
toaineistoa. Yhteenvetoraportti pyritään saamaan 
valmiiksi vuonna 1989. 

»EPÄVARMUUTTA JA RISKINOTTOA» OPISKELEMAAN 

Yrjö Jahnssonin säätiö kustantaa taas luentosar
jan. Professori Ravi S. M. Kanbur Warwickin yli
opistosta, Englannista pitää Helsingin yliopistolla 

(päärakennus, ls. 2) 7.-11. 8. 1989 kurssin »Epä
varmuus ja riskinotto». Kurssi on tarkoitettu lä
hinnä jatko-opiskelijoille. 
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TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA 

The Ninth International Symposium oj Forecasting 
- aika: 18.-20. 6. 1989 
- paikka: Vancouver, British Columbia, Kanada 
- lisätietoja: Lars-Erik Öller, valtiovarainminis-

teriö, kansantalousosasto, Mariankatu 9,00170 
Helsinki, puh. (90-) 1604875. 

Taloustutkijoiden 6. kesäseminaari 
- aika: 28.-29. 6. 1989 
- paikka: Jyväskylä 
- lisätietoja: Hannele Wallenius, puh. 941-292 169. 

18. Pohjoismainen tilastokokous 
- aika: 9.-11. 8. 1989 
- paikka: Espoo 
- lisätietoja: Göran Strengell, Tilastokeskus, PI 

504, 00101 Helsinki, puh. (90-) 17 341. 

The 45th Congress oj the International Institute oj 
Public Finance 
- aika: elokuu 1989 
- paikka: Buenos Aires, Argentiina 
- lisätietoja: Christian Edgren, Elinkeinoelämän 

Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Hel
sinki, puh. (90-) 601 322. 

International Economic Association, 9. maailman
kongressi 
- aika: 28. 8.-1. 9. 1989 
- paikka: Ateena 
- lisätietoja: Christian Starck, Suomen Pankki, 

PL 160, 00101 Helsinki, puh. (90-) 183 2586 
- matkajärjestelyt: Timo Jalamo, puh. (90-) 

163 2374. 

Second International Conjerence on Econometric 
Decision Models 
- aika: 29. 8.-1. 9. 1989 
- paikka: Hagen, Saksan liittotasavalta 
- lisätietoja: Timo Teräsvirta, Elinkeinoelämän 

Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Hel
sinki, puh. (90-) 601 322. 

4th Annual Congress oj the European Economic 
Association 
- aika: 2.-4. 9. 1989 

- paikka: Augsburg, Saksan liittotasavalta 
- lisätietoja: Maija Halonen, Helsingin kauppa-

korkeakoulu, Runebergink. 22-24, 00100 Hel
sinki, puh. (90-) 431 3486 

- matkajärjestelyt: Kirsti Mäki, Fincoming, puh. 
(90-) 645 411. 

Econometric Society European Meeting (ESEM) 
- aika: 4.-8. 9. 1989 
- paikka: Miinchen, Saksan liittotasavalta 
- lisätietoja: Maija Halonen, Helsingin kauppa-

korkeakoulu, Runebergink. 22-24, 00100 Hel
sinki, puh. (90-) 431 3486. 

- matkajärjestelyt: Kirsti Mäki, Fincoming, puh. 
(90-) 645 411. 

Sixteenth Annual Conjerence oj the European As
sociation jor Research in Industrial Economics 
- aika: 30. 8.-1. 9. 1989 
- paikka: Budapest, Unkari 
- lisätietoja: Pekka Ylä-Anttila, Elinkeinoelämän 

Tutkimuslaitos, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Hel
sinki, puh. (90-) 601 322. 

19th Conjerence oj Center jor International Re
search on Economic Tendency Surveys (CIRET) 
- aika: 4.-7. 10. 1989 
- paikka: Osaka, Japani 
- lisätietoja: Pirkko Lammi, Teollisuuden Kes-

kusliitto, Eteläranta 10, 00130 Helsinki 13, puh. 
(90-) 18 091. 

Societe Universitaire Europeenne de Reserches Fi
nancieres (SUERF) 
- aika: 12.-14. 10. 1989 
- paikka: Nizza, Ranska 
- lisätietoja: Ralf Pauli, Suomen Pankki, PL 160, 

00101 Helsinki, puh. (90-) 1831. 

Pohjoismainen tutkijaseminaari: Naiset ja talous 
- aika: 5.-7. 10. 1989 
- paikka: Bergen, Norja 
- lisätietoja: Tuovi Al/en, Työväen taloudellinen 

tutkimuslaitos, Hämeentie 8 A, 00530 Helsin
ki 53, puh. (90-) 737 733. 
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TOIMITUKSELLE SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA 

Kettunen, Lauri: Suomen maatalous vuonna 1988. 
Maataloudellisen taloudellisen tutkimuslaitoksen 
julkaisuja n:o 56, Helsinki 1989. 50 s. 

Koponen, Juhani: People and Production in the 
Late precolonial Tanzania, History and Struc
tures. Finnish Society for Development Studies, 
Finnish Antropological Society, Finnish Histo
rical Society, Scandinavian Institute of African 
Studies, Jyväskylä 1988. 434 s. 

Granberg, Leo: Valtio maataloustulojen tasaaja
na ja takaajana. Suomen Tiedeseura 138, Hel
sinki 1989. 214 s. 

Kriittisinä 90-luvulle, EVA-raportti suomalaisten 
asenteista. Elinkeinoelämän valtuuskunta, Hel
sinki 1989. 100 s. 

Möttölä, Kari-Patomäki, Heikki (toim.): Facing 
the Change in Europe, EFTA Countries' Inte
gration Strategies. Ulkopoliittinen Instituutti, 
Helsinki 1989. 118 s. 

Kassavarantotalletukset ja rahapolitiikka. Suomen 
Pankki A:70, Helsinki 1989. 152 s. 

Halme, Liisa-Launiainen, Paula (toim.): Suoma
laisten ja ulkomaisten pankkien tilinpäätöskäy
täntö. Suomen Pankki A:71, Helsinki 1989. 
215 s. 

Hansen, S-O.-Kivikari, U.: East-West Joint Ven
tures: Incentives and Disincentives. Institute for 
East-West Trade, Turku School of Economics 
and Business Administration, Turku 1989. 30 s. 

Estola, Matti: Welfare and Unemployment Effects 
of Tax Policy in an Unionised Economy, Uni
versity of Jyväskylä, Reports from the Depart
ment of Economics and Management 12, Jyväs-

5 

kylä 1989. 78 s. + liitto 
Vektoriautoregressiiviset mallit, Menetelmä ja so

vellutuksia Suomen aineistolla. Suomen Pank
ki D:69, Helsinki 1989. 102 S. 

Tiihonen, Seppo: Sotatalouden suunnittelu, Hel
singin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkai
suja D:6. Helsinki 1989. 259 S. 

Törmä, Hannu-Ruokolainen, Tapio: SHAZAM 
6.0, Ekonometrinen ohjelmisto, käyttäjän käsi
kirja. Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitok
sen julkaisuja N:o 77. Jyväskylä 1989. 53 S. 

Pöyhönen, Pentti: Ideat ja intuitiot, utopiat ja unel
mat tutkimustyössä, Helsingin yliopisto, Kansan
taloustieteen laitoksen tutkimuksia N:o 53, Hel
sinki 1989. 8 S. 

Kontulainen, Jarmo-Takala, Kari: Asuntovaral
lisuuden jakautuminen ja siihen vaikuttavat te
kijät Suomessa, Helsingin yliopisto, Kansanta
loustieteen laitoksen tutkimuksia N:o 54, Hel
sinki 1989 74 S. 

Vuori, Synnöve-Ylä-Anttila, Pekka: Vaatetuste
ollisuus tienhaarassa, Joustavan teknologian 
mahdollisuudet perinnäisellä toimialaIla. SIT
RA, Sarja A nro 93, Helsinki 1989. 110 S. 

Hagfors, Robert-Vartia, Pentti (ed.): Essays on 
Income Distribution, Economic Welfare and 
PersonaI Taxation. The Research Institute of the 
Finnish Economy, A 13, Helsinki 1989. 291 p. 

Turkkila, Juhani: Tuloverotuksen reaalinen kiris
tyminen Suomessa vuosina 1949-1988. Elinkei
noelämän Tutkimuslaitos B 59, Helsinki 1989. 
161 S. 
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TIETOJA JULKAISTUISTA KESKUSTELUPAPEREISTA 2/89 

Oy Alko Ab, Taloudellinen tutkimus ja suunnitte
lu, tutkirimsselosteita. 

Holm, Pasi~Salo, Maija: Mainonnan vaikutuk
sista alkoholijuomien kulutukseen, N:o 12, Hel
sinki 1989. 47 s. 

Holm, Pasi-Suoniemi, Ilpo: Optimal Taxation oj 
Commodities Containing a Common Externa
lity Generating Component,with an Empirical 
Application to the Case 0/ Alcoholic Beverages, 
N:o 13, Helsinki 1989. 30 p. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, keskusteluaioittei
ta 

Boucelham, Jamel-Teräsvirta, Timo: How to Use 
Preliminary Values in Forecasting the Monthly 
Index oj Industrial Production? N:o 284, Hel
sinki 1989. 14 p. 

Krantz, Olle: Svensk ekonomisk jörändring i ett 
långtidsperspektiv. N:o 285, Helsinki 1989. 29 s. 

Eriksson, Tor-Suvanto, Antti-Vartia, Pentti: 
Wage Setting in Finland. N:o 286, Helsinki 1989. 
77 p. 

Ilmakunnas, Pekka: Tests oj the Ejjiciency oj 
Some Finnish Macroeconomic Forecasts: An 
Analysis oj Forecast Revisions. N:o 287, Hel
sinki1989. 19 p. 

Okko, Paavo: Tuotantomuodon muutos ja sen 
merkitys yritys- ja aluerakenteelle. N:o 288, Hel
sinki 1989. 14 s. 

Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitoksen 
keskustelualoitteita 

Lempinen, Urho: Demand jor Money in a Dyna
mic Consumer-Investor Model with Transactions 
Costs, N:o 271, Helsinki 1989. 27 s. 

Kanniainen, Vesa-Airaksinen, Timo: Financial 
Hierarchy, Risk and Taxes in the Determination 
oj Corborate Debt Poliey: Preliminary Results 
with Finnish Data, N:o 272, Helsinki 1989.23 s. 

Jyväskylän yliopisto, taloustieteen laitos 

Takala, Tuomo: The Discourse oj Business Social 
Responsibility-Managerial Talk about Social 
Responsability in Finland, N:o 86, Jyväskylä 
1989. 33 s. 

Palokangas, Tapio: Fixed Exchange Rate Policy 
with Real Wage Resistance, N:o 87, Jyväskylä 
1989. 15 p. 

Palokangas, Tapio: Optimal Trade Policy with 
Non-Competitive Wage Fixing, N:o 88, Jyväs
kylä 1989. 12 s. 

Palokangas, Tapio: The Exercise and Ejjectiveness 
0/ Monetary Policy with Loan Commitments, 
N:o 89, Jyväskylä 1989. 13 p. 

Palokangas, Tapio: Investment, Rate-oj-Return, 
Regulation and the Valuation ojthe Rate Base, 
N:o 90. Jyväskylä 1989. 16 p. 

Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, tiedon
antoja 

Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Kirjanpitoti
lojen tuloksia, tilivuosi 1987. N:o 142, Helsinki 
1989. 46 s. 

Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Kirjanpitoti
lojen tuotantosuunnittaisia tuloksia, tilivuosi 
1987. N:o 143, Helsinki 1989. 45 s; 

Metsäntutkimuslaitos, tiedonantoja 

Tervo, Mikko: Suomen metsäteollisuuden raaka
puuvarastojen vaihtelut 1955-87, N:o 311, Hel
sinki 1988. 41 s. 

Tervo, Mikko-Janatuinen, Aila: Suomen havu
sahatavaran viennin suhdanneindikaattorit, N:o 
312, Helsinki 1988. 52 s. 

Tervo, Mikko-Mäkelä, Jarmo-Hänninen, Riit
ta: Dynaaminen kysyntämalli Iso-Britannian 
mittaiselle sahatavaran tuonnille, N:o 313, Hel
sinki 1988. 35 s. 

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, raportteja 
ja artikkeleita/keskustelualoitteita 

Survo, Ilpo-Isosaari, Heikki: Perikunta- ja yhty
mämuotoisten maatilojen taloudellinen asema. 
N:o 78. Espoo 1988. 108 s. 

Rantala, Olavi: Käyttöpääoman kausivaihtelu maa
taloudessa. N:o 80. Espoo 1989. 125 s. 

Rantala, Olavi: Helibor-korkojen aikasarjaprosessi 
ja aikarakenne, N:o 11/1989. Espoo 1989. 19 s. 



Suomen Pankki, keskustelualoitt~ita' 

Tarkka, Juha-Willmam, Alpo-Rasi, Chris-Ma
rie: Labour Supply, Wages and Prices in the 
BOF4 quarterly Model ofthe Finnish Economy, 
N:o 6/89, Helsinki 1989. 50 s. 

Kontulainen, Jarmo:·Valuuttakurssien määräyty
minen yleisen tasapainon mallissa, N:o 7/89, 
Helsinki 1989. 80 s. 

Sydänmäki, Esko: Uusprotektionismi, N:o 8/89, 
Helsinki 1989. 42 s. 

Tarkka, Juha-Willman, Alpo-Männistö, Han
, na-Leena,: Consumption and Investment in the 
BOF4 Quarterly Model of the Finnish Econo
my, N:o 9/89, Helsinki 1989. 59 s. 

Alhonsuo, Sampo-Söderlund Kjell-Peter-Tark
ka, Juha: Joukkovelkakirjalainojen tuotto Suo
messa 1948-1986, N:o 10/89, Helsinki 1989. 
34 s. 

Pil\J<arainen, Pentti-Viren, Matti: Granger Cau
sality Between Money, Output, Prices and In
terest Rates: Some Cross-Country Evidence from 
the Period 1875-1984,N:o 11/89. 19 s. 

Kinnunen, Helvi: Vaihtotaseen ennakkotietojen ar
viointi lyhyen aikavälin ennustemenetelmien 
avulla, N:o 12/89. 20 s. 

Haaparanta, Pertti-Kontulainen, Jarmo: Real 
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Exchange Rate as an Unobservable variable,N.:o 
13/89. 17 s. 

Svenska handelshögskolan, meddelanden 

Äkerberg, Annika: Kompetens och strategi i pro-_ 
fessionella organisationer, Nr; 189, Helsingfors 
1989. 34 s. 

Grönroos, Christian: A Relationship Approach to 
Marketing: The Need for a New Paradigm, Nr. 
190, Helsingfors 1989. 14 s. 

Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, tutkimusse
losteita 

Pohjola, Matti: Vain yksin ne kaksi: Suurten teol
lisuusyhtiöiden hallitsevat omistajaliittoutumat 
vuosina 1981, 1986 ja 1988, N:o 83. 8 s. 

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto , kes
kustelualoitteita 

Tuukkanen, Jorma: Yksityisen sektorin työeläke
järjestelmä Suomessa: Eläkkeiden rahoituksen 
ja rahastoinnin näkökulmasta. N:o 21, Helsin
ki 1989. 38 s. 
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TIETOJA HYVÄKSYTYISTÄ OPINNÄYTTEISTÄ 

Helsingin yliopisto, kansantaloustiede 

Saarenheimo, Tuomas: Rahoitusmarkkinoiden 
yleinen tasapaino ja kotitalouksien portjoliova
linta rahoitusvirtamallissa. Pro gradu -tutkielma, 
kevätlukukausi 1989. 

Sahramaa, Atri: Yhdysvaltain vientikieltojen vai
kutukset lännen energiateknologian Neuvosto
liiton-vientiin. Pro gradu -tutkielma, kevätluku
kausi 1989. 

Hietaniemi, Marjukka: Verotusyksikön valinta: 
erillis- vai yhteisverotus. Pro gradu -tutkielma, 
kevätlukukausi 1989. 

Konttinen, Sirkku:· Energian kysyntä Suomen te
ollisuudessa vuosina 1960-1985. Pro gradu -tut
kielma, kevätlukukausi 1989. 

Olun yliopisto, taloustiede 

Brockman, Jouni: Suomen valuuttajärjestelmän 

kehitys 1970- ja 1980-luvulla. Pro gradu -tutkiel
ma, syyslukukausi 1988 

Kähkönen, Ilpo: Makrotalousteorian erilaiset ta
louspolitiikan prustat. Pro gradu -tutkielma, 
syyslukukausi 1988. 

Seppänen, Ari: Osakemarkkinoiden tehokkuus ja 
organisointi - Suomen osakemarkkinoiden tar
kastelua. Pro gradu -tutkielma syyslukukausi 
1988. 

Turun yliopisto, taloustiede 

Nurmi, Jukka: Rationaalisen valinnan tarkastelu 
hyötyteorioiden kannalta. Pro gradu -tutkielma, 
kevätlukukausi 1989. 

Lunden, Kimmo: Julkisen yrityksen tuotanto ja 
hinnoittelu. Pro gradu -tutkielma, kevätlukukau
si 1989. 



Korjauksia 

Korko 

"Pimeä" 
korko 

Sääntelemätön 
korko 

Säännelty 
korko 

Uloslyödyt 
Haluttu kysyntä 

> 
todellinen kysyntä 

=0 

Säännöstellyt 
Haluttu kysyntä 

> 
todellinen kysyntä 

>0 

Kuvio 1: Kotitalouksien aseman muuttuminen rahoitusmarkkinoilla 

siin»: 

Tasapai notaloudet 
Haluttu kysyntä 

todellinen kysyntä 
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Saatavuus 

Korjaus Kansantaloudellisessa aikakauskirjas
sa 4:1988 julkaistuun artikkeliin Heikki A. 
Loikkanen: »Rahoitusmarkkinoiden muutok
sen vaikutus kotitalouksien toimintaedellytyk-

Sivulla 380 olevan kuvion kuviotekstissä oli 
sana »haluttu» korvautunut sanalla »hallit
tu». Ohessa korjattu kuvio. 
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Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
toiminnasta vuonna 1988 

Vuosi 1988 oli Kansantaloudellisen Yhdistyk
sen 105. toimintavuosi. Kertomusvuoden kes
keisiä perustoimintoja olivat esitelmätilai
suuksien järjestäminen ja Kansantaloudelli
sen aikakauskirjan julkaiseminen. 

Täydennyskoulutushanke 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen aloitteesta liik
keellelähteneen ekonomistien täydennyskoulutus
hankkeen tarkoituksena on saada aikaan pari ker
taa vuodessa pidettävä internaattityyppinen kurs
si talousteorian ja talouden viimeaikaisten kehitys
piirteiden esittelemiseksi. Toimintavuoden aikana 
SITRA järjesti kaksi täydennyskoulutus kurssia, 
joissa koulutettiin yhteensä 50 ekonomistia. 

Kokoukset 

Kertomusvuoden 1988 aikana yhdistys järjesti kaik
kiaan seitsemän kuukausikokousta. Vuoden ensim
mäisessä kokouksessa 18. 1. 1988 kansanedustaja 
Osmo Soininvaara esitelmöi aiheesta» Vaihtoehtoi
nen talouspolitiikka». Rehtori Kyösti Pulliainen ja 
johtaja Eero Tuomainen käyttivät valmistellun pu
heenvuoron. Tilaisuuteen osallistui noin 100 hen
kilöä. 

Vuosikokouksessa 15. 2. 1988 esitelmöi profes
sori Antti Tanskanen aiheesta »Kansainvälinen 
työnjako ja rakennepolitiikka». Valmistellun pu
heenvuoron käyttivät johtaja Erik Forsman ja yli
johtaja Olavi Ankö. Tilaisuuteen osallistui noin 35 
henkilöä. 

Kokouksessa 14. 3. 1988 esitelmöi talouspoliit
tinen sihteeri Antero Tuominen aiheesta »Suomen 
maatalous: omavaraisuuteen pienin tuotantopa
noksin?». Professori Lauri Kettunen ja MMT 
Markku Nevala käyttivät valmistellun puheenvuo
ron. Tilaisuuteen osallistui noin 45 henkilöä. 

Kokouksessa 12. 4. 1988 esitelmöi toimitusjoh
taja Heikki Hetiö aiheesta »Tarvitaanko ahlepo
liittista lainsäädäntöä?». Valmistellun puheenvuo
ron käyttivät puoluesihteeri Seppo Kääriäinen ja 
osastopäällikkö Erkki Laatto. Tilaisuuteen osallis
tui noin 25 henkilöä. 

Kokouksessa 12. 5. 1988 esitelmöi osastopäällik
kö Heikki Loikkanen aiheesta »Asuntomarkkinat 
- ikuinen ongelma?». Valmistellun puheenvuoron 
käyttivät johtaja Sirkka Hämäläinen ja osastopääl
likkö Martti Lujanen. Tilaisuuteen osallistui noin 
25 henkilöä. 

Kokouksessa 27.9. 1988 esitelmöi osastopäällik
kö Kari Puumanen aiheesta »Onko vaihtotasekin 
vakautettava?». Valmistellun puheenvuoron käyt
tivät toimitusjohtaja Pertti Kukkonen ja talouspo
liittinen sihteeri Pertti Parm~nne. Tilaisuuteen osal
listui noin 90 henkilöä. 

Kokouksessa 11. 10. 1988 piti valtiovarainminis'
teri Erkki Liikanen perinteisen budjettiesitelmän. 
Kommenttipuheenvuoron esittivät eduskuntaryh
män puheenjohtaja Kauko Juhantalo, varatoimi
tusjohtaja Tarmo Korpela, osastopäällikkö Kari 
Puumanen ja toimitusjohtaja Pentti Vartia. Tilai
suuteen osallistui noin 130 henkilöä. 

Marraskuun 24. päivänä pidettyyn teemailtapäi
vään osallistui noin 170 henkilöä. Iltapäivän tee
maksi oli valittu »Euroopan integraatio ja Suomi». 
Tilaisuudessa pidettiin seuraavat esitelmät: 
- Apulaisosastopäällikkö Antti Satuli.' Euroo

pan integraatiokehitys 
- Osastopäällikkö Sampsa Sara lehto: Euroopan 

integraatio ja Suomen teollisuuden toiminta
edellytykset 

- Osastopäällikkö Kari Huuskonen: Euroopan 
integraatio ja Suomen palveluelinkeinot 

- Toimistopäällikkö Ilse Koti: Työvoiman liik
kuvuus integroituneessa Euroopassa 

- VTK Ulla Ekberg: Koulutus ja tutkimus in
tegroituneessa Euroopassa 

- Osastopäällikkö Erkki Kontkanen: Euroopan 
muuttuva rahoitusmarkkinalainsäädäntö 

- Toimitusjohtaja Kalevi Kauniskangas: Euroo
pan rahoitusmarkkinaintegraatio ja paikallis
pankit 

- Toimitusjohtaja Matti Sipilä: Euroopan ra
hoitusmarkkinairitegraatio ja liikepankit 

- Toimistopäällikkö Sixten Korkman: Raha- ja 
finanssipolitiikan rooli integroituneessa Eu
roopassa 

- Osastopäällikkö Tuomas Sukselainen: Markka
ko EMS:iin 

- Kauppapoliittinen asiamies Esa Härmälä: Maa
talouspolitiikka - Euroopan kiviriippa 
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Kansantaloudellinen a!kak~uskirja 

Kansantaloudellisen aikakauskirjan 84. vuosiker
ta ilmestyi neljänä niteenä. Vuosikerran kokonais- ,. 
sivumäärä oli 482. 

Aikakauskirjan vastaavina päätoimittajina oli
vat VTT Jukka Pekkarinen keväällä ja YTL Jussi 
Linnamo syksyllä. Lisäksi toimitukseen kuuluivat 
päätoimittaja PhD Pertti Haaparanta ja VTL Antti 
Suvanto sekä toimitussihteerinä VTL Sinikka Sa
lo . . Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitus
neuvostoon kuuluivat professori Osmo Forssell, 
VTT Hannu Ha/(tunen, professori Erkki Koske
la, VTT Heikki Koskenkylä, apulaisprofessori 
Veikko Reinikainen, VT,L Eero Tuomainen, pro
fessori Ilari Tyrni ja VTT Pentti Vartia. Toimitus
neuvosto . kokoontui kerran kertomusvuoden ai
kana. 

Aikakauskirjalla oli kertomusvuonna 867 jäsen
tilauksen lisäksi 410 tavallista ja 450 opiskelijati
laajaa. Ilmaiskappaleita (ml. julkaisuvaihto) jaet
tiin noin 100 kpl per numero. Aikakauskirjan ko
ko painosmäärä oli 2000 kappaletta. 

Kansantaloudellinen Yhdistys on osallistunut 
vuodesta 1988 alkaen uuden lehden, Finnish 
Economic Papers (FEP),. julkaisemiseen yhdessä 
Taloustieteellisen Seuran ja Ekonomiska Sam
fundetin kanssa. Aikakauskirjan toimitussihteeri 
on toiminut myös FEP:in toimitussihteerinä ja toi
mitustyöhön on osallistunut yhdistyksen edustajana 
PhD Pertti Haaparanta. Kertomusvuoden aikana 
FEP ilmestyi kaksi kertaa. 

Julkaisutoimintarahasto 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiminnan kehit
tämiseksi perustettiin vuonna 1986 julkaisutoimin
tarahasto . J ulkaisutoirnintarahaston tarkoitukse
na on jakaa vuosittain enintään rahaston nimellis
tuottoa vastaava osa johonkin seuraavista kohteis
ta: 
- Suomalaisten talouspoliittisia erityiskysymyksiä 

ja perusasioita käsittelevien kirjojen suunnit
telutyön käynnistämiseen ja kirjoituspalk
kioihin. 

- Erityisten seminaarien ja Kansantaloudellisen 
aikakauskirjan teemanumeroiden luennoitsi
joiden/kirjoittajien palkkioihin. 

- Sellaisten väitöskirjojen painattamiseen,joilla 
. ei jostakin syystä muista nykyisin tarjolla ole
vista julkaisusarjoista ja -väylistä löydy jul
kaisukanavaa. 

- Rahaston varoja voidaan käyttää myös mat-

kakuluihin johtokunnan sopiviksi katsomien 
henkilöiden osallistuniisista merkittäviin kan-' 
sainvälisiin kansantaloudellisiin kokouksiin. 

Kertomusvuonna rahaston varoin· on rahoitettu 
»Suomen kansantalous - instituutiot, rakenne ja 
kehitys» -kirjahanketta. Kirja tullaan julkaisemaan 
vuoden 1989 aikana. 

Jäsenmäärä 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä 867, joista 139 ilmais
jäsentä. Vuoden aikana hyväksyttiin 30 uutta jä:
sentä ja 113 erosi tai katsottiin eronneeksi. 

Johtokunta, toimihenkilöt ja edustajat 

Yhdistyksen esimiehenä toimi pankinjohtaja Heikki 
Koivisto ja varaesimiehenä ylijohtaja Pertti Sorsa; 
Johtokuntaan kuuluivat heidän lisäkseen talousjoh
taja Kari Haavisto, VTT Vesa Kanniainen, osas
topäällikkö Pirkko Lammi ja neuvotteleva virka
mies Antero Tuominen. Johtokunta kokoontui ker
tomusvuonna 9 kertaa. 

Yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja oli KTM 
Timo Jalamo. Yhdistyksen tilintarkastajina toimi
vat toimitusjohtaja Jyrki Malmio ja osastopäällik
kö Rauno Niinimäki sekä heidän varamiehinään 
KTT Tuomas Larjavaara ja KTL Mika Panzar. Yh
distyksen osoiterekisteriä hoiti Tuula Torvi. 

Yhdistyksen edustajina Yrjö Jahnssonin säätiön 
hallituksessa toimi VTT Pentti Vartia, Alfred Kor
delinin säätiön tieteenjaostossa professori Esko 
Vuorela varamiehenään professori Ilari Tyrni ja 
Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarojen· val
tuuskunnassa VTT Jukka Pekkarinen varamiehe
nään VTL Antti Suvanto. 

Kansantaloudellinen Yhdistys kuuluu· edelleen 
yhdessä Ekonomiska Samfundetin ja Taloustieteel
lisen Seuran kanssa yhteistyökomiteaan (J oint 
Committee), jonka tehtävänä on edustaa jäsenyh
distyksiä ja koordinoida niiden kansainvälistä toi
mintaa ja edustusta Tieteellisten Seurain Valtuus
kunnassa. Kansantaloudellisen Yhdistyksen edus
tajana tässä komiteassa oli yhdistyksen johtokun...; 
nan jäsen Vesa Kanniainen. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöksessä on julkaisutoiminnan rahastoon 
siirretty rahaston sijoitusten korkotuotot 99.16,83. 



Tämän jälkeen tilinpäätös osoittaa toimintavuodel
ta 99.982,85 markan alijäämää. Kirjahankkeen yh
teydessä on julkaisutoiminnan rahastosta makset
tu apurahoja 15.000,- markkaa, joka on kirjattu 
rahaston pääoman vähennykseksi. 

Yhdistyksen toimintaa ovat kertomusvuonna tu
keneet lahjoituksin Yrjö Jahnssonin säätiö, Suo-
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men Pankki, Kansallis-Osake-Pankki, Suomen Yh
dyspankki Oy, Säästöpankkien Keskus-Osake
Pankki ja Osuuspankkien Keskuspankki Oy. 

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 1989 

Heikki Koivisto 
esimies 

Timo· Jalamo· 
sihteeri 





Ohjeita kirjoittajille 

• Käsikirjoitukset osoitetaan neljänä kappaleena toimitussihteerille. Kirjoitusten suosi
teltu enimmäispituus on 20 harvalla rivivälillä ja levein marginaalein kirjoitettua konekirjoi
tusliuskaa. 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. 
Kuvioiden otsikot sijoitetaan kuvion alle, taulukoiden otsikot taulukon päälle. Kuviot ja 
taulukot numeroidaan juoksevasti. 

Lähdeviitteet suositellaan sijoitettavaksi kirjoituksen sisään siten, että ensimmäiseksi tulee 
kirjoittajan sukunimi, sitten painovuosi ja viittauksen sivunumerot (ns. Harvard-järjestel
mä). Esimerkiksi lauseen sisällä: » ... , kuten Klein (1979) esittää ... », tai erillisenä 
(Keynes (1936), 13-14). Alaviitteet numeroidaan juoksevasti. Ne voidaan sijoittaa 
kirjoituksen loppuun tai ao. sivun alalaitaan. 

Lähdeluettelot liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla kirjallisuus. Esimerkiksi: 
Keynes, 1.M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money, London. 
Klein, L.R. (1979): United States and World Economic Outlook, Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1979: 4, 331- 339. 

Afleviivauksia, lihavointeja ja harvennuksia ei painetussa tekstissä käytetä. Korostettavik
si halutut sanat suositellaan alleviivattaviksi, jolloin ne ladontavaiheessa kursivoidaan. 

Englanninkielistä yhteenvetoa varten artikkelien kirjoittajien tulee laatia lyhyt tiivistelmä 
(1- 2 liuskaa) erilliselle paperille, mieluummin jo valmiiksi englanninkielisenä. 

Eripainoksista voi sopia toimitussihteerin kanssa oikolukuvaiheessa. 

Kilja-arvostetuista voi sopia toimituksen kanssa. 

Lähempiä ohjeita ja tietoja saa toimitussihteeriitä. 



Kansantaloudelli nen 
Yhdistys 
(perustettu 1884) 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan »keskustella kan
santaloudellisista kysymyksistä, levittää kansantaloudellisia tietoja sekä varojensa myö
den edistää tälle alalle kuuluvia opintoja ja harrastuksia.» Yhdistys julkaisee Kan
santaloudellista aikakauskirjaa, joka ilmestyy neljänä niteenä vuodessa. Yhdistyk
senjäsenet saavat aikakauskirjanjäsenetuna. Tilaushinta on vuonna 1989100 mk/v 
(opiskelijat 40 mk/v). Kansantaloudellinen Yhdistys järjestää kokouksia, joihin jä
senet saavat henkilökohtaisen kutsun. Kokouksissa pidettyjen esiteimien ja puheen
vuorojen ohella aikakauskirjassa julkaistaan talouspolitiikkaa ja taloudellista tutki
musta käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi Yhdistys julkaisee Kansantaloudellisia tutki
muksia -nimistä julkaisusarjaa. 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimintaa ovat taloudellisesti tukeneet: Kansallis
Osake-Pankki, Osuuspankkien Keskuspankki, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, 
Suomen Yhdyspankki, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ja Yrjö Jahnssonin Sää
tiö. 
Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa kirjallisesti Yhdistyksensihteeriltä. Yhdistyksen ko
kous hyväksyy uudet jäsenet johtokunnan esityksestä. 

Johtokunta: esimies 
varaesimies 
jäsenet 

Pertti Sorsa 
Pirkko Lammi 
Kari Haavisto 
Seppo Honkapohja 
Kari Puumanen 
Antero Tuominen 

Sihteerinä toimii Timo Jalamo, KOP, Taloudellinen tutkimus, PL 10,00101 Helsin
ki, puh. 1632 374. 

Vammala 1989 Vammalan Kirjapaino Oy 


