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Kulttuui.ielämän

saavutul{set

edellyttävät uupumatonta työtä,
mutta ne vaativat myös taloudellista pohjaa ja sit,keää uskoa

tulevaisuuteen. Suomcn kulttuurin taso kuvastuu siksi myös sen
»Usko tulevaisuuteen((,

pankkilaitoksesta.

Maan

hengenvjljelyn edusta-

prof. Wäinö Aaltosen
veistos PYP:n toimistosalissa.

jien ja sen

vanhimman,

perin-

teistä ril{kaan liikepankin keski-

näiset

suhteet,

ovat aina olleet

mitä pai`haat. Toivomme niiden
edelleen jatkuvan yhtä läheisinä.
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Kansallisen

kulttuurin vaaliminen
on suomala.isuusliikkeen synny§tä lähtien ollut
sivistyneistömme tietoisena tehtävänä. Luomalla omien miesten johtamia ja suomalaiseen
kansaan nojaavia taloudellisia laitoksia on
saatu vankka pohja tälle työlle.

KANSALLIS~OSAKE-PANKKl on eräs niistä
laitoksista, jotka 1880-1uvun lopulla syntyivåt
palvelemaan suomalaista väestöä. Voimakkaan
panoksensa, pankki on jo ehtinyt antaa maan
sekä aineelliseen että henkiseen kehitykseen.
Siitä on kasvanut suurpankki, joka kaikkialle
ulottuvan konttoi.iverkkonsa välityksellä voi
palvella, koko maata.
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MAAMME KANSANTULOLASKELMAT ]A
NIIDEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen Yhdistyksen
huhtikuun 5 päivänä 1949 piti

kokouksessa

Ei,no 11. Lauri,l,ci.

Se kansant,ulot,ilaston korkeasuhdanne, joka useimmissa m2aissa

on va]Iinnut jo vuosikausia, näyttää vähite]len ulottavan vaikutuksensa Suomeenkin. Ja mikäli muual]a tapahtuneen kehityksen
perustee]la uskaltautuu i)rognooseihin, on ilmeistä, että kansantu]oa koskevien tietojen kysyntä tu]ee mei]lä lähitulevaisuudessa
entisestäänkin ]isääntymään. Näin o]Ien ]ienee syyt,ä hiukan tarkastella niitä mahdo]]isuuksia, joita meillä nykyään on tällaisen

kasvavan kysynnän tyydyttämiseen.
Varsinaisesti sai se voimakas kehitys, mikä kansantulolaskelmien alal]a

on havaittavissa, alkunsa vasta

1930-luvun alussa.

Silloisen pula-ajan aiheuttamien taloudellisten kysymysten t,utkiminen sekä valtiovallan torjuntatoimenpiteideii valmistaminen
ei y]eensä o]Iut mahdo]Iista ilman ]aajoja tilastotieduste]uja. Näitä

tilastotiedusLeluja ei tosin a]uksi suoritettu yhtenäisin menetelmin,

vaan hajanaisesti eri tahoilla. Varsinkin suuremmissa maissa kävi

kuitenkin pian selville, että taloudellisia kysymyksiä käsiteltäessä

o]i katsottava t,a]outta kokonaisuut,ena. Vain näin voitiin saada
varmuus siitä, että esim. jonkin elinkeinon hyväksi suoritetut
toimenpiteet eivät olleet ristiriidassa niiden toimenpiteiden kanssa,
joita suoriLett,iin muiden elinkeinojeii hyväksi. Näin syntyi tarve
saada taloudesta tilastollinen yleiskuva, tarve, joka parhaiten voi-

tiin tyydyttää kehit,tämällä kansantulotilastoa. Tästä tilastosta
I"hitt}ri täten vähitellen, varsinkin niissä maissa, joissa suunnitel-
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matalous voitti alaa, tärkeä talouspoliittinen työväline.
samanaikaisesti kansantulotilaston tietojen sovellutusala

Mutta
laajeni

edelleen. Kun talousteoriassa aikaisemmin oli kiinnitetLy huomiota
vairi

kansantuloon

ÅOÅonc®jsL4t4!encb

pitämällä

sit,ä

produktivi-

teetiii ja hyvinvoinnin mittana, alkoi uusien talousteorioiden vaikutuksesta 1930-luvun jälkipuoliskolla huomio kääntyä enemmän
kansantulon eri Åompo7%7t££et.hL.7t. Niini)ä esim. suhdanneanalyysissä

tulivat ne aikasarjat, jotka kuvasivat kuluLuksen ja investoinnin
vaihteluja, hyvin etualalle. Tästä lähtien ovatkin yleinen talousteoria ja kansantulotilasto kehittyneet i'innakkain. Varsinkin ovat

Keynesin

ja

Tukholman koulukunta kiinnittämällä huomiota
nettotuloon, kulutukseen, säästämiseen ja
invesLointiin, huomattavasti elvyttäneet kansanLulotutkimuksia.
Kansantulotilaston tehtäväksi tuli toimittaa ne perussarjat, joita

kokonaiskategorioihin,

vaadit,tiin talousteoreetikkojen tutkimien yhteyksien tilastolliseksi
mittaamiseksi.
koit,uksiin

Kansantulotilaston tieLojen käytöstä muihiii tar-

esitettäkööii

vielä

vain

kansainvä]isten

Laloudellisten

suhteiden tutki.minc;n. Ja kun lisäksi mainitaan, että nykyisin monet
maksut kansainvälisille järjestöille määrätään kansantulotietojen
perusteella, voidaan hyvin ymmärtää ne toimenpiLeet, joihin esim.
YK on i`yhtynyt päämääränään eri maissa käytettyjen kansantulo-

iilastollisten menetelmien yhdenmukaistaminen.

Tällaiseen

menetelmien

vhdenmukaistamiseen

samoin

kuin

eräiden peruskäsitteidån selventämiseen onkin tarvetta, sillä on
luonnollista, eLtä näillä seikoilla on huomattava vaikutus laske]-

mien tuloksiin.
Kansantulokäsitettä voidaan tutkia useammalta eri kannalta,
joista jokainen pitää silmällä erilaista ja samalla merkittävää näkökohtaa samasta kokonaisuudesta. Hyödykkeiden ja palvelusten
€zÅoccm7to6£c} aiheutuu £t4Jo/.cL kaikille niille henkilöille, jotka ottavat

osaa tuot,annolliseen toimintaan, ja samanaikaisesti nämä tulot
Åöy£ecöön hyödykkeisiin ja palveluksiin. Kun nämä kolme näkö-

koht,aa, tuotanto, tulo ja meno, vastaavat toisiaan, on selvää, että
niiden perusteella on kehitettävissä useampia identtisiä määi`itelmiä kansantulosta.
Ensinnä voitaisiin kansant,ulo määi`itellä niiden arvonlisäyksien summaksi, jotka tiettynä ajanjaksona synt,yvät tuoLantotoi-
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minnan eri aloilla. Jonkin tuotantotoiminnan a]an arvonlisäys
taasen on sen tuottamien hyödykkeiden ja palvelusten ai`vo vähennettynä niiden muilt,a t,uotantot,oiminnan aloilta ostettujen hyödykkeiden ja palvelusten arvolla, jotka on käytetty tuotantopi`osessissa, sekä vähennettynä edelleen pääoman kulumisel]a.

Jos

ajattelemme esim. t,eollisuutta, niin sen tuottamien hyödykkeiden

ja palve]usieii arvo, jota voitaisiin sanoa tuotannon bruttoarvoksi,
muodostuu summasta, jossa yhiecnlaskeLtavina ovat muille kotiinaan tuotant,otoiminnan aloille myytyjen

J)raaka-aineiden)),

koti-

maahan myyt}rjen kulutus- ja pääomahyödykkeiden, myytyjen
vientitavai`oiden ja varastoitujcn hyödykkeiden
arvot,.
Kun
t,äst,ä bruttoai`vosia vähennet,ään niiden hyödykkeiden ja palvelust,en arvo, jotka teollisuus on osLanut muilta tuotannon aloi]ta, esim.

maataloudesta, ulkomailta j.n.e., sekä pääoman kulumi-

nen eli poistot ynnä korjaus-ja kunnossapitokustannukset, päästään t,eollisuuden osalta arvonlisäykseen (y)value added))). Tätä mää-

i`itelmää vastaavaa kansantuloa sanotaan nykyisin yleisesti )4e!!oÄcmscmproczL4/{£i./fs.., suoineksi ehkä nettokansantuotteeksi.

Toiseksi voidaan kansant,ulo määi`itellä tuotannontekijöi]Ie t,iet,-

tynä ajanjaksona syntyneiden tulojen summaksi. Nämä tulot ovat
palkkoja, pääomatuloja sekä organisaatiotu]oja, kuten asetelmasta
siv. 189. se]viää. Tätä määi`itelmää vast,aavaa kansantuloa, joka on
yhtä suuri kuin nettokansantuot,e, voit,aisijn sanoa !L4o!cm7"ntek{/.&L.7t

tu!oÅsj

(ruotsiksi

)}faktorinkomst»).

Se

tarkoittaa

omassa

maassa muodostuneita tuloja, joista osa voi mennä ulkomajl]e
korkoina ja osinkoina. Näiden ulkomail]e menevien ja u]komai]ta

t,ulevien korkojen ja osinkojen erot,usta sanotaan nettofinanssitu]oksi
(joka siis voj ol]a negat,iivinen), ja se on lisättävä tuotannontekijäin

tu]oon, jotta päästäisiin varsinaiseen ÅcmscL7ttL4Zoort (saadaan

kansantu]o tuotantokustannushintaan, joka vastaisi määritelmää
kansantulost,a yksilöiden tulojen summana; vrt. äsetelmaa).
Kansantulo voidaan kolmanneksi määrite]Iä niiden menojen
summaksi, jotka on käytetty kulutushyödykkeisiin ja palve]uksiin
sekä iiivestointiin (vientiylijäämä katsotaan tällöin investoinniksi
ulkomai]Ie ja tuontiylijäämä on negatiivista vientiylijäämää). Tätä
määi`itelmää vastaa /fcms¢7t77tGno, joka useimmiten lasketaan bi`ut-

tokansanmenona

markkinahintaan,

t.s.

pääoman

kulumista

ei
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oteta huomioon.
ozevo

Kansanmenoa vast,aa tulopuole]Ia Åöy£e!!öw.ssö

Åcmsc!7t!Ltzo,

joka

taas

saadaan siten, että nettosiirtot,ulot

ulkomailta ]isätään (tai nettosiirtomenot ulkomaille vähennetään)

bruttokansantuloon markkinahintaan (kts. asetelmaa). NettosiirtoLuloilla tai`koitetaan lahjoja ja

avusLuksia; meillä esim. sotakor-

vaukset kuuluvat tähän erään, joka nykyisin onkin negaLiivinen.
Kun kaiken taloudelhsen toiminnan perustarkoituksena on
hyödykkeiden ja palvelusten hankkiminen ihmisten käytettäväksi,
olisi kansant,uloa tarkastettava myös niiden lopullisten kulutushyödykkeiden ja palvelusten sekä pääomahyödykkeiden ai`von
summana, jotka maassa tiettynä ajanjaksona on tuotettu. Näin
päästäisiin

käsitteeseen

brw££o/fcmscmp).ocZzJÅ!L..

Bruttokansanpro-

dukti voidaan mit,ata joko tuotantokustannus- tai markkinahintaan. Kuten asetelmasta selviää, on tuotantokustannushintaan
lisättävä välilliset verot, mutta siitä vähennettävä tukipa]kkiot,

jotka jo sisältyvät tuotantokustannushintaan, jos halutaan päästä
mai`kkinahintaan.
Olemme näin saaneet useampia kansantu]otyypi)isiä kokonaiskäsitteitä, jotka kaikki ovat johdettavissa toisistaan, mutta joilla
kullakin on oma merkityksensä. Samalla on kuitenkin huomautettava, että näin monen käsitteen olemassaolo voi aiheuttaa
sekaannuksia. Vähimpänä vaatimuksena onkin, että mikäli esitetään kansantuloa koskevia tietoja on mainittava, mistä käsitteest,ä
kulloinkin on kysymys. Asiaa pahentaa edelleen se, ettei kansantulotilastollista terminologiaa vielä edes kansantulon tutkijain keskenkään ole saatu var.malle pohjalle. Siitä asiasta ollaan kuitenkin

jo yhtä mieltä, ettei yhteen kansantulokäsitteeseen enää voida
tyytyä. Mikä näist,ä käsitteistä olisi asetettava eLualalle, esim. kan-

sainvälisissä kansantulon suuruuden vertailuissa,

on jo

riidan-

alaisempaa. Yleensä on tällöin tyydytty esittämään vain varsinainen kansantulo tuotantokustannushintaan ja kansanmeno, ja nä}'ttää siltä, että edelliselle, jonka suuruuteen eivät verotusjärjestelmien ei`ilaisuudet vaikuta, olisi annettu etusija.

Kaikkia edellä mainittuja kansantulokäsitteitä, jotka siis ovat
1.) tuotannontekijäin tu]o, 2) kansantulo (mo]emmat lasketaan

tuotantokustannushintaan), 3) kansanmeno (joka yleensä lasketaan
bi`uttona markkinahintaan), 4) nettokansantuote ja 5) bruttokan-
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Ei`i kansantulotyyppiset kokonaiskäsitteet,.
1. Palkat ja muut työtulot

1. Kulutushyödykkeitä koti-

maahan

2. Yksityisten elinkeinonharjoit-

tajien

tulot

2. Pääomahyödykkeitä koti-

3. Vuokra-ja korkotulot
4. Yi.itysten välittömät verot
5. Yritysten voitto
Siitä osingot

„

maahan
3. Varastojen muutokset
4. Hyödykkeitä ja palveluksia
ulkomaille

jakamaton voitto

14.

1-5. Tuotannonteki].äin tulo
6. Pääoman kuluminen, korjaukset, ja kunnossapito

Bruttokansanprodukti
t u o.t a n t o k u s t a n n u shintaan

5. Välilliset verot, miinus tuki-

lH. Bruttokansanprodukti
t u o t a n t o k u s t a n n u shintaan

palkkiot

1-5.

Bruttokansanprodukti
markkinahintaan

7. Välilliset vcrot miinus tuki-

palkkiot

1-7.

1.

Bruttokansanprodukti
markkinahintaan
Tuotannontekijäin

tulo

2. Nettofinanssitulot ulkomailta

1~2.

Kansantulo tuotantok u s t a n n u s li i n t a a n
Siitä henkilölliset tulot

„ Julkisten yhdyskuntien
tulot
Yritysten jakamaton
voitto

1. Henkilölliset kulutusmenot

2. Julkiset hyödykkeet ja palvelukset

3. Bruttoinvestointi
Siitä yksit,yinen

„
„

4. Vieiitiylijäämä

14.

3. Välilliset verot miinus tuki-

palkkiot
4. Pääoman kuluminen, korjaukset ja kunnossai)ito.

14. Bruttokansantulo
markkinahintaan
5. Nettosiirtotulot ulkomailta

1-5.

Käytettävissä
kansantulo

julkisten yhdyskuntien
varastojen muutokset

KansaJimeno
nahintaan

markki-

5. Nettosiirtomenot, ulkomaille

1-5. Bruttokansantulo
markkinahintaan
6. Nettofinanssimenot ulkomaille

1-6.

Brut,tol(ansanprodukti
markkinahintaan

oleva

Asetelma osoitt,aa, miten eri käsitteet ovat, johdettavissa toisistaan, sekä eri
käsitt,eiden tärkeimmät komponentit. Ylemmässä tuotantotoimintaa koskevassa
taseessa on oikealla puolella tuotantotoimintaan liittyvät tulot ja vasemmalla
puolella vastaa\`at menot. Alemmassa kulutusta koskevassa taseessa on taasen
oikealla i)uolel a menot ja vasemmalla puolella tulot. Eri komponentit on numcroitu erikseen kummassakin taseessa sekä oikealla että vasemmalla puolella. - Nettokansanproduktin osalta kts. siv. 187 t,ekstissä.
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sant,uote (viimeksi mainit,ut voidaan laskea joko t,uotantokustannushi]itaan t,ai markkinahintaan), vastaavat ei`i tilastolliset mittaamismenetelmät. Voisimme siis puhua viidestä ei`i menetelmästä kansant,ulon ]askemisessa. Nämä menetelmät eroavat t,oisistaan sikäli, että
ne perustuvat erilaiseen tilastoaine.istoon. Tuotannontekijäin tuloon
i)äästään pa]kka-, pääoma- ja organisaatiotu]oja koskevien tilastojen perustee]la. t.s. t,ut,kitaan niitä korvauksia, joita eri tuotan-

nonLekijöille on maksettu osanotosta tuotantotoimintaan. Menete]mää, jolla siis saadaan tietoja 1,u]on jakaantumisesta tulotyypeittäin,

voitaisiin sanoa szÅorcmcw.seÅsZ me7?e!ez77?öÅst..

Vai`sinaisen

]{ansantulon laskemisessa voidaan käyttää tulotilastoja, ei kuitenkaan

pelkästään verotilastoja. Kun suoritetaan eräitä korja.uksia tulon
siirtojen osalt,a, saadaan kansantulo henkilöllisten tulojen, julkis-

ten yhdyskunLien tu]ojen sekä yritysten jakamattoman voit,on
Henkilöllisten tulojen pohjalla voidaan tutkia tulon

summana.

jakaantumista yhteiskunnassa.
Kun henkilöllisistä
tuloista niihin on tietenkin myös lucttava siirLomaksut julkisilta yhdyskunnilLa ja

yrityksilLä -vähennetään

henkilölliset

verot,

saadaan

käytettävissä olevat henkilölliset tulot. Tästä pääst,ään edelleen
henkilölljseen säästämiseen, jos henkilölliset kulutusmenot

tunne-

taan. Tu]otilastoja käyttävää menetelmää on sanottu heJtÅL.!Ö.Zzt.6eÅSL.

menetelmäksi. Ka`nsanmenoon påås\äån n.s. tulon käyttömenetelmöJZÖ, joka perust,uu kulut,us- ja investointitilastoihin sekä tilas-

toihin t,avara-ja palvelustaseesta ulkomaiden kanssa (maksutaseen
vaihtotase). Näiden erien määräämisellä voidaan siis tutkia kansantulon

käyttöä.

Nettokansantuote

lasketaan

n.s.

cir¢o7?Zi.6Ö3/s-

mGne£ejmån mztÅCLc}n ())value added methodJ)). Menetelmää on poh-

joismaissa myös sanottu tuotantoti]astollise|{si menetelmäksi, koska
se juuri nojautuu t,uotantotilastoihin. Tällä menetelmällä voidaan
selvittää eri elinkeinojen osuus kansantulosta. Lopuksi on mainittava n.s.

Zoppzt£uocemenGtezmö (»final product methodJ)),

joka

sekin perustuu tuot,antotilastoihin. Sen nojalla voidaan tutkia eri

tyyppisten hyödykkeiden ja palvelusten tuotantoa ja siten päästä
bruttokansantuotteeseen.
Käytettävissä olevien menetelmien valinta riippuu,
paitsi
siitä tarkoituksesta, i.ohon kansantulolaskelmilla pyritään -kulIakin menetelmällä saadaan uut,ta tietoa -, myös siitä tilastoai-
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neistosta, mitä kulloinkin on saatavissa tai voidaan hankkia. Useimmiten joutuu kuitenkin käyttämään rinnan ei`i menetelmiä, aina

sen mukaan kuin tilastoaineistoa on saatavissa, joten myös on
melkoisia tai`kistusmahdollisuuksia saatujen tulosten ]uotettavuuden ai`voste]emiseksi. 0len esittänyt edellä mainitut peruskäsitteet
sekä niihin nojautuvat eri menetelmät me]ko yksityiskohtaisesti

osaksi siksi, ett,ä kansantuloa koskeva suoinenkielinen sanasto on

vielä aivan vakiintumat,on -se o]isi vakiinnutettava yhteistoiminnan avulla -, osaksi siksi, että näin saadaan jonkinlainen pohja
kansantulolaskelmiin

]iittyvän

tehtäväkompleksin

arvosteleini-

seksi.

Peruskäsiiteiden omaksuminen ja ei`i menetelmien ylima]kainen
Lunteminen

ei

kansantu]olaskelmissa

kuitenkaan riitä

tuloksiin

pääsemiseksi. On otet,tava kanta moniin yksityiskohtiin. Edellä
mainitt,iin tuotanto, tulo ja menot ]äht,ökohtina peruskäsitteiden

muodostamisessa. Tältä pohjalta joudutaan myös kansantulot,ilaston valintakysymykseen, t.s. rat,kaisemaan kysymys, missä
]aaj`uudessa t,uotant,o, Lulot ja menot on otettava kansantulolaskelmissa huomioon.

Viime aikoina on tosin t,ässäkin suhteessa

pääst,y suurempaan yksimielisyyteen, mutta joka tapauksessa on
vie]ä lukuisia kysymyksiä, joihin nähden erilainen asennoituminen
vaikuttaa laskelmien lopputuloksiin.
Yleensä on ollut sääntönä, että kansa.ntu]o on rajoitettu siihen
tuotantoon, joka tapahLuu markkinoita varten, siis niihin hyödykkeisiin ja palveluksiin, jotka vaihdetaan rahaan. Eräiden muidenkin hyödykkeiden ja palvelusten huomioon ottamista laskelmissa
voidaan kuitenkin puo]ustaa sillä, että siten saadaan täydellisempi
kuva kansantalouden kokonaistuotannosta. Eräät erät on kuitenkin
jo suurien ai`viointivaikeuksien vuoksi jätettävä pois. Niinpä ei
enää missään maassa oteta huomioon kuluttajien hallussa olevien

pysyvien hyödykkeiden palveluksia, paitsi asuntojen osalta. Samoin
on miltei poikkeuksetta kaikissa maissa kotitalouksissa ilman maksua suoritetut palvelukset jätetty pois. Sen sijaan otetaan yleensä

omien asuntojen net,tovuokra-arvo huomioon, koska asunto antaa
jatkuvasti i)alveluksia sen haltijalle, olipa tämä sitten omistaja
tai ei. Maanvilje]ijäin omien tuotteiden kulutus on myöskin yleensä
]askettu kansantuloon, ja on se ai`vioit,u maanvilje]ijäin saaman
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hinnan mukaisesti. Samoin on otettu huomioon kuluttajien luontaistulot esim. maanviljelyksen sivuelinkeinoista. Tällöin olisi

arviointiperustana käytettävä kuluttajanhintaa. Edelleen kuuluvat
kansantuloon työtuloon ]uettavat luontaistulot, jotka on saatu
vaatteina, ravinton.a ja asuntona (esim. kotiapulaisten, merimiesten,
hotellihenkilökunnan, armeijan), mutta sitä vastoin esim. ilmaiset
kouluateriat sekä työttömien ja köyhäinhoidon varassa olevien
luontaisavustukset on katsottava siii`totuloiksi ja näin ollen jätettävä pois.
Julkinen toiminta, kansantalouden julkinen sektori, aiheut,taa
monia kysymyksiä kansantuloa laskettaessa. Tämä koskee sekä
sitä, mitkä julkisen sektorin i)alvelukset on otettava huomioon, että
sitä, mitenkä näiden palvelusten arvo on määi`ättävä. Nykyisin on

jo yhä enemmän luovutt,u käsityksestä, että kokonaisvei`otulot ynnä
eräät muut vähemmän tärkeät tulot voidaan katsoa sen arvon
mitaksi, joka julkisen sektoi`in palveluksilla

on yhteiskunnalle.

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että julkisen sektorin palvelukset on

arvioitava niiden hankintakustannusten perusteella. Bruttoarvon
muodostaisivat siis viran-ja toimenhaltijain palkkaukset, muilta
sektoi`eilta ostettujen hyödykkeiden ja palvelusten arvo sekä pääoman kuluminen. Julkisten yhdyskuntien palvelusten nettoarvon
eli julkisen sektoi`in lisän nettokansantuotteeseen muodostaisivat
taas viran- tai toimenhaltijain palkkaukset. Nykyisin ollaan edelleen pääsemässä yhä suurempaan yksimielisyyteen siitä, että kaikki
valtion i)alvelukset on käytännössä katsottava suoi`anaisiksi pal-

veluksiksi kuluttajille, (tätä kantaa vastustaa kuitenkin niin huomattava tutkija kuin esim. S. KZÅz7%£s), vaikka teoi.eettiselta kan-

nalta olisikin suotavaa ei`ottaa elinkeinoille menevät välilliset pal-

velukset, jotka siis eivät olisi kansantuloeriä. Julkisten yhdyskun-

tien ]iikeyritykset käsitellään samalla tavoin kuin yksityiset liike-

yritykset. Joskus kuitenkin jokin julkinen yritys -kuten meillä
nykyisin esim. Alkohgliliike ~ nauttii sellaista monopoliasemaa,
että sen voitto muodostuu huomattavan suui`eksi. Tällainen voitto
voidaan kokonaisuudessaan katsoa välilliseksi vei`oksi, joten sitä

ei ole luettava kansantuloon tuotantokustannushintaan. Julkisen
sektorin osalta mainittakoon vielä, että valtiovelan koi`koa ei ole
luettava kansantuloon, mikäli kyseessä on sotalaina tai muu kulu-
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tustai`koituksia vai.ten otettu ]aina, jota vastaamassa ei siis ole

mitään tuotannollisia varoja. Tällaisen valtiovelan korkoa on pidettävä siirtoeränä. Mitä tulee sotakoi`vauksiin, ne on lueLtava sen
maan kansantuloon, joka ne tuot,taa. Näin ollen esim. meillä on

sotakorvaukset otettu kansantulossa huomioon, samalla kun ne
laskettaessa käytettävissä olevaa kansanLuloa ja kansanmenoa on
luettu ryhinään »lahjat ja avustukset ulkomaille» ja siten jätetty
(nettosiirtotulot siis neg`atiivinen erä)
Sota-

lukuunottamatta.

korvauksia voidaan niin ollen pitää siirtoerinä

kansa].nväliseltä

kannalta. Kotimaisina siirtoerinä on t.aas pideiLävä esim. t,yöttö-

myys-ja köyhäinhoitoavustuksia, samoin avustuksia entisille rintamamiehille ja sotaleskille, joita avustuksia ei voi pitää korvauksina tuotannontekijöille. Kun laittomia liiketoiinia ei yleensä kan-

santulolaskelmissa oteta huomioon, on myös useimmissa maissa

musta pörssi jätetty laskelmien ulkopuolelle.

Näyttää kuitenkin

ilmeiseltä, että niissä maissa, joissa mustan pörssin kauppa on ollut

huomattavan laajaa, kuten todennäköisesti meillä, se on kuitenkin
jossain muodossa otettava lukuun. Meillä suoritettuihin alustaviin
]askelmiin ei mustaa pörssiä vielä ole sisällytetty, mutLa tällöin
on eräisiin sarjoihin aiheutunut sellaisia hyppäyksiä, että

ne olisi

jollain tavoin tasoitettava lopullisissa laskelmissa.
Useimmissa maissa lasketaan poistot, siis pääoman kulumineii,

suoraan kirjanpitotietojen mukaan ilman korjauslaskelmia. Aikoina,
jolloin pääomatavaroiden hintataso suuresti vaihtelee, eivät näin
lasketut poistot kuitenkaan kuvaa pääoman kulumista kulloinkin
vallitsevieii

hintojen

mukaisena, ellei

korjauslaskelmia

suoi`it,eta

jälleenhankintakustannusten perusteella. Meil]ä on esim. teollisuuden osalta alustavissa arvioinneissa yritetty käyttää jonkinlaista,
sanoisinko i}normaalipoistoai}, on edellytetty, et,tä poistojen todelli-

nen määrä v:n 1938 jälkeen on vaihdellut tuotannon niukaisesti.
Kun näin todettu vaihtelu on hintaindekseillä muunnettu nykyishinLoja vastaavaksi, on päädytty suunnilleen samaan tulokseen
kuin arvioimalla poistot kiinteän prosentin mukaan pääomaesineiden kulloisenkin vakuutusai`von perusteella. Kokonaisuudessaan
]iittyy poistoihin useita sekä teoi`eettiselta et,tä käytännölliseltä

kannalta vaikcita kysymyksiä, joihin tässä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta puuttua. Mainittakoon vain, että Ruotsissa ei kysy-
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inykseen ]iittyvien vaikeuksien johdosta lainkaan lasketa nettokansantuot,etta, vaan tyydytään brut,toarvioihin.
Hintatason muutokset vaikeuttavat myös kuvan saamista reaaIikansantulon -siis vakiohinnoissa ilmaist,un kansantu]on -vaihteluista, joiden tunteminen usean kysymyksen i`atkaiseiniseksi olisi

mitä täi`keintä. Tähänkin kysymykseen ]iitty}' monia vaikeuksia.

Yht,ä m].eltä o]t,aneen tosin nykyisin jo siitä, että rahan ostokyvyn
muutosten e]iminoiminen hintaindekseillä (yleensä on käytetty
e]inkustannusindeksiä)

on li].an karkea menettely ja sitä

i)aitsi

vaikeasti teoreettisesti puolustettavissa. Meillä esim. e]inkustannus-

indeksin käyttäminen johtaisi sodanjä]keisten vuosien osalta selvästi

aivan

virhee]lisiin

tuloksiin.

Reaalikansantuloon

voitaisiin

parhaiten päästä kahta eri t,ietä. Jos lähdetään käsitteestä kansannieno, olisi erikseen t)deflatoit,ava» kuluttajien menot eri alaryh-

mjssä, samojn eri invcstointierät, ju]kisten yhdyskuntien menot
hyödykkeisiin ja i)alve]uksiin sekä vientiylijäämä, kukin sopivalla
hnLaindeksillä, joko jo saatavissa olevalla tai lasket,t,avissa olevalla.

On he]ppo havaita, että t,ähänkin menettely)'n -nimenomaan epäsäännöllisinä aikoina -liittyy monia vaikeuksia; mainittakoon
iiiist,ä tässä vain julkisten yhdyskuntien menojen arvioiminen.
Toista

tietä

saat,aisiin

volyymi-indeksejä

ei`i

reaalikansantu]o
elinkeinoil]e

ja

]askema]la

yhdistämä]lä

tuotannon
ne

tuot,an-

non nettoarvoihin i)erustuvalla i)unnitusjärjeste]mäl]ä. Tämä ine-

nettely tuntuu meidän maamme kannalta sopivimmalta. Mainittakoon tässä yhteydessä, että tällainen laajaan aineist,oon perustuva
volyymi-indeksi on teollisuuden osalta jo lasket,tu. Muiden elinkei-

nojen osa]ta on volyymi-indeksit toistaiseksi ollut arvioitava kar-

keammin menet,elmin.
Edellä esitetyllä on pyritty se]ostamaan mei]lä eräisiin kansant,ulolaske]miin ]iittyviin tärkeimpiin kysymyksiin otett,ua kantaa.
Useassa tapauksessa on tällöin voit,u nojauLua kansainvälisten jär-

jestöjen taholta esitettyihin suosituksiin, samoin kuin niihin tuloksiin, joihin on päästy pohjoismaisissa kansantulotilasLon kokouksissa. Käytännössä riippuu kuitenkin o]einassa olevista perustilas-

toista, miten lähelle päästään periaatteclliselta kannalta oikeaksi

katsottuun.

Voidaankin sanoa, et,tä kansaiitulotilaston pohja]ta

voidaan suorittaa ei vain taloustilaston uusi systemätisointi, vaan
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myös taloustilastojen tärkeysjärjestyksen uusi ai`viointi. Kansantulotilaston

kehittämisessä

onkin

ensimmäisiä

teht,äviä talous-

tilaston asianmukainen kehittäminen.

Jos meillä suoritetaan taloustilastomme punnitseminen kansantu]otilast,on tarpeiden kannalta, havaitaan se mellm köykäiseksi.
Meiltä i)iiuttuu viclä monia taloustilastoja, jotka jo vuosikausia
ovat olleet muiden maiden ohjelmassa.
tilastoja

ei

ole

suunniteltu

Lisäksi olemassa olevia

yleistaloudelliselta,

yhteiiäiselLä

poh-

ja]ta, joten monenkin arvo on melko vähäinen taloudellisen kokonaisLai`kasLelun kannalta. Taloustilastomme puuLteellisuudei joh-

t,iivat

ilrneiscsti,

i)aitsi

siitä

vähäisestä

yleisestä

harrastuksesta,

jota taloust,ilast,oa kohtaan on osoiLettu, myös hajanaisesta tilasto-

järjestelmästämme. Kuvaavaa on, että esim. Yhdysvallat ja Eng.Ianti, jotka ovaL olleet tyypillisen hajoiteLun tilastojärjestelmän

maita, sodan aikana huomasivat vält,tämättömäksi keskitetymmän
tilastojärjestelinän, kun

meillä taas

on kuljettu päinvastaiseen

suuntaan. Sodan aikana ja sen jälkeenkin on meillä pantu toimeen

lukuisa jouklm tilastotiedusteluja, mutta kun ne on suoritettu hajanaisest,i eri tahoilla ja epäyhtenäisin menetelmin, niiden käyttömahdollisuudet

ovat

Lisäksi tuskin

yleistaloudelliselta

kannalta

sangen

rajoitetut.

kenellekään on edes mahdollist,a saada tietoonsa

kaikkia niitä tilastotiedusteluja, joita on suoritet,Lu. r\Täin on aikai-

semmista laiminlyönneistä jouduttu maksamaan turhan korkea
hnta ja sainalla on melkoisesti vaikeutettu mahdollisuuksia suorittaa tiedusteluja nyt jälestäpäin. Tuntuu selvältä, et,tä meidänkin

vähit,ellen

on

siirryttävä

keskitetympään

tilastojärjestelmään,

mikäli halutaan saada niukoilla määrärahoilla toimivan tilast,oko-

neiston t,ulokset mahdomsimman käyttökelpoisiksi. Mainittakoon
t,ässä yhteydessä, että Ruotsissa oii jo oivallettu keskitetyn tilasto-

järjestelmän tarpeellisuus ja ryhdytty sen mukaisiin toimenpiteisiin. Vuoden 1944 tilastokomitea ehdotti meillä tilastoneuvoston

perustamista, ja tämän ehdotuksen pikainen toteuttaminen voisi
olla ensi askel oikeaan suuntaan. Komitea ehdotti monia muitakin
parannuksia, joita niitäkin olisi harkittava.
Taloustilaston ja sen mukana kansantiilotilaston kehittämiiien

ei kuitenkaan vaadi vain tehokasta tilastojärjestelmää. .Se vaatii
myös tarpeeksi määrärahoja ja koulutettuja niiehiä. Määrärahojen
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saantia voitaisiin ehkä parantaa soi)ivalla valistustyöllä, kou]utet-

tujen miesten saanti voi kohdata vielä suurempia vaikeuksia. Tosin
yliopisto-opetusta voidaan edel]een t,ehostaa siihen suuntaan, että
kiinnitetään erikoista huomiota niiden menetelmien opettamjseen,

joiden tuntemista tai`vitaan käytännöllisessä tilastotyössä. Samoin
voidaan y]ioppi]aiden kiintymystä tilast,oalaa koht,aan sopivasti

]isätä, mutta sitten onkin epätietoista, kannattaalm hyvän tcoreet,iisen ja käytännöl]isen taidon omaavan kandidaatin siirtyä
valt,ion

palvelukseen.

Palkkakysymys

tulee

vii`a]Iisen

tilastonkin

osalta olemaan melh kiperä, varsinkin kun ilmeisesti ti]astoiniesten
kysyntä yksityisten palvelukseen lähitulevajsuudessa tulee lisään-

tymään.
Taloustilastoamme olisi nimenomaan kehitettävä siihen suunt,aan, että saataisiin encmmän nopeasti valmistuvia J)lyhyen ajan>)

tilastoja, Iähinnä pistokoemcnetelmien käyttöön perustuvia kuukausitilastoja.

nen

Ilman tällaisia tilastoja on

kansantulon

nopeiden

menetelmien kehittämi-

ennakkoarvioiden

saamiseksi

milt,ci

toivot,on tehtävä. Mitä t,aas t,ulee kansant,a]ouden kirjanpitoon sekä

kansanbudjetteihin, on huomattava, ett,ä niiden osalt,a on nykyaikaisella tasolla o]evan t,aloust,ilaston tarpeellisuus vie]ä

ilmeisempi.

Tämäkin on ot,et,tava huomioon, sillä kehit}/.s t,ulee todennäköisesti

meilläkin ku]kemaan kansantulolaskelmista kansantalouden kirjanpitoon ja kansanbudjetteihin.
Kansantulotilasto oli vielä kymmeiikunLa vuotta sit,ten yleensä
yl{siL),risten tutkijain

oma-a]oitteisen

harrastuksen

varassa.

Scn

jälkeen tai)ahLunut valtava kehitys on kuiienkin laajentanut ]askelmiin ]iittyvää tehtäväpiiriä niin suuresti, ett,ä kansanLulotilasto
nykyisin useissa maissa on viramsen tilasLon huomattavana haai`ana. r\Tiinpä meillä, kuten tiedetään, prof.

VczJ£c7. /LL.7tdberg yksityi-

senä tutkijana on suoi.iLtanut kansantulo]askelmat vuosilta 19261938.

Vuoden

Tilasto]lisen

19/±8 alusta

päätoimisLon

on kansanLulotilasto

tehtävänä.

kuitenkin o]Iut

Tai`koituksena

on

t,utkia

Suomen kansantulon kehittymistä v:ii 1938 jälkeen sekä lisäksi
suorittaa säännölljsesti ennakkoarvioinLeja.

Kun pyrkimyksenä on

mahdo]lisuuksien mukaan selvitLää kaikki ne kansantulot}ryppiseL
kokonaiskäsitteet,

joista

edellä

mainitLiin,

sekä

lisäksi

näiden

kokonaiskäsitt,eiden t,ärkeimmät komponentit ja kun tutkittava
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ajanjakso lisäksi jo on venynyt yli 10 vuoden pituiseksi, on edessä

me]koinen työmäärä. Tästä sekä monista käytännöllisistä vaikeuksista, esim. määrärahojen, sopivien tutkijain ja jopa huonetilojen
puut,teesta johtuu, ettei vielä ole voitu julkaista edes kansantuloa
koskevia ennakkotietoja koko tutkimuksen alaiselta ajanja`ksolta.
Huomio olikin aluksi kiinnitettävä sodanjälkeisiin vuosiin ja yrit,et,t,ävä esittää niitä koskevia ennakkoarviointeja. Mikäli käytännöllisistä vaikeuksist,a selviydytään, on kuitenkin toiveita laskelmien nopeasta edistymisestä.

Nyt suoritet,tavissa kansantulo]askelmissa joudutaan edelleen

pääasiassa käyttämään ns. arvonlisäysmenetelmää, siis tuot,antotilastoihin perustuvaa (tätä menetelmää käytti myös prof. Lind-

berg vuosia 1926-38 koskevassa tutkimuksessaan). Koska nyt ei
kuit,enkaan voida tyyt,yä pelkästään kansantulon kokonaissumman
inääräämiseen, on apuna käytettävä kai]d{ia muitakin eri tilastojen
tarjoamia mahdollisuuksia, samoin kuin suorit,et,tava tarpeen tullen
uusia tilastotiedusteluja.

Koska iiäiLä mahdo]]isuuksia puuttuvien

tilastojeii takia ei ole paljon, on useassa tapauksessa tietenkin tyy-

dyttävä sangen karkeisiin ai`viointimenetelmiin.

Arvonlisäysmenete]mää käytettäessä on -niin kuin jo mainitusta määritelmästä huomattiin -ensiksi lasket,tava eri e]inkeinojen tuotannon brutt,oarvo. Kuvaavaa olemassa olevil]e tuotantotilastoi]lemme on, ettei tätä bruttoarvoakaan saa minkään elinkeinon osalta suoraan. Pai.hait,en se on laskettavissa teol]isuuden

osalta, mutta tällöinkin joudutaan tekemään eräitä tarkistuksia.
Maatalouden osalta meillä tosin on käytettävissä tietoja sadon

arvosta, joita tietoja eräin korjauksin voidaan käyttää, mutta sen
sijaan maidon ja varsinkin hhan sekä tuotantomäärät ett,ä tuotantoarvot on ]askett,ava me]koista heikommalta pohjalta. Ei ole näin
ollen ihme, että eri tahoilla suoritettujen ]askelmien tulokset poikkeavatkin huomaLtavasti toisistaan. Myöskin monisia maatalouden
ns.

sivuelinkeinoista sekä maataloudessa omasta takaa suoi`ite-

tuista investoinneista ovat tietomme kovin puutteelliset. O]isi ehkä

syytä ottaa hai.kittavaksi virallisen maataloustilastomme tehtäväpiirin laajentaminen. Samoin olisi kenties aihetta harkita viral]isen
metsäti]aston laatimista; nykyinen metsätilastommehan ei ole

muuta kuin kertomus metsäha]linnon toiminnasta.

Tosin meillä
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eri tahoilla kerätään inetsätaloutta koskevaa aineistoa, joka on
arvokkaana lisänä kansant,ulolaskelmia suoritetLaessa (mainitta-

koon vain puun käyttötutkimukset), mutta sittenkin kaipaisi enemmän tarkkoihin tilastoihin perustuvia yhtenäisiä selvityksiä metsätaloudesta koko kansantaloutemme yhtenä sektorina. Metsätalouden

bi`uttoai.von

määräämisessä

tarvitaan

luonnollisesti. i)aitsi

hakkuita koskevia r>aljoustietoja myös tietoja kantohinnoista sekä
hakkuu-ja ajoi)a]koista.

I-Iyödykkeitä tuott,avista elinkeinoista on vielä i`akennust,oimint,a mainittava tässä yhteydessä. Eräiltä viime vuosilta meillä

on mclkoisesti rakennustoimintaa koskevia tietoja ~t,ietenkin
sääiinöstelyn ansiosta. Rakennustoiminnan vo]yymia koskevia m3tietoja, joita sinänsä on pidettävä hyvin tärkeinä, ei kuitenkaan
kaikissa oloissa voida suoraan käyttää tuotannon bi`uttoarvon
määräämiseen. Tämä johtuu siitä, että rakennuskausi saattaa olla
hyvinkin pitkä, ja näin ollen esim. tänä keväänä valmistunut ja
tämän vuoden tilastoon t,u]eva talo kuuluu pääosaltaan ilmeisesti

viime vuoden tuotantoon, jona vuonna myös tuotannontekijäin
tul`o i)ääosaltaan on muodostunut. Rakennustoiminnan vaihtelujen

selvittämisessä onkin tämän vuoksi käytettävä apuna muitakin
tietoja, varsinkin raaka-aineiden kulutusta. Suurena vaikeutena
rakennustoiminnan bruttoarvon ]askemisessa on viime vuosina
ollut saatavissa olevien m3-hintojen epävarmuus. Rakennustoiminnan tärkeyden vuoksi olisi sitä koskevan tilaston kehittämiseen
kiinnitet,tävä erityisen suurta huomiota.
Palveluksia tuottavien elinkeinojen osalta voidaan mainita,
että ]iikenLeestä saatavissa olevat tiedot ovat vähäisin korjauksin
käyttökelpoisia bruttoarvojen laskemiscen. Tämä ei tosin koske
autoliikennettä, jonka osalta onkin pakko käyttää karkeampia
arviointimcnetelmiä. Kauppaa koskevat tietomme ovat tu]inetusti
heikot. Tosin kansantulolaskelmissa voidaan käyttää hyväksi ]iikevaihtoverotilaston ja osuuskauppatilaston tietoja samoin kuin
eräitä yksityistä kauppaa koskevia tiedusteluja, mutta joka tapauksessa jäävät tulokset nimenomaan vähittäiskaupan osalta melko
epävarmoiksi. Kauppaa koskevan tilaston kehittämineii olisi näin
ollen kansantulotilaston kannalta mitä tärkeintä. Tätä kehittämistä tuskin kuitenkaan kannattaa lähemmin suunnitella, ennen
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kuin vihdoinkin saadaan aikaan liikeyrityslaskenta. Liikeyrityslaskennalla saataisiin tietenkin muidenkin elinkeinojen osalta hyvin
t,ärkeätä aineistoa kansant,ulolaskelmia varten. Tämän laskennan
merkitystä ei kuitenkaan tässä tai`vinne enempää korostaa.
Muista tärkeist,ä talouden sektoi`eista on tässä yhteydessä vielä
mainittava ju]kinen toiminta. Sitäkiii koskevien tietojen saanti
iuottaa vaikeuksia, vaikka tarkkoja tilastoja onkin olemassa. Tämä
johtuu siitä, etl,ei valtion tiliiipäätöstä enempää kuin kuntien
finanssitilastoakaan ole tehty yleistaloudellisia i)eriaatteita silmällä
pitäen. Kun kuitenkin niihin nähden on parannuksia jo luvassa, ei
siitä tässä sen enempää.
Edellisellä ei`i elinkeinojen tuotannon bruttoarvon
laskemismahdollisuuksien tarkastelulla oli oikeastaan tarkoituksena osoittaa

täloustilastomme hyvät puolet. Jos ne täl]öin osoittautuivat vähäi-

siksi, niin vie]ä vähäisemmiksj ne osoittauLuvat, kun tutkitaan
mahdo]lisuuksia määrätä ne erät, jotka eri elinkeinojen bi`uLto-

tuotannon arvosta on vähennettävä, jotta päästäisiin tuotannon
nett,oai`voon eli arvonlisäykseen. Tärkeimpänä yleisaineistoiia on

tällöin osakeyhtiöiden bilanssitilasto, aineisto, jonka käyttö se]lai-

senaan kansant,ulolåskelmissa tuottaa monia vaikeuksia. Ijisäksi

on voitu käyttää hyväksi eräitä yksityisluonteisia selvityksiä,
mutta useassa tapauksessa on vähennyserät o]lut pakko konsti`uoida eri lähteistä kerättyjen hajatietojen perusteella. Tässä yhtey-

dessä on syytä kiinnittää huomiota siihen tärkeyteen, mikä edustavalla maatalouden kannattavuustutkimuksella - samoin kuin
luonnollisesti

muidenkin

elinkeinojen

kustannuseriä

koskevilla

tutkimuksilla -olisi kansantulotilaston kannalta.
Edellä mainittiin, ett,ä tuotannon nettoai`voon eli arvonlisäykseen voidaan päästä myös suoraan ns. suoi`anaisella menetelmällä,

joka nojautuu pa]kkatuloja, pääomatuloja sekä yhtiöiden voittoja
koskevaan tilastoon. Palkkatulojen arvioimiseksi vaadittaisiin tällöin kuitenkin joko palkkasummatilastoa tai yhdistettyä työllisyysja palkkatilastoa ei`i elinkeinojen osalta.

Koska niitä ei ineillä

yleensä ole olemassa, on suoranaisen meTietelmän käyttö jäänyt

perin vähäiseksi.

Edellä esitettiin myös tulotilastojen kä}ttöön

pei`ustuva
r]s. henkilö]]inen menetelmä. Kun meillä vei`otilasto
on suhteelliseii hyvä]Iä kannalla, on tätä menetelmää voitu käyt2
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tää paitsi kontro]lit,arkoituksiiii, myös r}iiden elinkeinojen tulojeii

määrämiseen, j()istg muunlaisia tietoja ei ole saatavissa (vapaat

ammatit, kotitaloustyö, osaksi käsityö).
Edelleen mainittiin aikaisemmin ns.

tulonkäyttömenetelmä,

joka pei`ustiiu kulutus-ja investointitilastoihin. Koska tällä inenetelmällä saadut tulokset eivät olisi tärkeitä vain sinänsä, vaan

myöskin muilla keinoin saatujen tulost,en tarkistamiseksi, on erityisen valitettavaa, ettei meillä ole kokonaiskulut,uksen määi.äämiseen
soveltuvaa säännöllistä ja edustavaa kulutustilastoa eikä minkäänIaista investointi-ja varastotilastoa. Tässä onkin eräitä taloustilastomme suurimpia puutteita.
Ns. 1opputuotemenetelmästä puhuttaessa lausuttiin, että se
pei.ustuu t,uotantotilastoilLin.

Kun tällä

menetelmäl]ä tuLkitaan

juuri tuotantot,oimi]man t,ulokseiia olevia lopullisia kulutushyödykkeitä ja palveluksia sckä pääomahyödykkeitä, päästään tämänk].n
menetelmän rtohjalta ku]utukseen ja investointiin, kunhan vairi
vienti ja tuonti, joista sentään on kunnollineii tilasto olemassa,

otetaan huomioon. Näin onkiri menetelty meillä suorit,etuissa
ennakkoarvioinneissa. Nämä ennakkoarvioinnit on suor'itettu vuosilta 1938 ja 19/i5~`-48, m].nkä lisäksi on laaditt,u ennusteita vuosil]e

1948-/t9.
Kun seuraavassa esitetään ei`äitä näihin arviointeihin perustuvia
tietoja, on syyLä pitää mie]es.sä kaikki ne edellä mainitut vaikeudet,

joita jokainen kansantulo]askent,a Suomessa kohtaa, samoin k`]in
se, että kysymys todella on vain ennakkoarvioinnista eikä lopul]i-

sista

tiedoista.

Eräiden

kehitystendenssien

osoittamiseen

näit,ä

ennakkoarviointeja ilmeisesti voi käyttää, vaikka niiden ilmai-

semat suuruussuht,eet eivät olisikaan täysin tarkkoja. Mitä ensinnä
Äo7t6cb7}£wZoon ttto£¢7t£oÅz/s!cmr}z4shL.Jtcc®cm tulee, arvioitiin se vuode]ta

1938 n. 29.5 miljardiksi

mai`kaksi.

V. 19/+5 sen ai`vioitiin olleen

n. 94 miljardia, v. 1946 n. 152 miljardia, v. 19/±7 n. 221 mi]jardia

ja v. 1948 n. 3.10 miljardia markkaa. Kansantulon jakaantumisessa
eri elinkeinojen kesken ei o]e odottamatt,omia kehitystendenssejä

havaittavissa.

Koska lisäksi hintojen nousu on eri elinkeinojen

osalta ollut erilainen, ei e|inkeinojen kansantulo-osuuksien vertailua nimellisarvojen pohjalta ole tässä syytä suoi`ittaa. Jos tarkast,e-

]emme kansantulon jakaantumista tulotyyppeihin, siis eri tuotan-
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nontekijöille maksettuihin korvauksiin, huoinaamme, että palkkatulojen osuus on huomatt,avasti ]isääntynyt. V. 1938 ne ai`vioitiin
n. 50 °/o:ksi kansantulosta, vuosina 19/±5-48 taas n. 60 °/o:ksi.
.Jos jakaisimme palkkatulot edelleen eri tulonsaajaryhmille, tot,eaisimme ilmeisesti monia muitakin mielenkiintoisia puolia. Koska

\Jirkamiesten i)alkat v.1948 o]ivat keskimäärin vain n. 6.6-kertaiset,

v:n 1938 palkkoihin verrattuna (ja henkisen työn tekijäin palkat

yleensäkään tuskin paljoa korkeammat), ja kun samanaikaisesti
teollisuustyöväestön palkat olivat n. 11.8-kertaiset ja maat,a]ous-

työläisten vie]ä jonkin verran korkeammatkin, on siis l"hityksessä
m)'ös eri tu]onsaajaryhmien välillä havaittavissa ine]koisia eroa-

vuuksia. Tämä on myös johtanut entistä huomattavasti tasaisemi)aan tulojen jakaantumiseen, jonka yhaktuaari FoztgS£Gdc on tutkimuksissaan todennut,. Yksityjsten ehnkeinonharjoittajain tu]ot
(maanviljelijät,

käsityöläiset

j.n.e.)

muodostavat

arviointien

mukaan yhtä suuren osuuden kansantu]osta kuin ennen sotaa,
niutta sen sijaan pääomatulojen osuus on hyvin huomattavasti
alentunut. Yhtiöiden bruttovoiton osuus kansantulosta on ai`vioitu

]ähes yhtä suureksi kuin v. 1938. Kun tästä bruttovoitosta kuitenkin sodan j.älkeen on mennyt paljon suurempi osa veroihin kuin

ennen sot,aa, on seurauksena ollut, että yhtiöiden nettovojt.on
osuus kansant,ulosta on ollut sodan edellistä tuntuvasti vähäisempi.

Kun kansantulo t,uotantokustannushintaan muunnettiin v:n
1938 hintoihin edellä mainituin menetelmin, saatiin n.s. re¢c®Zt.Åanscwt£L4Zon indeksiksi

(1938

lähes 100 ja v. 1948 107.

alustavan ja,

±

100)

v.

1945 83, v. 1946 95, 1947

Reaalikansantulomme olisi siis tämän

kuten jo mai]iittiin,

melko

karkein

menete]min

suoi.it,etun arvioinnin mukaan jo v. 1947 noussut miltei sama]Ie

taso]le kuin ennen sotaa ja v.1948 sen jo ylittänytkin. Mainittakoon
tässä vei.tailun vuoksi, että sekä Tanskassa että Norjassa, jotka
tunnetusti myös kärsivät sodasta, reaalikansantulon on ai`vioitu
jo v. 1946 olleen hiukan koi`keamman kuin v. 1938. Ei ole. vielä
o]]ut mahdollista tutkia, miten i`eaalikansantulo on kehittynyt eri

tulotyyi)pien osalta. Ottaen kuitenkin huomioon edellä todettu

palkkatu]ojen osuuden huomattava nousu, joka eräiden palkkatuIojen saajien osalta on vielä o]Iut melkoista suurempi kuin keski-

määrin, näyttää i]meiseltä, että eräiden yhteiskuntaluokkien reaa-
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]it,ulot jo v. 1947 olivat korkeammat kuin v. 1938. Käytettävissä
olevien henkilöllisten reaalitulojen kehitystä ei vielä myöskään ole
tutkittu. Mitä ei`i elinl"inojen osuuteen r'eaalikansantulosta tulee,

va]aisee jo erästä tärkeätä puolta se, että teollisuustuotannon volyymi-indeksi v. 1947 oli 117 ja v. 19/±8134, kun taas maatalouden
vastaava indeksi jäi v. 1947 alle 70:n cikä v. 1948 noussut kuin

84:ään. Maatalous onkin menettänyt melkoisesti entisestä osuu-

destaan reaalikansantuloon; mainittakoon tässä, että nykyishinnoissa ilmaistusta kansantulosta on maatalouden osuus pysynyt

suunnilleen samana, mikä johtuu maatalouden hintojen keskimääsuuremmasta nousiista. Teol]isuuden ja käsityön osuuden

i`ää

reaalikansantulosta on ai`vioitu olleen v. 1938 n. 26 °/o ja v. 1948

n. 33 °/o. Myös muiden elinkeinojen osuudet, ]ukuun ottamatta

vuokrauselinkeinoa sekä maataloutta
v. 19/is suuremmat kuin v. 1938.

ja

metsätaloutta,

olivat

Ko7tscwtmerLon, siis t,arka]leen sanot,tuna bruttokansanmenon
markkinahinLaan, joka taas on sama kuin käytettävissä oleva
kansantulo, on arvioitu v. 4938 olleen n. 35.5 miljardia, v.1945 n.
109 miljardia, v. 1946 n. 187 miljardia, v. 1947 n. 263 miljardia ja

v.1948 n. 385 miljardia markkaa.

Kuten jo mainittiin, on kulutuksen ja investoinnin kehitystä

yritetty tutkia lopputuotemenetelmän mukaan. Tällöin voitiin
ensiksi todet,a, että pääomahyödykkeiden tuotanLo on tunt,uvasti
kasvanut
kulutushyödykkeidcn
kustannuksella.
Mainittakoon
vain, että teollisuudessa tuolcLtujen pääomatavaroiden volyymi
oli v. 1948 n. 86 °/o, kulutustavaroiden vain n. 12 °/o yli v:n 1938
tason. Teollisuuden pääomatavaroiden tuotannosta on tosin sodan

jälkeen huomattava osa käytetty sotakoi.vauksiin, mut,ta näyttää
aivan ilmeiseltä, että sodan jälkeen ja varsinkin vuosina 1946-48
melkoista suurempi osa kansanmenosta on käytetty invest,ointiin
kuin v. 1938. Erityisesti näyttää siltä, että sekä v. 19/±7 että v. 1948
investointitoiminta oli voimakasta, sillä näinä vuosina myös i)ääomatavaroiden tuontivolyymi nousi melko korkealle, joskaan ei
aivan yhtä suureksi kuin v. 1938. Vuosina 1947-48 onkin bruttoinvestoinnin osuus kansanmenosta alustavasti ai`vioitu n. 30 °/o:ksi;
v. 1938 se ei ollut kuin n. 22 °/o.

Varastojen muut,oksia ei kuitenkaan tällöin tietojen puuttuessa ole voitu ottaa huomioon. Kulu-
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iusinenojen osuus kansannienosta on vastaavasti arvioitu vähäisemmäksi kuin v. 1938. Jos ede]]yteLään, että edellä mainittu kehitys-

tendenssi reaalikansantulon osalta on likipitäen oikea, ja edelleen,

että se kuvaa myös reaalisen kansanmenon eri komponenttien kehiLystä --niin kuin ei`äiden tarkist,uslaske]mien nojal]a näyttääkin

olevan asianlait,a -olisi kokonaiskulutuksen vo]yymi vielä v.1947
ollut alemi)ana kuin v. 1938, mutta jo v. 1948 sitä jonkin verran
korkeamma]la. Jos ede]leen ot,et,aan huomioon väkiluvun kasvu,

voitaisiin arvioida reaaliscn kulutuksen henkeä kohden olleen jo
v.19/±8 suunnil]een }'htä suuri kuin v.1938.

VÄESTÖMME RAKENNE WIME VUOS17
KYMMENINÄ ]A SEN KEHITYS
LÄHITULEVAISUUDESSA
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen Yhdistyksen
toukokuun 9 päivänä 1949 piti

kokouksessa

A. Tunkdo.
Sodat ja monet taloudelliset heilahdukset ovat jättäneet jälkensä kunkin maan kehitykseen. Usein ne kuvastuvat jo väki]uvun
muutoksistakin. Suurten sotien jälkeen väkiluku on vähentynyt

ja miesten lukumäärä on tu]lut tuntuvasti naisten määrää pienemmäksi. Mutt,a tämä muutos ei edes näin selvänäkään anna täyttä
käsitystä niistä tekijöistä, joiden yhteistulos se oh. On välttämätöntä tarkemmin tutkia väestön rakennemuutoksia sekä selviteJlä
niiden syitä. Ennen ku.in lähdemme tutkimaan Suomen väestön
tulevaa kehitystä, on siksi syytä luoda katsaus sen muutoksiin viime
vuosikymmenien aikana.

Syntyneisyys.

Kaikille on tunnettua, kuinka useimmissa Euroopan maissa
syntyneisyys on jatkuvasti pienentynyt tämän vuosisadan aikana.
Ellei kuolleisuus olisi samaan aikaan myös tuntuvasti vähentynyt,
syntyneisyydeii pieneneminen olisi ol]ut selvästi havaitt,avissa jo
väkiluvun kehityksestä. Nyt nämä tekijät ovat osittain kumonneet
toistensa vaikutukset ja väkiluku or) noussut, joskin hitaasti. Näin
on tapahtunut maassammekin. Vain pari poikkeusta voidaan
todeta. Eivät edes sotavuosien raskaat tappiot ole aiheuttanect
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väestöotappiota muuta kuin yhden vuoden kohdalla. Mutta sen
sijaan ovat sekä pienentyneen syntyneisyyden että sotavuosien
suuien kuol]eisuuden vaikutukset selvästi havaittavissa, jos tarkaste]emme väestönmuutoksia.
Syntyneisyys on maassamme ollut sangen koi`kea, mutta tämän
vuosisadan aikana se on jyrkästi ]askenut. Esimeikin ottaaksemme
syntyi vuosina 1931-35 keskimäärin 68 784 ]asta vuodessa eli
yhtä pa]jon kuin keskimäärin vuosina 1871-75, jolloin väkiluku
ei olluL edes puoltakaan siitä, mitä se oli vuosina 1931~35.

Vielä viime vuosisadan keskipaikkeilla syntyneisyys oli 3537 °/oo keskiväkiluvusta. Jo 1880-luvulta lähtien maamme syntyneisyys on osoittanut a]enevaa suuntaa. Kuitenkin vasta vuodesta
1910 lähtien sai syntyneisyyden pienenemin€n varsinaisesti ]isävauhtia. Viisivuotiskautena 1931-35, jolloin e]imme maailmanpu]an aikoja, syntyneisyys saavutti niin a]haisen ar.von.kuin
17.4°/oo. Ainoastaan
sotavuosina 1940 ja 1942 syntyneisyys jäi
tätäkin pienemmäksi, edellisenä vuonna 16.9 ja jälkimmäisenä
15.8 °/oo:een.
T\Tämä ovatkin pitkän väestöti]astomme a]haisim-

mat syntyneisyysluvut.
Voidaan sanoa, että sot,avuosien syntyneisyys suureksi osaksi
vaihteli samassa suhteessa kuin miesten lomansaantimahdollisuudet. Niitä aikoja, jolloin tarvittiin lähes jokainen mies maata puoIustamassa, on säännö]lisesti seurannut pienemmän syntyneisyyden jakso. Mutta o]osuhteet meillä ensimmäisen maailmansodan
aikana ja Ruotsissa kumpanakin ajankohtana osoittavat, että syntyneisyys jää tava]]ista pienemmäksi sodan aikana myöskin niissä
maissa, jotka eivät välittömästi ole joutuneet sodan jalkoihin.
Yleinen epävarmuus ja kiristynyt ravitsemusti]anne ovat vähentäneet syntyneisyyttä.
Mutta ]uonto pyrkii tasapainoon. Niinpä seurasi sotavuosien

pienentynyttä syntyneisyyttä poikkeuksel]isen koikean syntyneisyyden aika. Maassammekin on aivan viime vuosina, 1945-48,
syntyneisyys ollut tuntuvasti suurempi kuin sotavuosina tai 1930]uvu]la. On lyöty entinen lukumääräinen ennätys vuodelta 1909,

ja saamme mennä 35-40 vuotta taaksepäin ]öytääksemme vastaavia suhde]ukuja. Vuosina 1945+8 oli syntyneitä 25.3-27.8 °/oo
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maassa asuvasta väestöstä, ja niiden ]uku nousi vuosina 1946-48
y]i sadantuhannen.
Tämä nousu voidaan osaksi, mutta ei kokonaan, laskea myöhästyneiden avioliittojen tiliin. Sotavuosilta ]ykkäytyi nimittäin
osa avio]iitoista rauhan aikaan. Kuten tunnettua, avioliittoisuus
oli maassamme tämän vuosisadan alkupuo]ella vähentynyt, mutta
se osoitti 30-]uvu]]a pientä nousua. Sodanaikaisten heilahdusten

jä]keen solmittujen aviohittojen ]uku nousi ensimmäisinä rauhanvuosina tuntuvasti. Siten vuonna 1945 solmittiin lähes 50 000 avioliittoa ja seuraavinakin vuosina hyvän joukon viidettäkymmentä-

t,uhatta. Tämä uusien avio]iittojen runsaus aiheutti osa]taan taas
hede]mä]]isyyden i]opean nousun. Elävänä syntyneiden luku kohosi
ripeästi ja on sen jä]keen pysynyt korkeammalla tasolla kuin ennen
sotavuosia. Tämä ilmenee erityisesti siitä, et,tä elävänä syntyneistä
aviolapsista suurempi osa on esikoisia kuin ennen. Kun vuosina
1939-40 esikoisia oli noin 30 °/o kaikista aviolai]sista, oli heitä
vuosina 1946-47 ]ähes 40°/o. Mutta tämä ilmiö ei yksin riitä selittämään lisäystä. Avio]apsista onkin ollut lukumääräisest,i enemmän
kuin ennen myös äidin toisia, kolmansia ja neljänsiä lapsia.
Seuraava kuvio osoittaa elävänä syntyneiden, kuolleiden ja
uusien avio]iittojen vaihteluja vuosina 1910-47.

Kuol,leisuus.
Aina tämän vuosisadan alusta alkaen on kuolleisuudessa havait-

tavissa -sotakuo]leisuutta ]ukuun ottamatta -jatkuvaa vähenemistä. Viime vuosisadalle olivat vielä ominaisia kuolleisuuden jyrkät vaihtelut, jotka pääasiassa seurasivat kulkutautien esiintymistä. Tehokkaamman terveydenhuollon ja ehkäisevän toiminnan,
mm. rokotuksen amiosta, kuolleisuuden valtakausi on taittunut,

ja alenemissuunta on val]alla. Vaikka syntyneisyys näytti samoihin
aikoihin vähenemisen oireita, jäivät sentään vuosittaiset väestön]isäykset suunni]leen entise]]een kuolon saaliin supistuttua.
Kuolleisuuden vähenemiseen ovat vaikuttaneet useat tekijät.
Niistä mainittakoon tässä seuraavat. Ensimmäisenä on suuren
tehonsa vuoksi mainittava imeväiskuolleisuuden nopea pieneneminen. Tämän vuosisadan kuluessa om koko maan kohda]Ia tässä suh-
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teessa havaittavissa tuntuvaa edistystä, jonka saatamme hyvä]lä
syyllä olettaa jatkuvan. Viime vuosisadan ]opussa saavut,ti vain
85-87 °/o vastasyntyneistä yhden vuoden iän. Vuoteen 1920 mennessä tilanne oli jo siinä määrin parantunut, että imeväisiässä kuol]eiden lasten osuus jäi pysyvästi 10:tä prosenttia pienemmäksi.
Järjestelmä]lisen ja tehostetun lastenhuollon ansiosta ei imeväiskuolleisuus viime sotienkaan aikana sanottavasti kohonnut. Viime
vuosina se on pysytellyt noin 6 °/o:n paikkei]]a. Kun Ruotsissa on
päästy puolta pienemi)iin määriin: siis a]Ie 3 °/o:n, niin voimme todeta, että tässä sijhteessa on vie]ä hyvät kehitysmahdollisuudet olemassa. Mutta ei voitane myöskään kieltää sitä, että synnytysten
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vä]isen ajan piteneminen, joka johtaa lasten lukumäärän vähenemiseen perheissä, on myös huomiota ansaitseva tekijä tässä suh-

teessa. Vastasyntyneet ovat voineet kehittyä voimakkaiksi ja vastustuskykyisemmiksi kuin si]loin, kun äiti oli nopeasti toisiaan seui`aavien raskauksien heikentämä.
Myöskin väestön tämänhetkinen ikärakenne on omansa pitämään kuolleisuutta alhaalla. Ne ikäluokat, joissa kuo]1eisuus on

suurin, ovat pikkulasten ja vanhusten ryhmät. Edellistä ryhmää
on pienentänyt alentunut syntyneisyys. Toisaalta taas eivät vanhimmat ikäluokat ole niin suui`ia,

että niissä vallitseva suuri kuo]Iei-

suus vielä tuntuisi. Nykyisessä väe-stössä on vielä suhteel]isen vähän

sekä lapsia että vanhuksia. Mutta jonkin ajan ku]uttua vanhusten
määrä tulee nousemaan ja siksi myös kiiolemantapauksien luku
kasvamaan nykyistä suuremmaksi.
V i,i,me soti,en väestöntappiot.

On syytä ei`ikseen tarkastaa viime sotavuosien aiheuttamia
väestöntappioita. Nämä tappiot ovat jokseenkin kokonaan tulleet
miespuolisen väestön kannettaviksi. Kuo]ema on ]yönyt siihen
lovia, syvä]le ulottuvia lovia; joiden mei`kit seuraavat väestömme
kokoonpanoa vielä pitkän aikaa. Miesten parhaassa iässä olevaan
osaan on syntynyt aukkoja, joita aika ei saa umpeen. Vuosien
1939-45 sotatappioiden ]asketaan nousseen noin 85 000 henkeen,

joista noin tuhatkunta on naista. Pääosan muodostavat puolustus1aitoksemme riveissä kaatuneet. Kokonaistapi)iot tekevät suuimil-

leen 2.2 °/o väkiluvustamme, mikä likimain vastaa vuosina 193640 syntyneiden ylijäämää. Tappion tekee vieläkin tuntuvammaksi
se, että näin on menetetty miesten parhaita, ruumiillisesti ja henkisesti va]ioluokan väkeä. Pääosa heistä kuu]ui väestömme tärkeim-

piin ikäluokkiin,17-34vuotiaisiin, jotka työkunnon ja avioliittoisuuden kanna]ta ovat i`akentavaa ja tulevaisuutta luovaa ainesta.
Nyt on väestön ikäpyramiidiin heidän kohdalleen tullut lovi. Näiden miesten perheet ovat jääneet pei`ustamatta tai niiden kehitys
on katkennut liian aikaisin; heidän työpanoksensa on jäänyt kesken.
Sodan kokonaistappioista oli vuosina 1916-20 syntyneitä runsaasti neljännes eli 21598 miestä. Hieman vähemmän oli vuosien
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1911-15 ikäluokkiin kuuluneita, 22.5 °/o eli 19152 miestä. Näiden
molempien viisivuotisryhmien menetykset olivat vei`rattuina vuoden 1940 lopussa elossa olleiden määrään 14.1 ja 12.1 prosenttia.

On luonnollista, että nämä vuosiluokat jäävät täten muita läheisiä
vuosiluokkia ja vastaavia naisten vuosiluokkia pienemmiksi. Sel-

laisia vuosiluokkia, joiden kärsimät sotatappiot ovat tuntuvasti
muita suuremmat, ovat seuraavat:
v. 1920 syntyneet, tappio 4 825 miestä
„

1917

"

4710

"

1918

"

4467

„

1921

„

4333

„

1916

"

4280

„

1915

„

1914

„

4099

',

1922

„

3916

4125

,,

Menetykset nousivat näissä ikäluokissa 12~15 prosenttiin vuoden 1940 lopussa e]ossa o]]eiden määrästä. Joka toinen sodassa

kaatuneista kuului vuosina 1911-20 syntyneisiin. Siitä on myös
seurauksena, että näissä vuosiluokissa miesten ja naisten lukumääi`äinen suhde on perusteellisesti järkkynyt. Siten ei esim. naisten

vastaavien ikäluokkien valittavana ole avioliittoaikeissa niin monta
miestä, kuin aikaisemmin tai myöhemmin synt}/.neillä naisilla on.
Edellä `io todettiin, että viime vuosien kohonnut syntyneisyys
on korvannut sotatappioiden lukumääi`än. Niinpä jo yksin sot,avuosina 1939-45 muodostui .119 000 hengen suuruinen syntyneiden
enemmyys. Mutta sen ei.ikoisuus paljastuu vasta silloin, kun tai`kastamme sen jakaantumista miesten ja naisten kesken. Siinä on
nimittäin suui`i ero, kuten seui`aava asetelma osoittaa.

•Syntyneitä ia, kuollei,ta vuosi,na 1939-45, tuhansi,n.
miehiä
281

Syntyneitä.............

Kuolleita: sotatappiot

. . .

siviilikuolleisuus

Syntyneiden enemmyys

.

naisia

84

265

1

179 263
18

yhteensä
546

85

163164
101

3/±2427
119
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Kuten asete]masta näkyy, noiden vuosien 119 000 heng'en suu-

ruiseen väenlisäykseen kuuluu vain

18000 miestä.

Vertauksen

vuoksi mainittakoon, että sotaa seuranneen kolmivuotiskauden
1946-48 aikana syntyneiden enemmy}ts oli puolenLoistakerLainen,
482 000 henkeä. T\Täist,ä oli lähes puoleL, 89 000 miehiä.

Täst,ä johtuu, ett,ei väestömme ikäi>}'ramiidi enää ole joka koh-

dassa säännö]lincn, vaan siihen on tu]lut lovia. Yksin syntyneisyy-

den vähenemisesiä on aiheutunut, et,t,ä pyramiidi on muuit,anut
muotoaan; se muistut,taa encmmän ma]jakkoa, jonka keskikohta
on ulosi)äin r)ullistunut. Vasta viime vuosien lisääntynyt synty-

neisyys on jälleen muuttariut p}'ramiidin kantaosat pidemmiksi
kuin niiden yläi)uole]la olevat osat.

Vuoden 1940 loi)ussa oli 15-19-vuotiaiden viisivuotisryhmä

lukumäärältään suurin, t,oisena oli 10-14 vuotiaiden ja vasta
ko]mannella sijal]a 0-4 vuotiaiden ryhmä.
Väestön ikärakenteessa Lai)ahtunutta muutosta kuvaavat seuraavat suhdeluvut, jotka ilmaisevaL prosentteina läsnä o]evan
väest,ön määi`äst,ä ei`i vuosina lasten eli 0-14 vuotiaiden, työkykyisen väestön (15-64 vuotiaiden) ja vanhusten (65 v. ja vanhempien) osuudet.
Vuosi

0-14v.

15-64v.

65~v.

35.9 °/o

58.3 °/o

5.8 °/o

33.8 „

60.2 „

6.o „

29.7 „

64.i „

6.4 „

26.9 „

66.7 „

6.2 „

Lukusarjoista havaitaan, että työkykyisen väestön osuus on
noussut vuoteen 1940 ast,i. Lasten osuus on sitävastoin supistunut

ja vanhusten taas noussut. Tämä on mei`kkinä siitä väest,öllisestä
ilmiöstä, jota nimitetään kansan vanhenemiseksi. Yksilön elinikä

on pidentynyt ja tulee pitenemään. Edellä on jo kosket,elt,u imeväiskuolleisuuden vähenemistä, jonka ansiosta keski-ikä tuntuvasti nousee. Lasketuista kuolleisuus-ja eloonjäämistdu]uista voim-

me todeta, et,t,ä kansamme keskimääräinen clinikä on nopeasti

kohonnut. Kun vie]ä vuosina 1880-90 1askct,t,iin vastasyntyneen
pojan keskimääräiseksi eliniäksi 41.4 vuott,a, se vuosien 1941-45
siviilikuolleisuuden mukaan oli 56 vuotta. Vastaavasti on vasta-
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syntyneen tytön keski-ikä noussut 44.2:sta aina 61 vuoteen, siis

vieläkin enemmän. Tämä johtaa siihen, että vanhemmat ikäluokat muodost,avat yhä suurenevan osan väestöstä, ellei samanaikaisesti syntyneisyys tuntuvast,i nouse.

Aikai,semmat lashel,mcti väki,lukumme lwhityl*estä.
Parisenkymmentä vuot,t,a siLten osoit,tautui väestönkehitys ei`i
maissa niin huolestuttavaksi, että asia tuli keskustelun alaiseksi ja
ryhdyttiin harjoiLLamaan akt,iivista väestöpolitiikkaa. Sen perust,e]emiseksi laaditt,iin myös joitakin laskelmia väkiluvun tulevasta

kehityksestä lähimpien vuosikymmenien kuluessa. Näin syntyi monessa maassa väestöprognoosi eli ennakkolaskelma. Mikäli väestösuhteiden kehitys olisi suoi`aviivaista tai selvästi ilmenevää, tälIaistcn laskelmien tekcmirien olisi suhteelhsen ykqinkcrtaista. I\Täin

ei kuitenk3{m ole asian laita. Kaikilla ammattimiehillä o]ikin sen
vuoksi alusLa alkaeii selvä käsitys siiLä, etteivät ]askelmat voi

varmasti kuvata t,ulevaisuutta. Mutt,a niistä katsotLiin kuiteiikiii
olevan hyötyä käytännölliselle väestöi)olitiikalle.

Ensimmäisen varsinaisen väestöprognoosin Suomen väestösuh
tejsl,a

es.itti

kanslianeuvos

GL4nn¢r

n4Todee7?

Kansantaloudellisen

YhdisLyksen kokouksessa lokakuun 17 päivänä 1934.1 Tämä las-

kelma perustui vuoden 1930 kymmenvuotistilaston tietoihin ja
olettamuksiin, että joko synLyneiden inäärä tai hede]mällisyysluku
pysyisi saman suui`uisena koko tut,kittavana aikaiia ja että kuolleisuus kusc:akin ikäryhmässä vastaisi vuosina 1921~30 todettua

kuolleisuutta. Kummankin vaihtoehdon mukaan väkiluku laskettiin viioteen 1980 ast,i. Laskeliiiien mukaan o]isi väkiluku suui`im-

millaan vuonna 1970 eikä saavuttaisi milloinkaan 4 miljoonaa,

vaan alkaisi siitä läht,ien pienentyä.
Väestöpoliittisten kysymysten tultua meilläkin ajankohtaisiksi
asetettiin va]tion väestöpoliittinen komitea. Tämän toimeksiannosta kanslianeuvos Modeen valmisti yhdessä yliaktuaari Gwr}7tcw
FOL4gs£ecz£'in kanssa edellistä täydellisemmät ja perusteellisemmat

1 Kansanta]oudel]inen Ail{akauskirja,111 nide v.1934, s. 351.
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laskelmat.] Niissä lähdettiin vuosien 1931-35 kuolleisuustauluista.

Kun syntyneisyyden kehityssuunta silloin jatkuvasti osoit,ti pienentymistä, on käsitetLävissä, et,t,ä heidän laskelinieiisa tulokset

ovat melko pessimisLisiä. Väest,ön kasvu näytti pysähtyvän vuo-

sien 1970~75 vaiheilla, jolloin o]isi juuri ja juuri saavutcttu neljän miljoonan raja.
Tämä laske]ma herätti aikoinaan ansait,tua huomiota ja aiheutti

aktiivista t,oimiiitaa väestör)olitiikassamme.

Mut,t,a pian alkanut

sotakausi johti yleisön huomion pois näistä kysymyksistä. On kuitenkin

muistet,t,ava,

ett,ä

monet

sosiaalipoliiLtiset toimenpit,eet

perustuvaL juuri tämän laske]man antamiin tu]oksiin.
Vielä on mainittava eräs väesLöolojemme kehitystä valaiseva
laskelma.

Karisainliit,ori

toimesta

suorit,ettiiii

FrcL7tÄ

W.

JVote-

6£G£7t'in johdolla laaja ja yhteiiäiiien tutkimustyö Euroopan mai-

den väestönkehityksestä ja laadit,tiin laskelmat näiden väkiluvuista
vuosina 1940-70.2 Tämänkin tut,kimuksen pääsävy on pessimistinen:

väestönlisäys

ei

enää

kauan korvaisi i`iveistä poisLuvien

aiheuttamia aukkoja. Ijaskelman tuloksena oli, että vuonna 1955
Suomen väkiluku o]jsi hieman y]i 4 miljoonaa, jonka jälkeeii se

alkaisi pienentyä.
Pääasial]isin syy siihen, että kaikki nämä laskelmat ovat huoiiosti pitäncet paikkansa, on ilmeisesti se, että laske]mien suorittamishetkellä väestöolot o]ivat juuri kääntymässä uuteeii suuntaai].
Väestöo]ojen kchitys oli kääniiekohdassa.

Syntyneisyys o]i ollut

jatkuvasti laskussa cikä mitään merkkejä vjclä ollut suunnan muutoksesta. Näiii kuiteiikin kävi, ja samalla koko Europi)a joutui
sodan pyörteisiin, mitä ei luoiinollisestikaan olt,u voitu ottaa huomioon. Nyt, runsaast,i kymmenen vuot,ta myöhemmin, voimme

nähdä, että syntyneisyydessä on todella tapahtun-ut muutos. On
sen vuoksi ollut aiheel]ist,a tarkistaa laske]mia ja yrittää nykyisten
kokemust,en valossa piirtää kehit,ystä eteenpäin.
Tilastollisessa päätoimistossa on tehty ei`äil,ä arvioita väestöm-

1 Suomen

Virallinen

Tilasto

VI.

Väestötilasto.

89.

Laskelmia

Suomen

vastaisesta \ äestönkehityksestä. Helsinki 1939.
2 FRA`NK W. NOTT3sTT3" (and others), The |ulure Population of Eui`ope and the
SotJ!.e! Un{.on. Population Projections 1940-70. Princeton 1944, s. 278-79.
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me kehityksestä vuoteen 2000 asti. Ne eivät seui`aa tähäi-iastista
laskutapaa, vaan iiiissä on pyritty selvittämään yhden teki.jän,

syntyneisyyden, tarpeellista suuruutta, jotta ennakolta asetettu
väestöp(iliittinen päämäärä saavutetLaisiin.

Tässä yhteydessä on myös mainittava, että vt. pro`eqsori £eo
Tömgy[.s!in ]aatiman suunnitelman mukaan laskettu selvitys väkiIukumme kehityksestä tulee täydentämään seuraavassa esitettyjä
tu]oksia. Niissä lähdetään kuolleis`ius- ja hedelmällisyyslukujen
suuntakehityksesLä ja lasketaan etenevästi väkiluvun suui`uus
nykyhetkestä tulevajsuuteen ottaen huomioon myös kuolleisuuden
väheneminen.

V äestönhehitys lähipuosiky mmeninä.
Siirtyessämme nyt tai`kastamaan väestömme tulevaa kehitystä
oii meidän pidettävä mielessä, että väestöolot ovat kaikkialla
maailmassa tällä hetkellä muutostilassa. Sotavuosien myöhästyneet
avioliitot ja niiden aiheuttama syntyneisyyden lisäys estävät meit,ä
näkemästä, mikä o]i tilapäistä ja mikä pysyvää. Vielä ei voida
arvioida, milloin tilapäisten tekijöiden vaikut,us ]oppuu ja millai-

seksi jatkuva kehiLys t,ulee muodostumaan.
Väestölaskelmien t,arkoituksena on yleensä ollut laskea aikai-

sempaan väestönkehit}kseen perustuvien o]ettamusten noja]la
väestön suui`uus ja kokoonpario lähivuosikymmenieu aikana. Täten
siis i)yritään esittämään, mil]aiselta kehiLys näyttäisi, jos määrätyt
ennako]ta asetetut olettamukset. syntyneisyydestä ja kuolleisuu-

desta toteutuisivat. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole käytetty samaa
menetelmää kuin aikaisemmin.
Tällä hetkellä lienee syntyneisyyden kehitys epävarmin tekijä.
On vaikeata nähdä, tuleeko syntyncisyys muuttumaan ja missä
määi`in sekä mihin suuntaan. Sen vuoksi oiikin kysymyksen asettelu tapahtuiiut päinvastaiessa järjestyksessä. Asetetaan
väestöpoliittinen tavoite ja selvitetään, m i.11 a i n c n v ä e s t ö k e h i t y k s e n t, u ] i s i o 11 a , jotta tämä päämäärä saavutettaisiin.

Pyrimme tojsin saiioen tutkimaaii, millaineii syntyneisyyskehityksen o]isi oltava, jotta päästäisiiii aset,ettuun ]opputd]okseen.
Ruotsissa on dosentti H. Hyrem.us käyttänyt Lätä menetelmää.
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Ruotsin väestöolojen ja erikoisesti sen maatalousväestört kehitystä

tutkiessaan. Tä]laisen tutkimustavan etuna on pidettävä sitä, että
sen avulla voidaan selvemmin kuin muuten tarkastaa asetet,un
väestöpoliittisen tavoitt,een toteutumismahdol]isuuksia.
Tavoitteeksi voitaisiin luoiinollisesti määrätä koko väesLö]i luku-

määrän muuttuminen suuntaaii tai toiseen. Mutta tärkeämpää on
kiinniLtää huomio vain väestön merkittävän osan muutoksiin.
Tilastollisessa päätoimistossa on suoritet,tu muutamia tällaisia laskeln`ia, joideii riääLuloksia scuraavassa selostetaan. Ensiksi on tut-

kittu, riiillainen syntyneisyyden tulisi olla, jotta maan työkykyisessä iässä oleva väest,ö pysyisi iiykyisen suuruisena. Tämähän on

väest,öii aktiivisin osa, ]onka työstä koko väestö saa toimeentu-

]onsa. Toisena vailitoehtona on tutkitt,u siLä, että työkykyinen
väest,ö jatkuvasti kasvaisi.

VäesLön uusiutumisen kanna]ta oTi tärkeätä, että hedelmällisyysiässä olevien naisi,en lukumäärä pysyisi eiina]laan. Tätä var-

ten on laskeitu, kuinka suuri syntyneisyys olisi tarpeen tämän
päämäärän saavuttamiseksi.
I.askelmien ]ähtökohdaksi on valittu vuoden 1945 ]opussa
maassa asurieen väestön määrä ja ikäryhmiLys. Työkykyisessä iässä

oleviksi
vuosien
Ensi
vuosina

on ]askettu 15-64 vuotiaat. Kuo]leisuus on määrätty
1941-45 kuo]1eisuustaulujen i)erusteella.
silmä}ksellä näyttäisi siltä, että siviiliväest,ön kuolleisuus
1941-45 olisi tavallista pienempi, koska osa sodassa kuol-

leista ilmeisesti olisi i`auhanoniaistcnkin olojen vallitessa kuollut

esim. tai)aturmaisesti. Jos kuitenkin tarkastetaan kehitystä, näyttää siltä, että siviilikuolleisuus on sotavuosina ollut sittenkin hieman suurempi kuin se rauhan vallitessa olisi ollut.
Syntyneisyydestä ei olettamuksia tarvita tehdä, koska laskelmien avulla juuri pyritään määräämään, millaisen synLyneisyyden
vallitessa asetettu väestöpoliittinen päämääi`ä saavutettaisiin.
Käyttämällä hyväksi kuolleisuustauluja ja jo todettuja syntyneiden määriä voidaan laskea työkykyisessä iässä olevien määi`ä
vuoteen 1960 ast,i. T\Tuoi`immat silloin tähän ryhmään siirLyvät ovat

juuri vuonna 1945 syntyiieet. Meillä on nyt lisäksi käytettävissä
vuosien 1946-48 syntyneisyydestä luvut, jotka ovat poikkeuksellisen korkeat.

Sen vuoksi voimmc paremminkin tehdä olcttamuk-
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set kahden lähivuoden syntyiieisy}rdestä. Tällöin voidaan ottaa

työkykyisen väestön vakiomääräksi, josta laskelmien jatkminen
tapahtuu, vuoden 1965 lopussa oleva määrä.
Ilme,ist,ä on, e+t,ä syntyneisyys tulee lähivuosina alenemaan,
koska sen i)oikkeukse]1inen ]isäys on loppumassa. Täten päädy-

tääii siihen, ett,ä vuonna 4949 olisi 95 000 ja vuonna 1950 taas
90 000 e]äväiiä s}.ntynyttä lasta.
Näitä lukuja käyttäen saadaan Cyö.ÅgÅyjsen vöescö7t 7%ööröÅ6j

+.uoden 1965 Zopussa 2 909 300 henkeä. Vuoclen 'L94-o \opussa se o\±

2 525900 henkeä.

Kahdessakymmenessä vuodessa

se t,ulee

siis

kasvamaan 384 000 hengellä.
Ensimmäiner) ]askelma on Lehty sen i)erusteella, että oletet,tiin

työkykyisessä iässä olevan väestön p`,`s.vvän muuttumatt,omaiia.
Taulukosta siv. 2'17 ilmenee, millaisia s}-nLyneisyyslukuja tämä olettaiiius eclell}'1,Lää. Vuosittain ta]`vitLava elävänä s}/rntyneiden las-

ten lukuniäärä vaihtelee 71300:sta 76 500:aan. Täinä edellyttää
suuiiiiilleen pulavuosien 1933 ja 1934 hedelmällis}r}Tttä. Synt}`iiei-

s`rvs saa siis alentua nykyisestä tasosta melko paljon, ilman että

t}'ök}/'kyisen väestön lukumääi`ä alenisi. Tämän olettamuksen mu-

kainen väkiluku olisi jatkuvasti kasvava, mutta sen kasvamisvauhti olisi sangen hidas. Vuoteen 2000 ]nennessä ei viclä olisi

saavutett,u ne]jän ja puolen miljoonan hengen rajaa.

Jos tarkastetaan työkykyisen väestön lukumäärän kehitystä
kuluneina vuosikymmeninä, niin havaitaan, että se on jatkuvasti
kasvanut,. On todennäköistä, että se tulisi edelleenkin jatkamaan
lukumääi`äist,ä kasvuaan. Tutkit,t,aessa kehitystä on selvimyt, että
viiden vuoden kasvusadannes on vaihde]]ut 2.5 ja 9.5 i)rosentin
väli]1ä.

Pienjn kasvuprosentLi on vuosina

4940--45,

siis

scjtavuo-

sina, kuii t,aas suurimmat lisäykset ovat tulleet 20-luvulla. Kuusi-

kymmenluvun alussa työkykyinen väestö saa tunt,uvan lisäyksen,
kun viiine vuosina syntyneet suuret ikäl`iokat siirtyväT., sjihen.

Nyt voimm sjis kysyä, m i 11 a i n e, n t u 1 i s i s y n t y n e i syyden
olla,
jotta
t}.ökykyineii
väestö
tas a i s e s t i k a s v a i s i . Tätä valaisemaan on laadittu kaksikiii
laskelmaa, joista t,oisessa on oletettu, eLtä Lyökykyinen väest,ö kas-

vaisi 3 °/o kunakin viisivuotisjaksona, ja toisessa, et,tä kasvu olisi
vain puolet siitä, e]i 1.5 °/o.
3

216

A. TUNKELo

Edelliseen vaihtoehtoon saadaan tulokseksi (siv. 217), että syn-

tyneisyyden tulisi vuosina 1951-55 o]la keskimäärin 91000 lasta
vuodessa. Seuraavana viisivuoLjskautena seii tu]isi ol]a suurempi,
97 5001asta vuosittain. Sen jälkeen syntyiieiden määi`ä saisi hie-

man laskeutua, mutta seuraavina vuosina vuoden 1970 jä]keen
seii tulisi nousta yli 100 000:een vuositt,ain. Jos taas tarkastamme
tämän päämäärän vaatimia hedelmällisyyslukuja, niiii ne vaihtelevat 80 ja 94 promillen `'älillä. Täl]aineii hedelmällisvvs vallitsi

maassamme vuosina 1924--30; se ei siis ole mikääii ei'ittäin korkea.

Jos taasen o.letamme, et,tä työkykyisen väestön kasvu viisivuotiskausittaiii olisi puo]ta pienempi eli 1.5 %, Iaskelmat antavat

seuraavanlaiset tulokset. Tällöin synt}-neiden vuosit,taiset määrät
saisivat olla pienemmät, siinä 81500:n .].a 88500:n vä]imai]la. Koska

`7uosiiia 1956-60 työkyk?iseen väestöön siirtyvät i)ienimmät jkä]uokkamme, jotka ovat s`'nt}`neet sotavuosina, tulee tällöin vuosittaisen ]isäyksen o]1a tuntuva.
Hedelmällisyyslukujen tii]isi täl]öin ol]a 72.8 ja 81.2 promillen

välillä.

Tämä taso vastaa suunnil]een sitä, mikä vallitsi maas-

san]me juuri cnnen sotavuosia, vuosina 1938 ja 1939.

Mitä sit,ten tulee koko väkiluvun kehitvkseen näiden olettan]usten vallitessa, niin mainittakoon, että ede]lisessä tapauksessa,

jolloin työkyk?'iiien väest,ö kasvaisi 3 % viisivuotisjaksoittain, väkiIukumme kohoaisi jatkuvasti siinä määrin, että se vuonna 2000
nousisi 5 597 000 henkee]i. Tällainen kehit)-s ei siis ole mahdoton,

mutta tuntuu kovin optimistiselLa. Toiscn vaihtoehdon niukaan
väkilukumme nousisi vuoteen 2000 mennessä hieman v]i 5 mi]joonan, 5 011100 henkeen. Kummassakin tapauksessa siis väkilukumme jatkuvasti kasvaisi; edellistä voinemme pitää väestökehi-

tyksemme ylärajana ja jälkimmäinen aset.tuu ensimmäisen otak-

suman

ja tämän välimail]e. Kehitys tullee seuraamaan lähinnä

jälkimmäistä olett,amusta, siis
väestö kasvaisi hitaammin.

sitä, jonka mukaan työkykyinen

Seuraava t,aulukko osoittaci t,ärkeimpien vajhtoehtojen mukaisct
työkykyisen väestön sekä koko `'äestön ]ukumäärieii muutokset
vuoteen 2000 asti. Toiiien taulukko taas ilmaisee kunkin `'aihtoehdon toteiil,umjseksi tarvittavat syntyneiden luvut, ja
1is}'ys]uvut.

hedelmäl-
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Työkykyisen vä,estön Ja ma(issa asuvan väest,ön määrät

vuosina 1945-2000 , t,uhansin.

2 525.0

2 804.2

2 600.5

2 909.3

4 033.2
4 208.3

4162.8

2 671.5

4116.2

2 758.7

4207.3

2 909.3

4 227.5

4 563.2

4 418.3

,

4394.2

4 300.0

2 996.5

2952.0

|

4312.0

4 701.4

4 502.0

3 086.5

2997.7

i

4355.ö

4 850.3

4 595.o

3179.o

3 042.2

4 488.4

4 991.2

4 677.7

3 274.4

3087.8

439I.o

5110.2

4 734.o

3 372.6

3134i

4398.5

5 237.6

4 796.0

3 473.8

3181.i

J424.3

5 289.o

4 879.1

3 578.o

3228.{i

4496.5

5 596.o

5 011.1

i

[

:

Syntyneiden Lu]{umääi.ät i a hedelmälbisyysLLwul.

91 300

81400

97 500

87 000

;::::

96 700

85 300

71300

94 600

82 500

100 700

87 700

102 300

88 400

100 500

85 700

1951~55....

::::=:: ::
1966~70

1

.... i

:::;:U ;:;::

Kaikkien edellä esitettyjen ]aske]mien mukaan väestömme tulisi
tasaisesti kasvamaan. Ensimmäisenä esitetyn vaihtoehdon mukaan
kasvu olisi kuitenkin kovin vähäinen, joten on pikemminkin luultavaa, että jokin jälkimmäisistä vaihtoehdoista tulisi kysymykseen.
Nopeamman kasvun mukaan saavutettaisiin viiden miljoonan väki-
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luh jo vuonna

'1985 ja hitaamman

mukaan vasta laske]mien

loppuajankohtana vuonna 2000.
Ensimmäiiieii vaihLoeht(t, jonka mukaan työkykyinen väestö
e,i kasvaisi vuodcn `1965 jälkeen, on pessimistinen. Kansan tulevai-

suudelle on tärkeätä, ett,ä tämä väestönosa jatkuvasLi suurenisi.
Kysym}/-s on siis siitä, ]niten nopeaksi voimme o]ettaa L}/.ökyk}.i-

sen väestön kasvun.

Erisi silmäyksellä

ei 3 ijrosentin lisäys

viisi-

vuot,iskausittain nä}.tä liian suurelta. Se edell)/'ttäisi kuitenkin, että
hedelmä]lisy}J's, joka n}.i on ollut poikkeuksellisesti `J00 promillen

paikkcilla, alenisi vain noin 85 promilleen. Tämän hedelmä]lis}.\.den t,ason jatkuva }-lläi]ito voi kuit,enkiii olla liian raskasta, koska
viinic vuosien korkea s.\'nL}'neisy}.s on o]luL pääasiassa suuren avio-

liittoisuudcn vaikutusta.
maaliaikojcn

tasollc,

Kun avio]iittojen määrä pienenee iior-

niin

s};.nt}rneis}.}.dessä

t,ulee

tapahtumaan

]asku. Scn sijaan näyt,tää paljon t,odennäköisemmältä ainakin se
kehiL}.kscnkulku,

kasvusta

joka

scuraa

viisivuotiskausit,Lain.

t`.ök}'k}.isen väcst,ön 1.5 proseiiiin

S}rnt`.neisw.shän

saa

silloin

]as-

kcutua encmmän kuin edellisessä, lähc]le 76 promil]ea.

Elaiusrasi,tuksen muutokset.
I-Ialuan \'ielii lopuksi pai`illa sanalla kosketella kysymystä elaiusr€`situksen m`iuLoksist,a näidcn laskelmie]i valossa. Tätä nykyä-

hän

e]aLiisi.asitus

on, suhteellisen

kevyt,

koska

ikärakenteemme

osoiLtaa clätettäviä lapsia olevan vähän ja koska vanhimpien ikä]uokkien \Jäcstömääi`ätkin ovat vielä i)ieniä.

Elatusi`asitus on sitä

picnenipi, kuta suurempi osa koko väestöstä kuuluu työkykyiseen
väestöön. Jos otamme lähtökohdaksi työkyk?.isen väesLön määi`äii
ja ]askemme, montako prosenttia eri laskelmissa koko väestö on
tästä määi`ästä, saadaan lukusarja, joka osoit,taa elatusrasitukseri

muutoksct.
Vuonna 1940 koko väest,ö oli 450.o % Lyökykyisestä väestöstä
eli siis puolentoistakertainen. Vuonna `L945 se oli 150.6 %. Seuraa-

van viisivuotiskauden `kuluessa luku nousee

5 prosentin

verran.

Tämän jälkeen suhdeluvut eroavat eri laskelmissa toisisLaan. Jos
oletammc, et,tä t}.ökyk}J.inen väestö iiysyisi vakiona, niin seuraavina viisivi`oiisk€``isina elat,usi.asiLiis hieman alenisi nousteii jälleen
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lähelle vuoden 1950 ]ukua 155.i %. Tässä siis on elatusrasitus pie-

nin, mikä johtuu lasten vähyydestä. Jos taas työkykyinen väestö
riousisi hitaasti, saadaan clatusrasit,usta osoitt,aviksi pi`osenttiluvuiksi melko tasaiset luvul,159.i ja 155.8 °/o:n väli]1ä. Silloin nousu

riippuisi kokonaan vaiihusten lukumääräii kasvusta. Jos taasen
työkykyinen väestö lisääntyisi nopeanmin, ei vanhusten suhteelliiien rasitus kasvaisi, mutta lasten nousisi sitä suui`emmaksi, joten
yleisrasitus olisi suurempi kuin kummassakin edel]isessä vaihtoehdossa. Suurjn suhde]uku t,avataan jo vuonna 1975, jolloin koko
väesLö olisi työkykyisesLä väestöstä 157.i °/o.

Lopuksi haTuan uudest,aan mainita, ett,ä kaikissa laskelmissa

on seurattu vuosien 1941-/±5 kuo]leisuustauluja. Tämä tietää sitä,
cttä vanhusten lukumäärä tulee lisääntymään. ja samalla nostamaan yleistä elatusrasit,usta ehkä suuremmaksi kuin e.dellä on
esitetty. Seuraava Tiiirros osoit,taa vanhusten määrää vei`i`attuna

[/ciTusrc]5ifus

O/o

1940-2000
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/4
72
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työkykyisessä iässä olevien määrään. Sen inukaan vuonna `1980

olisi 65-vuotiaita tai sitä vanhempia 15.2 °/o, kun h.,itä oli vuonna
1940 9.6 °/o. Vuoden 1980 jälluen vanhusten suhteelliiien i`unsaus

osoittaa pientä vähenemistä.
Voitaneen kysyä,.mitä hyötyä oi} tällaisista laskelmista. Onko

luultavaa, että kehitys tulee seuraaniaan ni]dcn viitoittamia uria?
Onhan niin monta tekijää, jotka aiheutt,avat muutoksia elämän
kulkuun ja joita ei parhaallakaan taidolla voida tarkasti mitata tai
ollenkaan ot,taa huomiooii. Niinpä edellä olevissa laske.lmissa ei ole

lainkaan otettu huomioon siii`tolaisuutta, vaan on oletettu, ettei
sitä esiinny siinä määrin, että se vaikuttaisi väestön rakenteeseen.

Nähdäkseni laskelmien päätarkoitukseiia onkin vain osoittaa,
niissä rajoissa väestönkehitys Lulee jatkumaan, jos o]osuhteet pys}--

vät sellaisina kuin rie oii edellytett}'. Yhä yleisp,mmäksi tullut aktii-

vinen väestöpolitiikka tarvitsee toimint,aohjeikseen täl]aisia laskelmia. Tulokset viitoittavat sil]oin tietä eteenpäin, anta`.atviitteitä siitä,

miten väestöolojen

ohjausta

olisi

hoidettava,

jotLa

haluttu päämäärä saavutettaisiin. Kuitenkaan ei ole unohdettava,
että vaikka väestöpolitiikka kuuluu yhteiskumal]e,se on valtion
tehtävä, mutta että perhe sittenkin on väestöolojemme kehitykseenkin nähden toimiva yksikkö, jonka i)iirissä tapahtuvat pienei-

kin

muutokset

duksia.

aiheutt,avat kehitTksen kulkuun suuria heilah-

INFLAATION VAIKUTUS TUOTANT00N
]A TYÖLLISYYTEEN
Kirjoittanut

T. Junni,la.
1. Teoi.ian käsityJ"iä.
Klassillisen kansantalousteoi`ian

oli

suurin

piirtein

sellainen,

käsitys

et,tä

tästä

inflatorinen

kys}.myksestä

yleisen

hinta-

tason nousu voi tosin muuttaa tuotannon suunt,aa ja saattaa sen
vuoksi, jos vain }/'ksityisiä tuotannon aloja pidetään silmällä, syn-

nyttää sellaisen kuvan, että tuotaiito elpyisi inflaation seurauksena.
Tämä on kuitenkin pääasiallisesti pelkkää näköharhaa. Tuotanto
kokonaisuudessaan ei voi inflaation yhteydessä nousta. Tietyllä
hetkellä on näet kansantalouden produktiivisten i`esui`ssien määrä
se mikä se on, ja jos tietyssä tuotannon haarassa kysynnän lisääntyessä tapahtuu nousua, toisaalla täytyy välttämättä tapahtua
samanaikaisesti laskua, jolloin kokonaistuotanto ei pääse kohoamaan.
Tämä käsitys ilmenee esimerkiksi siinä j?t.ccwczon väittämässä,
että pankinsetelien lisääntyessä ja hintojen. sen yhteydessä iioustessa ))mitään lisää ei tule maan reaalituloon ja varallisuuteen)).
»8 ja C saattavat joutua kärsimään ja A ja Pankki (The Bank of

England) voivat hyötyä, mutta ne hyötyvät tarkalleen sen, mitä
8 ja C menettävät. Tapahtuu väkivaltaista ja epäoikeudenmukaista omaisuuden siirtoa, mutta yhteishnta ei saa minkäänIaista hyötyäi).1
1 D^viD RicALRDo, The High Price of Bullion, Wor\<s s`. 9.86, liiLnaL\s BRE.s,ciAL`i-

r|`uRRONin muk2\ar\, The Economics o| ln|lation, s.184.
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Sanialla t,avalla väittää J. S!. Ä4..ZJ, että

}.]einen ja pysyvä

hintojen nousu, toisin sanoen i`ahan huononnus, ei voi millään kei-

noa h\'öd\.t,tää ketään muuten kuin jonkun toisen kustannukse]Ia.]

T]eisen hinLojen nousun ailmja erehd}.tään helposti i)itä-

mään h`.vinvoinnin aikoina, mut,t,a t,odel]isuudessa ne ovat \,.ain
))times of speculation», keinottelun aikoja.2

Tämä klassikkojen teoria, jonka mukaan }'leinen hintojen nousu
ci voi aiheuttaa tuot,annon reaalist,a lisäänt`'mistä, on ehkä yksityislmhtaisimmin

kehitelt}'nä

4c!oJph

»Die russische Papierwährung»

Wct6Jnerin

(Riga 1868),

joka

t,utkimukscssa
lähinnä selvit-

t,e]ec Krimin sodan }thte}-dessä Venäjällä synt,}.neen, mitoilt,aan

tosin verraten vaaLimattomaksi jääneen inflaation vaiheita, mutt,a
sisältää tätä ennen m}'ös laajahkon yleisen rahat,eorectt,isen osan.
Wagnerhan ]oittoni m}'öhemmin varsinkin finanssi- ja

sosiaali-

po]iittisissa käsit}'ksissään kauaksikin eng]antilaisen klassillisen
taloustietecn linjoilta, mutta tässä rahaopilliscssa teoksessaan hän

on klassillisen suunnan puhdasverinen edustaja.
Pa]]erirahan liikkeellelasku s).nnyttää kansanta]oudessa speku-

latiivisen nousukauden, jolloin i)ääoman rikkaus näyttää val]it-

sevan.

Parterirahaemissio

tuntuu

olevan,

Wagner

huomauttaa,

y]eis]ääke, jonka avulla nä}'ttää voitavan ]uoda pääoman liikarunsautt,a jopa kuluttavien sotamenojen aikanakin.

Tämä on kuitenkin vain pettävää näennäis}t}'ttä, i)ai"riraha
ei voi sen i`caalisen pääoman suhteen, joka sisä]t,\-\. ko]iki`eet,t,isiin

tuotanLo\-älineisiin, saada aikaan inuuta kuin kä\.ttötarkoitusten
suunnan muuttumise]i. Pai)erirahan liikkeellelaskemisen ]iäennäi-

sesti

aihcuLtama nousukausi kansanta]oudessa on yleensä

vain

osittaine]i; t,uotannon lisä}'stä toisaal]a vastaa tuotannon vähennys
toisaa]la.

Vain sikä]i

tapahtunut

muutos

kuin t,uot,anLovälineiden kävtön suunnassa

johtaa

reaalipääoman

produktiiviscmrtaan

käyttöön, se voi aiheuttaa todellist,a tuot,annon nousua. }Iutta },'htä
hyvin \'oi kä}.dä päin \'ast,oin;

LuoLantosuunnan

\ J. ST. `liLL, Principles of Polilical Economu,
1900,

Vol.11,

2 MiLL,

s.

71.

m.t., s.

70.

muuto3

saattaa

Re`T.ised lic\.itioi\, N®`N Tork.
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toisin sanoen merkitä tuot,antovälineiden epäi"oduktiivisempaa
kävt,töä ja sitä tietä tuotannon reaa]ista a]enemista.L
Jos

kansantaloutt,a

t,ai`kastellaan

suljetLuna

kokonaisuutena,

siinä on tällöin olemassa tietty paljous toisaalta aineellisia tuotan-

tovälineitä, toisaalta työvoimaa ja sivistystä. Jos sodan aikana
]asketaan ]iikkeelle i)aperirahaa sotatarvikehankintojen rahoitta-

miseksi, hankkijat ja sotilaat saavat käyttöönsä kokonaan uutta
ostovoimaa. He voivat tällöin-hintojen samalla noustessa saada kansantalouden rajallisesta hyödykemäärästä käyttöönsä
enemmän tarvikkeiLa kuin cnnen, mutLa t,ämä merkit,see vain, et,tä
toisten henki]öiden käytettäväksi jää. vähemmän kuin ennen.
Sikäli kujn tämän uuden ostovoiman saavat kä\t.t,töönsä yrittäjät,
jotka sijojttavat sen tuot,antovälineiden ost,oon tiet}'nlaista iuotantoa varten, tämä tuot,anto tosin nousee, mutt,a >)tällöin on m}.ös

selvää, et,t,ä sit,ä mukaa kuin tuotantovälineitä ost,etaan lisääntyvässä määrässä tiet,tvvn tarkoitukseen, vastaavassa määrässä

vähemmän niit,ä ost,et,aan toisiin tarkoit,uksiin)).2 Wagner kiteyttää

käsityksensä siihen toteamukseen, et,tä paperiraha saattaa merkitä
pääomaa vain }7ksit}'isen }'rittäjän kannalta, mutt,a ei koko kansanta]ouden kannalta.
Tä]Iaisen käsit}/.ksen t,aust,ana on mit,ä selvimmin se premissi,

joka }rleensäkin muodostaa erään klassilliscn kansantalousLieteen
teorian i)erusedellytyksistä, nimitt,äin että >)tä\-stvöllisvvs» aina
-

v±!!j±g£g=iQ±l¥{;f±J±äjz±±änäfiäm~t_ä±_t_y_~ä±li.s;}±SEs±ia±

-v

`

--' ,..- :_

siis ole olemassa. Sikäli kuin tämä ede]lytys pitää paikkansa, sikäli

t,ode]lakin tuot,annon nousua tietyssä kansantalouden sektorissa

Läytyy välttämät,tä seurata

Luotannon aleneminen jossakin tai

joissakin toisissa
sektoreissa
eikä
mit,ään
kokonaistuotannon
lisääntyniistä -sikä]i kuin tämä varman }'hteisen mitan puut-

tuessa y]ipäänsä on mitattavissa! -pääse tapahtumaaii. Tämä on
mahdo]lista vain sen hiiaamman prosessin tietä, joiika pääoman-

muodostuksen lisäämtvminen, tuotantotekniikan edist}'minen, väesiön kasvu ja muut tällaiset tuotannon nousua suosivat t)p.itemmän
ajan» tekijäL muodostavaL. Mutta välittömänä i`eaktiona sille koko-

WAGNl;B,

m.t.,

2 \\'AGNEi`,

]

m.t..

s.

s.

2..r).
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naiskysynnän paisumiselle, joka inflaatioon aina liittyy, ei siis
kokonaistuotannon nousua pääse tämän perusedellyt}'ksen voi-

massa ollessa kansantaloudessa tapahtumaan.
Mutta todellisuudessahan yhteiskunnan t,uotannolliset voimavarat eivät tavallisesti ole t,ällä tapaa j)viimeistä piirtoa myöten))

käytössä. Useimmin on oleinassa tietty kä}/rttämätön tuotantomahdollisuuksien reservi.
Kansantalouden t,uotant,okoneisto on
tavallaan kimmoisa, ja siitä voidaan siis i)usertaa aina hiukan

enemmän irti. Tähän tosiasiaan sisältyy se mahdollisuus, että
inflaatio todella toisi mukanaan työlhs}-yden ja kokonaistuotannon
lisääntymisen.
Tämä on, kut,en mm. BJ'escjcbr}j-7'L4J.J.oJtj huomauttaa,

}-Ieensä

aina ollut »käytämön miesten» kanta. \'ämä t)ovat aina väittäneet,
että rahamäärän lisääntyininen, synnyttäessään hintojen ]iousua,
kiihdyttää samalla tuot,antoa, suosii vientiä, vahvistaa maan tuotantokoneistoa ja s}rnn}-Liää uusia teollisuuksia, jotka se saattaa

sellaiseen asemaan, et,tä ne voivat kohdata ulkomaisen kilpailuni).L

Käytännön miehet katselevat kuitenkin asioita useasti vain
oman ahtaan sektorinsa .näkökannalta ja saattavat sen vuoksi
helposti harhautua yleistämään sellaisia havaintoja ja käsityksiä,
jotka todel]isuudessa pitävät paikkansa vain kansantalouden jossakin osasektoi`issa. Teoi`ian on sen sijaan i)yrittävä katsomaan

asioita laajemmasta näkökulmasta, kansantalouden kokonaisuuden
kannalta. Mutta teoriakin on jo hyvin vai`hain -vaikka sen pääsuunta onkin ollut toisella kannalla ~ edustanut mvös sitä käsitystä, että inflaatiolla on tuotantoa edistäviä vaikutuksia. Siten jo

::i'åi:ånili`,o,saopf|aui]:u,unri::,s,|`|:;nh#::,''aovkaa,sirouutso,iikest::|:j:,'ik::r,o,:
teoi`eettisesti perustella tämänsuuntaisia käsityksiä tutkimuksessaan ))Essay on Money)). Hunie sai tässä suhteessa inyös opetus]apsia, vaikka
klassilhnen teoria pääasiallisesti edusti,

kuten sanottu, toisenlaisia käsityksiä.
Näihin Humen hengenheimolaisiin kuului min. 4fcwood, jonka
käsityksiä vastaan toisella kannalla oleva J. St. Mill polemisoi.
Attwoodin käsityksen mukaan paperirahan liikkeellelaskun syn1

BRF.sciA`.i-TURRo`'i, m.t., s.183.
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nyttämä hintojen nousu kiihoittaa jokaista tuottajaa ponnistamaa]i
voimansa äärimmilleen tuotantonsa lisäämiseksi, ja tämä on omansa
saattamaan kaiken pääoman ja työn maassa J)into complete emplo}-ment)). Kun sellaiset modernit kansantaloustieteen edustajat kuin
Key7%6 ja hänen koulukuntansa ovat meidän aikanamme edustaneet samantapaisia käsityksiä, näillä käsityksillä on siis tosiasiallisesti myös teoriassa takanaan vanhat perinteet. Tässäkin osoittautuu jälleen todeksi se, että monet ajatukset ja teoriat, joita
nykyinen kansantaloustiede ja ?'leensä }-hteiskuntatieteet saattavat
esittää uusina ja käänteentekevinä, on t,odellisuudessa - vaikkakin yleensä puutteellisemmin käsiteltyinä ja pintapuolisemmin

perusteltuina ~ saatettu esittää jo vuosisatoja sitten. i)Ei mitään
uutta auring`on alla)).

Ensimmäiseen

maailmansotaan

liitt).neen

inflaation ja sitä

Englannissa ja erinäisissä muissa maissa seuranneen deflatorisen
»rauhan kriisinJ) ilmiötä selvittelevässä tutkimuksessaan t)A Tract

on Monetary Reform» Keynes. jo -käyLännön iniesten käsityksiin
liittyen-katsoo, että inflaatiolla on tuotantoa kiihottava vaikutus.1 Jos hintojen odotetaan nousevan, tämä stimuloi tuottajia
]isäponnistuksiin. Totta tosin on, että muutos arvojen mittapuussa
ei muuta varallisuutta eikä tarpeita tai tuotantokyk}'ä maailmassa.
Tämän vuoksi sen ei pitäisi vaikuttaa tuotantovolyymiin. Mutta
silti on tosiasia, että yleisen hiritatason muutoksilla on vaikutusta
tuotantoprosessiin. Jos tuotantoprosessin aktiivisin ryhmä, yrittäjät, jotka säännöllisesti ainakin osittain työskentelevät lainavaroin,
odottavat, että hinnat yleisesti nousevat -jolloin he voitt,avat
velkojensa reaaliarvojen pienent}.essä ~ he ovat taipuvaisia lai-

naamaan enemmän ja laajentamaan tuotantoaan. Jos he sen sijaan
odottavat yleisen hintatason laskevan, prosessi on päinvastainen.
Nykyaikaisissa olosuhteissa yhteiskunnallisen tuotannon inte]isiteetti
toist,a.

riippuu

olennaisesti

yrittäjien

antesipoiduista

i`eaalivoi-

Aktiivinen liikemaailma on }'leensä siinä asemassa, että

se reaalisestikin voittaa hintojen noustessa -ja menettää laskiessa --minkä vuoksi se hintojen kohotessa on taipuvainen lisäämään ponnistuksiensa intensiteettiä.
1 `Trt. A Tracl on Monelary Re|orm, s. 32-40.
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Kun inflaatioon kuitenkin itsestään selvästi liitt}.y ]nyös suuret

haittansa, ennen kaikkea vääryys ]ainanantajia kohtaan, Keynes
asettuu -vaikka katsookin, että kohtuullisissa mittasuhteissa
pysyvä inflaatio on pienempi paha kuin deflaat,io -h}.vin selvästi
s`ille kannalle, että ju]kisen va]lan tu]isi kyetä takaamaan vakaa
hintataso, jolloin siis huomattavia muut,oksia ei olisi odotettavissa

hmpaankaan suuntaan. Jos ilmaantuu tekijöitä, jotka näyttävät
vaikuttavan hintatasoa nostattavasti tai ]askevasti, hallituksen
olisi het,i omasta i)uo]estaan i`}/-hd}.ttävä se]]aisiin vasLaLoimenpi-

teisiin, jotka neutraloivat tällaisen kehityksen. Vakaa hintataso

on hänen

mukaansa

nykyisen kai)ita]istisen talousjärjestelmän

tehokkaan toiminnan ed.e]]yt}'s, jopa niin perustava ede]I}/-tys, että

järjestelmän säil}'minen ei ehkä ilman tätä ehtoa o]e jatkuvasti
mahdollinen.1
Työl]isyyden, koron ja r.ahan t)}'leistä teoi.iaa>) koskevassa pää-

teoksessaan Keynes on ottanut t,arkemmin analysoitavakseen,
minkälaisia vaikutuksia rahamäärässä tai)ahtuvilla muutoksilla on
työ]lisyysasteeseen ja hintojen kehitykseen. Tämän kirjoittaja on
}'ksityiskohtaisemmin käsite]l)'t Keynesin analyysia toisessa }'hteydessä.2
TodeLtakoon tässä yhteydessä vain hänen lopputuloksensa.

Kansantaloustieteen

klassillisen teoi`ian perusedellytykset

ja iiimenomaan sen tärkeiii ede]Iyt)'s, täystyöllisy}-den vallitseminen, eivät suinkaan todellisuudessa aina ole olemassa. Jos liikkeessä
o]eva rahamäärä ]isäänt}'}r, ei sil]ä periaatteel]isesti ole vaikutusta

hintoihin, niin kauan kuin on olemassa käyttämättöiniä t,uotanto\'oimia. Rahamäärän hsä}'s aiheuttaa näet tällöin vastaavan työl]is}r},'den ja tuotannon t,ulosLen ]isääntymisen, jolloin yleinen hinta-

taso --tarjonnan ]isäyksen vastatessa k}'s}'nnän ]isäänt}'mistä pys}')r muuttumattomana. Vasta siiten kun tä}'st}röllisy}rspiste on
saavutettu, yleisen hintatason inflatorinen nousu alkaa; sekä i)alkat

ett,ä hinnat nousevat tästä pisteestä lähtien samassa suhteessa kuin

rahamäärä ja sen mukana efektiivinen k\'svnLä kasvavat. Jos toisin
sanoen tarjonta ede]I}'tetään täysin joustavaksi, niin kauan kuin
on o]emassa työttömy}.ttä, ja tä}'sin epäelastiseksi heti kun täys1

2

KT:v.\1Es, m.t., s. 4o.

'1`.

Jur`.NiLA, Jn//aa/[.o, I oszi, s.127 ja sc'uraa`'at.
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päästään seui`i`avaan

Key-

nesin teesiin: »Niin kauan kuin tuotannon tekijöitä on käyttämättä,
työllisyys
mutla

iulee

kun

muutLuinaan samassa suhteessa

lä}-styöllisyys

vallitsee,

hinnaL

kuin i`ahamäärä,

tulc\raL

iiiuuttumaan

samassa suhteessa kuin rahamäärä».1

Kun inflaation välttäinäLtömänä tunnusmerkkinä on ~rahamäärän ja kokonaiskysynnän kasvamisen ohella -}-leisen hintatason nousu, ei äsken esiteiyn inukaan s.iis inflaatioLa t,osiasia]lisesti
lainkaan

s}.iit}'isi,

ennen

ku;]i

tä}.st}'öllis}'ysi)iste

on

saa\ruLett,u.

Ja kun kehit}rs tästä r»isteestä eLcenpäin on i`ahaniäärän ja efektiivisen kysynnän lisävksen }.hä jatkuessa sama kuin klassikoi opeL-

tivat -et,tä

\'hteiskunnan tuoiannossa ei

enää tapahdu

kasvua,

mutta yleinen hintataso sen sijaan nousee, jolloin }'hteiskunLa koko-

naisuudessaan
tässä

ci

kysym}'ksessä

reaalisesti
iisc

iniLään

asiassa

hyödy -Ke}rnes

olevankin

samoilla

näyLLäisi

li]ijoilla

kuin

klassikot, se vain erotukscna, eitä kun klassikot edell\'itivät,, ett,ä

i`ahamäärän ja cfektiivisen k\.s\.nnän nousu ei ensinkään aiheut,a
tuot,annon lisäänt,\-mist,ä, vaan johLaa heii }.leisen hintat,ason nou-

suun.

Ke}-ncs.sen sijaan katsoo, eLtä

e ns i n

tapahLuu tuotan-

non

nousua eikä inflatorista }.leisen hjntat,ason kohoamisLa,
mutta s i t i, e n k u n tcäysLyöl]isyyspiste on saavutet,t,u, kchitys

kulkee aivan niin kuin klassikot opettivat.

Mutta Kevnes huomauttaa, että tapahtuinisen kulku ci todt!Ilisuudessa olekaan aivan hänen ensin esittämänsä }i'ksinlti)i`LaisteLun

kaavan mukainen. Siihen vaikuttaa joukko komi)likaatioiLa. .\Täi-

hin kuu]uu ensinnäkin se, että Luotannon tekijät eivät ole suinkaan
täysin homogcenisia ja keskenään koi`vattavissa,

mistä johtuu,

ett,ä työllis}ryden asteittain lisääntyessä tuotannon tulos työnteki-

jää kohden onkin vähenevä eikä konsLantti. Lisääntyvää tuotant,oa
p}'rkivät täst,ä syystä seiii`aamaan kohoavat hinnat, vaikka palkkavksikön ei edellytettäisikään muuttuvan. Mutta lisäksi on huome±±±j:=a:2£!±ä!nyiä.s_.i}å!]s!±±s£!ss±l{±_ö
jo ennen kui]i
täl:±±±=äl±i±l=2Csris±S,a£nL=±±:V_Ti|_9>±u. Kysynnän kasvaessa ja tuotannon noustessa }rrittäjien liiketoimet sujuvat yleensä menestykse]1 J. N1. I`i``.¥`T:.s, The Gienci`al 'l`heoru

Lontlon

1936, s.

295-29ft.

o|

Emi)loumenl,

Inlerest and Money,
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lisesti, ja tällöin he ovat taipuvaisia maksamaan koi.otettuja palk.
koja. Paitsi sitä lopullista ki`iitillistä kohtaa, täystyöllisyyspistettä,

josta ]ähtien työpalkat äskeisen yksinkertaistetun yleisväittämän
mukaisestikin nousevat
samassa
suhteessa
kuin efektiivinen
kysyntä kasvaa, onkin tode]lisuudessa jo sitä ennen olemassa i.oukko puo]ikriitillisiä kohtia, joissa paisuva kysyntä pyi.kii nostamaan
rahapalkkoja ja hintoja, vaikkakaan ei vielä samassa suhteessa
kuin k}-syntä kasvaa.1
Tämä Keynesin päättely merkit,see sitä, et,tä jo ennen täystyöl-

lisyyspisteen saavuttamista yleinen hintataso a]kaa kohota ja
inflaatiota siis tapahtuu. Inflaatio on siten i`ahamäärän lisääntymisen ja efektiivisen kysynnän paisumisen vaikuttamana jo käynnissä, vaikka samanaikaisesti tuotannon lisäänt.\.mistä vielä jat-

kuukin siihen asti, kunnes täystyöllis}ryspiste on saavutettu. Kun
tämä tuotannon nousu johtuu inflaatiota luovasta efektiivisen
k},rs}'nnän paisuinisesta, voi siis tässä mielessä sanoa, ett,ä inflaat,io

edistää tuotantoa niissä rajoissa, jotka ulottuvat ennen inflaation
alkuun pääsemistä vallinneesLa vajaan L}''öllisy`'den asteesta tä}'st}'öllis}/'ysi)isteen

Tässä

saavutt,amiseen.

Keynesin teoriassa

on

epäilemättä

tiett}.ä

totuutta.

Mutta huomattava on, että ne rajat, joissa inflaation voi sanoa
edistävän kokonaistuotantoa, eivät vleensä voi olla varsin avai`at.
Ajateltakoon vain oloja mei]]ä Suomessa, jossa työllisyysaste oli

varsin korkea jo ennen äskeisiin sotiimme ]iittyneen inf]aation
alkamista. Reservit, jotka olisivat inflaation yhteydessä sallineet
tuotantomahdol]isuuksien ]aajenemista, eivät siis olleet kovin suurla.

Ja jos ne jossakin -esim. Saksassa kansallissosialismin valtaan
päästessä tai 1930-Iuvun raskaan depressiokauden jäljiltä Yhdysvalloissa toisen maailmansodan alkaessa -olisivatkin huomatta-

van suui`ia, nämä i`eservit tulevat käyttöön jo inflaation vei`raten
kohtuullisessa alkuvaiheessa. Täystyöllisyyspiste saavutetaan toisin sanoen yleensä verraten varhain, ja jos inf]aatio sen jälkeen

jatkuu -ja kaikissa todella suurmittaisissa inflaatioissa on säännöllisesti inflaation pääasiallinen kehitys tapahtunut vasta sitten,
] \7rt. Gc/]cra/ 7`/icory, s. 296 ja seuraavat.
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kun täystyö]]isyyspisteeseen jo on päästy ~ klassillisen teorian,
jonka mukaan inflaat,io]Ia ei voi olla t,uotannon kokonaisvolyymia
nostavia vaikutuksia, tä}.tyy suui.in piirtein olla rtaikkansa pitävä.

2. Käytännön kokemuksi,a.
a.

Inf]aatiokokemuksia

mäisen

maailmansodan

Saksassa

jälkeen.

eiisim-

Saksansilloisen

valtavamittaisen inflaation vaikutuksia ))ta]oudelliseen aktiviteettiin)}, s.o. työllisy)'teen ja tuotantoon, on seikkapei`äisesti kuvaillut
87.e6cjcmL.-TL4r7.o7ii.

tunnetussa

Saksan

inflaatiokautta

käsittele-

vässä laajassa erityistutkimuksessaan.1
Bresciani-Turroni tot,eaa, että inflaatiolla ilmeisesti oli ei`äissä

vaiheissa suotuisa vaikutus työllisyystilanteeseeii. Demobilisoinnin
johdosta t}.öttöm}J}rs oli o]lut suhteel]isen suui`ta vuoden 1919
alussa. Sen jälkeen se kuit,enkin eräit,ä ajoittaisia keskeyt}/.ksiä

lukuun ottamatta jatkuvasti aleni kadotakseen vuoden 1922 kesällä
kcäytännöllisesti katsoen kokonaan. Teollisuuden, kaupan, maata]ouden ja julkisten teht,ävien sitomien työntekijöiden lukumääi`ä
oli tällöin suurempi kuin ennen sotaa. Bresciani-Turroni katsoo

Saksan mai`kan heikkenemisvaiheiden aikana sekä ulkomailta
että kotimaasta tuleva kysyntä pyrki kumulatiivisesti kiihtymään.
Ulkomaalaiset ostajat halusivat hyötyä oman rahansa suuremm:`sta ostovoimasta Saksan markkinoilla, ja kotimaan markkinoil]a taas jatkuvan hintojen nousun odotus kiihoitti ostohalua.
Eri]aisia tavaroita ostamalla pyrittiin investoimaan i`ahaa, joka
ruokki keinotekoista inflatorista suhdannenousua. Ostettiin mitä
tahansa reaaliarvoja rahan päivästä toiseen huonontuessa ja kadottaessa samalla kelpoisuutensa erääseen rahan perinnäiseen tehtävään, nimittäin tehtävään toimia y)arvojen varastonaJ). Tämä paisu\ CosTALNTiNo BREsciA`Ni-TURRONi, The Economics o| lnflation, London 1937>
s. 188 ja seur.
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van ostohaluii vaikutus tunt,ui
Metalliteollisuudella

tä}.t},'i

kieltäyt}.ä

esim.

oli

useimmilla tuot,antoelämän aloilla.
t,ilauksia

vastaanottamasta,

niin

runsaasti,

et,tä

uusia

ja samantapainen oli tila]ine

yleensä muissakin teollisuuksissa, kuten esim. tekst,iiliteollisuudessa, kemiallisessa ja i)aperiteollisuudessa, valimoissa, autoteol]i-

suudessa jne.

Leipzigin kevätmessuilla 4922 k\-s\-ntä oli niin t,ava-

tonta, että sanomalehdet totesivat: y)Se ci olluL enää vain ostokiih-

koa eikä ostoraivoakaan, vaan täyttä hulluuttaJ).
Saksan

ta]ousoloja

Bi`esciani-Turi.onin
inflaatiokautena

koskevat

inukaan

vuodesta

julkaisut

ja

tilastot

kokonaistuotannon

1919

vuoden

4922

osoiLtavat

inaassa

nousseen

]op])ui)uolelle

ast,i.

Saksa sääsL}ri samalla siltä vaikealta >)rauhan kriisiliä>), josta useat

muuL maat kärsiväL vuonna 1920. Sc ei tosin varmastikaan olluL

yksinomaan rahanarvon
oli

ilmeisesti

tieLi\r

alenemisprosessin

osuutensa

tähän

ansiota,

suot,uisaaii

mutt,a

asioiden

tällä
t,ilaan.

Ja paitsi Saksassa m}rös ci`äissä muissa suurimittaisesta inflaaiiosta

ensimmäisen maailmansodan jälkeen käi`sineissä maissa t\'öttömyys
oli vähäistä, kun sen sijaan eräät toiset maat, joissa i`ahanai`vo joko

säilyi vakavana tai

aleni

vain suhteellisen vähän,

ajoiLtain

kärsi-

vät laajasia työttömyydestä.
Mutla t,ämä ;nflaaLiokaLi`den tuotannollinen kukoislus o]i osiL-

tain vain näennäistä, minkä lisäksi oli huomatia\ra, eLiä Saks{m
suurinflaation

loi)puvaiheissa,

rahaolojen

ajauduttua

täydellistä i`ahan i`epudiaation tilaa, t}röttöm}r}7s

jo

lähcl]e

alkoi jälleen

kas-

vaa ja tuotanto vähentyä.
Noususuhdanieen näennäisyys ilmeni siitä, eit,ä i}.öllisv\'sluku-

jen kasvusta huolimatta tuotanto ei reaalisesti osoiLlanut saiiiaiilaista nousiia. Inflaatiosuhdanteen kiihkeiii ekspansiovaihe saavu-

tet,tiin vuonna 1922, mutta tällöinkin Saksan kokonaistuotanto
nousi vain 70~80 °/o:iin vuoden 1913 tasost,a. Kun t,yöttöm}'ys oli
samanaikaisesti, kuten edellä juuri todeLtiin, kadonnut, tämä mei.-

kitsi, ett,ä t,yön t,uottavuuden oli täytyn}'t suurest,i vähentyä. Kun
tuol,f`nto lisäksi samalla suuntautui yhä suuremmassa määrässä

tuotantovälineiden ja yhä vähemmän kulutustavaroiden valmistamiseen, sodan edellisen ajan ja vuoden 1922 e]intasojen erotus oli

vielä suurempi kuin tuotannon kokonaisvolyyrnien erotus.
Työn tuottavuuden vähenemiseen inflaatiokautena o]i eri]ai-
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sid sy-itä. Inflaatio aiheutti ensinnäkin eri syistä »tuottamattoman»
lisäänt}/-mistä. Tieteiikiii ofi todellisuudeii vastaista pltää
kaupan, paiikkiliikkeen, välitystehtävien ja muiden scllaisten
toimialojen i)iiriin kuuluvia tehtäviä tuottamattoniiiia, mutta jos

työn

iiiiden määrä suhteettomasti kasvaa verrattuna välittömästi hyöd}-kkeiden tuotantoon suuiinattuihin työponiiistuksiin, silloin voi
puhua yhteiskui`inan tuotaiitokoneiston cräiden osien tai`peettomasta »hukkakäynnistä» ja sii nä
mie]-essä tuottamattomasta työstä.
Saksan iiiflaatioaikoina tapahtui min. kaupallisen org.anisaatioii
]iikakasvua. Kaikenlaisten välittäjien lukumäärä kasvoi suuresti
olosuhteissa, jotka hintojen ehtimiseen ja nopeasti noustessa näytti-

vät tar.joavan taitavalle kauppojen tekijälle nopeiden voittojen
mahdol]isuuksia. Sodanjälkeisen tavai`oiden puutteen, mutta samalla

m}-ös

]uomassa

inflaation

eräänlaisessa

aih'euttaman
keinotekoisessa

eriniuotoisen

säännöstelyn

»ansai`ihuoneen»

ilmapii-

rissä ja eräiden kansanluokkien samanaikaisesti suurest,i köyh-

tyessä syntyi legitiimisen kaupan rinnalle myös laaja salakauppiait-

ten ammattikunta, joka omistautui kaikkinaisten ruokatavai`oiden, kulta- ja hopeaesineiden, köyhtyvien keskiluokan kerrosten
myymien taide-esineiden yms. tavaroiden välitt,ämiseeii.
Pankkijäi`jestelmä kärsi niin ikään ei`äänlaisesta hypertrofiasta.
Jo oleinassa olevai pankkilaitokset lisäsivät suuresti haai`akonttoriensa ]ukumäärää, ja samalla varsinkin valuuttakaupan .alalla
toimivia >)pankkiliikkeitä» syntyi lukuisia uusia. Pankkien palve-

luksessa o]evien hehkilöiden lukumäärä kasvoi näistä syistä hämmästyttävästi. Kun se esim. neljässä johtavassa suui.pankissa eli
ns. i)D-pankeissa» (Deutsche Bank, Diskonto-Gesellschaft, Dai-m-

städter Bank, Dresdner Bank) oli vuonna 1914 ollut vain n. '14.000

henkilöä, määrä nousi sodanjälkeisen inflaatiovaiheen aikana vuosi
vuodelta ja saavutti huippunsa vuoden 1923 syksyllä, jolloin inflaatio oli samalla saavuttanut pahimman ))hullunm`vlly))-vaiheensa. Täl-

löin D-pankkien i)alveluksessa oli n. 60.000 toimenhaltijaa. Vuotta
m}/'öhemmin, jolloin inflaatio jo oli voitettu, D-pankkien palveIuksessa olevien lukumäärä oli .laskenut puoleen eli n. 30.000:een.

Työ i]ankeissa kasvoi inflaatiokaut,ena lähiniiä siksi,

olivat
4

hukkua

inflaatiokeinottelun

aiheuttamiin

että pankit

osakkeiden

ja
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viei`aan valuut,an osto-ja m}'yntimääräyksiin. Keinottelunhaluisten

uusien i)ankkiasiakkaiden tulva näkyi myös vai`sinkin shekkitilien

lukumäärän tavatt,omana ]isääntymisenä.

Kun niitä oli vuonna

4913 o]lut kolmessa suui.immassa pankissa yhteensä n.

550.000,

niiden määrä nousi vuonna 1923 kerrassaan 2.500.000: een

alen-

t,uakseen vuonna 4924 jälleen n. 650.000:een.
.\'l}-ös suurten teollisuus}-ritysten sisäisessä toiminnassa ))tuotta-

matonta» --se oii organisointi-, konttori-ja muuta sellaista t},'ötä suoritta\'ien lukumäärä kasvoi »tuot,tavan» t`'ön tekijöiden lukumäärään

verrat,tuna

inflaatiokauden

poikkeukse]lisissa

oloissa.

Tähän oli erilaisia syitä. Kaikkii-iainen kalk}7lointi t,uli inflaatioajan

alati vaihtu\/'issa
maksi

ja

oloissa entistä r)aljon vaativammaksi ja vaikeam-

sama]la

enemniän

aikaa

vieväksi.

Edelleen

joudiitLiin

alituiseen vaihtamaan paperimarkkoja vieraaseen va]uuttaan ja
päinvasLoin, koska osa sopimuksia tehtiin vier.aassa va]uutassa.
Verotus t,uli niinikään sellaisissa olosuhteissa inonimut,kaiseksi ja

vaikcaksi soveltaa. `Julkisen vallan harjoittaman moninaiscn t,aloudel]isen ja finanssivalvonnan ja säännöstelvn t,a\/.aLon lisäänt\'mi-

nen pakotti }Tittäjät niinikään \'ctämään hcnki]ökunt,aa ))tuotta`;'asLa)) t}-östä

»tuott,amattomaan>).

Yleiskust,annukset

lisäänL}'ivät,

eikä t,uotanLokoneisto toiminut niin tehokkaasti kuin eiinen. Sicmens-Schuckert,in suur}rrityksessä oli vuonna 194/± jokaista varsinaisessa J)tuotta\'assa» t,vössä olc`'aa t)'öläisiä kohden 0,537 kont,t,o-

rissa t}.öskentelevää,

inutta vuonJia

1923 konttorissa työske]itele-

vien suhdeluku oli kohonnuL O,766:een e]i lähes 43 °/o. Vielä räi-

keämpi o]i vastaavan suhdeluvun muutos

Borsigin yhtymässä:

Vuonna 4943 oli ollut 66 J)tuottamattoman» t}'ön tekijää jokaista
400:aa ))tuottavan))t}rön tekijää kohden, mutta vuoniia 1922 »tuot-

tamat,t,oman» työn tekijäin suhdeluku oli kohonnut 120:eeii.
T}'öläisten t}'öteho osoitti niinikään aleneinista.

heissa

Ei`äissä vai-

inflaatio toi ensinnäkin mukanaan eräiden työntekijäryh-

mien reaalipa]kan niin suuren alenemisen, cttä se vaikutti heikentävästi suorastaan f}'ysilliseen energiaan. Työkyky väheni ))}rksin-

kertaisest,i siksi, että pa]kat o]ivat i.iittämätt,ömiä .taatakseen ]oppuun käytett},'jen ihmiskoneiden uudistumisen>).
Mutta tämä suorastaan fv\'sillinen sy}- ei ol]ut ainoa eikä ehkä

merkitsevinkään

työläisten

työtehoa

alentava

tekijä.

Jatkuva
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suurimit,tainen rahanarvon aleneminen ja siihen liittyvä tulevaisuuden täydellinen epävai`muus vaikuttivat t}Töläisluokan henkeen

demoralisoivasti ja masentavasti ja heikensivät siten työtehot`.

Pahimman inflaatiovyöryn aikana,

rahan kadottaessa

arvoacm

tunnista tuntiin, työläisten ajatuksia sitoi liiaksi oman jokapäiväi-

sen t,oimeentulon probleema ja pyrkimys kuluttaa rahapalkka niin
noi)easti kuin suinkin, jotta rahanarvon alenemisen aiheuttamat
tar>piot olisivat jääneeL mahdollisimman i)ieniksi.

Työn tuottavuus kärsi tällaisista psykologisista häiriötekijöistä
silmin nähtäväst,i. T}'öläiset tulivat vähemmän huo]e]lisiksi, ja materiaalia, hiiltä ja ölj}'ä t,uhlattiin. Alituinen taistelu nimellispalkko-

jen korottamiseksi sit,oi ]iiaksi työläisten energiaa. Tulokset kaikesta tästä näk}'ivät työtehossa. Siten Ruhrin alueen hiilentuo-

tanto, joka oli noussut 928 kiloon kaivostyöläistä kohden vuonna
1913, alentui 585 kiloon vuonm 1922. Ja Deutsche Bank totesi
vuonna 1921 julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa vastaavasti, että Reinin-Westfalin alueen hii]iteol]isuuden t\röntekijöiden

luku oli kasvanut 46 °/o vuodesta 1913, mutta tuota]i`to o]i samana

aikana alentunut 21,7 %.
Inflaatio

sai

aikaan

kö}rhdyttäiniensä

]aajojen

}rhteiskunta-

Iuokkien keskuudessa eräissä vaiheissa huomattavaa t)pakkosäästämistä» su])istamal]a reaalitu]oja ja siten kulutusmahdollisuuksia.

Tällainen i)akkosäästäminen o]i periaatteellisesti tuotantoa suosiva prosessi, mutta silloin vallinneissa oloissa näin aikaan saadut

>)säästöt» eivät aina suinkaan tulleet käytetyiksi tuottavimmissa
yrityksissä sellaisten yrittäjien toimesta, joilla olisi ollut parhaat
edellytykset käytLää niitä rationaalisest,i. Inflaat,ion aikana saat-

toivat päinvastoin jatkaa toimintaansa monet sellaiset vähemmän
t,uot,tavat yritykset, jotka normaalioloissa olisi armottomasti työnnetty tehokkaammin hoidettujen yritysten taholta tulevan kilijailun painosta pois markkinoilta. Inflaatio sai toisin sanoen aikaan
sen, että yhteiskunnan produktiivinen energia ei kaikissa kohdin
tullut käytetyksi tehokkaimmalla taval]a ja tuotLavimpiin tarkoituksiin. Eräänä oireena tästä oli se, että varai`ikot miltei kokonaan
katosivat inflaation kiihkokautena. Vuonna 1913 Saksassa oli ollut
keskimäärin 815 vararikkoa kuukaudessa. Elokuussa 1923 niitä oli
13, syyskuussa 9, ]okakuussa 15 ja marraskuussa 8. ))Tämä ilmiö
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selitettiiri usein osoitukseksi teollisuuden kukoistuksesta,

mutta

paremminkin se oli talousjärjestelmän sairauden oii`e, koska se
osoitti, että inflaatio oli lakkauttanut yrit}.sten luonnollisen valintaprosessin>).] Helppous, jolla niissä olosuhteissa saatettiin ansaita

nopeita voittoja, sai monet uhkai`ohkeat ja ovelat henkilöt perustamaan runsaasti uusia yrityksiä, jotka yleensä oli muodostettu
epäterveelle pohjalle ja tiesivät yhteiskunnallisen energian tuhIausta. Inflaatiota seui`annut vakaantumiskriisi kaatoi useimmat
näistä yrityl#istä.
Inf]aatioaika mei`kitsi, kuten edellä jo viitattiin, tuotannon
suunnan kääntymistä yhä suui`emmassa määrässä tuotantohyödykkeiden t,uottamiseen kulutushyödykkeiden tuottamisen vastaavasti vähentyessä. Jos tämä ilmiö olisi pysynyt kohtuullisissa

mitoissa, sitä olisi voinut pitää tulevaisuuden tuotantokykyä myös kulutushyödykkeiden tuotannon osalta -vahvistavana toimenpiteenä, joka vastaisuudessa olisi hyvinkin korvannut inflaatioon liitt`'vän ))pakkosäästämiseny) aikaansaaman laajojen yhteis-

kuntakerrostcn kulutusmahdollisuuksien supistumisen. Mutta tuotantovälineiden tuotannon laajentaminen meni monissa tapauksissa ]iiallisuuksiin

kehittyen eräänlaiseksi hypertrofiaksi.

Myö-

hemmin osoittautui, että useissa tai)auksissa oli tuotettu sellaisia

tuotantolaitoksia ja -välineitä, joille ei sittemmin löytynytkään
todella tuot,tavaa käyttöä. Pyrkimys kaikessa hakeutua iriflaatiolta
suojattuihin i`eaaliarvoihin tai y)vai`sinaisiin arvoihin>) kasvoi inflaa-

tion kiihtyessä hyvin voimakkaaksi, mutt,a reaaliarvojen tarjoama
suoja paljastui myöhemmin monissa Lapauksissa eräänlaiseksi
petolliseksi myytiksi, joka ei lopulta suinkaan antanutkaan sitä
todel]ista taloudellista varmuutt,a ja suojaa, jota oli toivottu.

»Ajateltiin, että vaikka uusia tuotantovarusteita ei juuri tänä hetkenä voitaisikaan hyväksi käyttää, ne edustaisivat joka tapauksessa
aina 'olennaista arvoa' t.ai 'substanssia', kuten Saksassa käytetyt
nimitykset kuuluivat. Tässä maassa yrittäjien säästöt, kuten
muuan saksalainen kirjoittaja totesi, kristallisoituivat raudaksi ja
kiveksi. Inflaation akuuttisimmissa vaiheissa Saksa tarjosi groteskin mutta samal]a kertaa traagilhsen näytelmän kansasta, joka
]
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»uuvutti voimansa valinistamalla konoita tai rakentamalla tehtaita
seii sijaan että olisi tuottanut ruokaa, vaatteita, kenkiä ja maitoa
omille

pienokaisilleenJ).l

Paitsi teomsuuden alalla, sama asiain tila ilmeni myös Saksan
maata]oudessa. Inflaation riehuessa Saksan maanviljelijät i.atkoi`'at jatkamistaan maatalouskoneiden ostamista; >)pako markasta
koneeseent), kuten muuan saksalainen tutkija kirjoitLi,2 oli

otol-

lisin ja helpoin keino rahan huononnuksen tuhoja vastaan. Mutta
inflaation loputtua Saksan maanviljelijät joutuivatkin toteamaan,
että heidän pääoipansa oli uponnut koneisiin, joi.ta monissa tapauksissa oli hankittu i)aljon cnemmän, kuin njitä koskaan tai`vittiin.
Tämä

Bi.esciani-Turronin

tut,kiinukseen

lähinnä

i)ei`ustuva

kuvaus inflaation `.aikutuksesta tuotantoon ja t}röllisyyteen Saksassa ensimmäisen
tiolla

sil]oin

maailmansodan jälkeen

ilmeisesti

o]i

osoittaa, että inflaa-

t\+öllisv\'ttä

lisäävä

vai-

kutus.
T.`.öttömw.s katosi inflaation aikana käytännöllisesti
katsoen kokonaan, joskin se aivan inflaation huippuvaiheessa, jolloin `'leinen sekasorto jo levisi koko talouselämään, alkoi jälleen

nousta. Mutta sen sijaan inf]aatio
ei
]jsäystä
tuotannon
reaalisessa

aiheuttanut vastaavaa
tuloksessa.
Se

että tuotantovoimat }.leensä p}'rittiin viimeistä mvöten saatta-

]iiaan kä}'täntöön, kuten mm. t}'öttöm}'yden

katoaminen osoitti,

oli tietvsti omansa nostamaan kansantalouden tuotantovol}rymia.

Mutta samanaikaisesti vaikutti kokonainen joukko muita inflaation aiheuttamia, ede]]ä lmsketeltuja tekijöitä, jotka o]ivat omansa
sui)istamaan tuotani'ion tuloksia.

b.

messa
aikana.

T}röllis`.)'stilanne

vuosien
Inflaation

tuotanto-o]oihin

ja

tuotantoteho

1939~-'[947
vaikut,usten

Suo-

inflaat,iokauden

tutkimista

Suomessa vaikeuttaa suuresti

L`.ölhsyyteen

se,

että

ja

näihin

seikkoihin vaikuttivat samanaikaisesti myös useat inuut poikkeuk-

1

BREsciA`.i-TURBo`'i,

m.t.,

s.

197.

2 BECKMANN, Kapitalblldung der deulschen Landu)ir[schaft u)ährend der lnflalion,
Schmollers

Jahrbuch

1924, s.

123.
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selliset tekijät, ensin sot,a ja sit,Len soLakor\.aukset, siirtoväen asiit-

taminen,

Pohjois-Suomen jälleenrakentaminen jiic.

p}.rkii selvittämään
aikoihin verrattuna

Jos näin ollcn

tuotannossa ja t.\'öllis}-}-dessä normaaleihin
ta])ahtuneita muutoksia, on t,iet,enkin aivan

väärin lukea tapahtuiiect inuutokset }-ksistään inflaat,ion aiheuttamiksi.
keaa

Mu`itosten sy}'t ovat h}'vin kompleksiset, ja on peräti vaimiLenkään täsmällisesti sanoa,

inf]aatiolla,

mikä

t,aas

muil]a

mikä osuus niihin on ollut

iioikkeukscllisen

ajan

poikkeuks``lli-

si]]a tekijöillä.

InflaaLiokaudelle

Suoinessa

toisen

niaailinansodan

aikana ja

ensi vuosina sen jällti3en oli, kuten Saksassa ensimmäisen maail-

mansodan jälkeen, ominaista ainakin se, eLtä

kat os i

L }r ö t t ö m \-`. s

käytännöllisesti katsoen kokonaan. Sodan aikana, jol-

loin pai`asta miespuolista työvoimaa oli sadointuhansin mol)ilisoit,u-

na, tämä oli it,sestään selvää, ja sitä on vaikea lukea sotavuosien
inflaation ansioksi. Sodan iälkeen mejllä senL±[Jå9..]_`._9lLe±_P.g±.9l.!a
siiaan oli ennakolLa
varauduttu vaikeaan tvötti}p_}i}r_s.l_€i_iigjjn. Odotett,avan t}-öttöm}.}'_

dtifii

r_ --.--- ',`-`-.

~-

-

t,OrJtrntä`toimenpiteiden

suunnit,teiu oii uskot,tu kansantalou-

dellisen neuvott,elukunnan yhte}.dessä jatkosodan aikana toimi-

neelle, i)uheenjohtajansa mukaan ns. Jri; Årg!p_L±ksi nimitet}t'Ile
toimikunnalle. Sodan päätytL}.ä sillä tavalla kuin se päätt}'i nä} tti-

kin olevan aihett,a

pelätä jopa valtavamittaist,a t}J.ött,öm\'\.ttä.

Kuten viiLattu toimikunta 'totesi mietinnössään,1 armeijan kotiuttamisen yhteydessä joutui n. 450.000 miestä ])alaamaan siviilielä-

mään ja työmarkkinoille, ja tämän lisäksi tuli siirtoväki -yli

400.000 henkilöä -joka oli menettänyt ansiomahdollisuutensa ja
joutunut siirtymään kanta-Suomeen, missä sen oli hakeudutLava
tuotantokoneiston iialvelukse`en.
Mut,La vastoin erinakko-odotuksia ei näissä olosuhteissa kuiien-

kaan synt}'n}rt. vaikeata t?'öttömyyttä.

Vuoden 4944 i)ääLt}.essä

oli viranomaisten työttöm}r}.skortistoissa kaiken kaikkiaan vain
12454 henkilöä, eli vai`sinvaaLimaton määrä, jos muistaa, että esiiii.
`;'uoden

1935

Iortussa,

jolloin

4930-luvun

alkuvuosina

vallinnut

joukkotyöttöm}.}-s kuitenkin jo oli voitettu, t}.öttömien luku oli
1 KahT.an jaostoii mietintö eri eliiikcinojcn ansio-ja työntarjoiitai"hclollisuuksista.

Painamaton

moi`iste.
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ollut 18070 eli lähes 50 °/o suurempi.
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Ja sitteiiimin t}.öttömyys

katosi kokonaan ja vaiht,ui päinvastoin suureksi työvoiman i)uutteeksi. Ty}.pillinen »ylityöllisy}.dent) tila jatkui vuoden 1948 loppu-

ijuoliskolle asti. Mainitun vuoden viimeisinä kuukausina työttöm}rytLä alkoi jälleen esiint}'ä, niin että vuoden vaihteessa maassa

oli n. 13200 työtöntä.

Vuoden 19/±9 alkukuukausina t}t.öttömyys

edelleen kasvoi saavuttaen maksiminsa maalis- huht,ikuun vaihteen tienoilla, jolloin rekisteröityjä työttömiä oli n. 51400.

Sodanjälkeiset

)'lityöllisyyden vuodet,

vuodet |å4i=|9:4=7±

olivat samalla olleet pahiminan inflaatiov}rör}'n aikoja. Ja päin-

vastoin vuoden 1948 loppu- ja kuluvan vuoden alkupuoliskolla,

jolloin työttöm}'}'ttä jälleen oli alkanut huomattavassa määi`ässä
ilmetä, i`ahaolot ovat aivan silmiinpistävästi stabilisoituneet. Tämä

näyttäisi vastaavan Bresciani-Turronin Saksan oloista ensimmäisen

maailmansodan jälkecn t,ekemiä havaintoja työttöm}.'}'den katoamisesta Saksan mai`kan arvon ripeän alenemisen aikoina ja jälleen

ilmaantumisesta niinä välikausina, jolloin valuut,an arvo nä}rtti

tilapäisesti vahvistuvan.
Niiden tekijöiden kompleksisuuden takia, jotka ovat sodaii aikaista ja -jälkeistä taloudellista

kehitystämme hallinneet, on ku;-

tenkin h}.vin vaikeala niennä varmasti sanomaan, missä määriii
nimenomaan inflaat,io on ollut vallinneen ylit}-öllisyyden aiheuttaja.

Näinä vuosina on ollut näet suuri joukko muita, painavia syitä,
jotka ovat inflaation rinnalla vaikuttaneet tässä suhteessa samansuuntaisesti. Edellä viitat,tiin jo sotavuosien mobilisaatioon; kun

kansakunnalta samanaikaisesti kysyttiin mvös taloudellisesti mitä
vaativimpia

selittämiseksi

suorituksia,

todellakaan

ei

työttömyyden

ole

silloisen kat,oamisen

välttämätöntä

vedota

inflaation

vaikutuksiin -inflaation, joka t,osin varjon uskollisuudella pyrkii
seuraamaan sotia ja on niin ollen sota-ajan olosuhteissa yleensä aina

tavalla tai toisella mukana vaikuttava tekijä.
Sodan jälkeen olisi epäilemättä ollut, kuten äsken juuri todet-

tiin,
suurempia
mahdollisuuksia työttömyyden esiintymiseen.
Mut,ta toiselta puolen kansakunnalla oli muuttuneissa oloissa uusia,
pakollisia, valtavan suuria taloudellisia tehtäviä: tavattoman raskas sotakorvausvelvol]isuus, siii`toväen asuttaminen siihen liittyvine suurine

asutusohjelmineen, saksalaisten hävittäinän

Pohjois-
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Suomen
jälleenrakentaminen.
Nämä
vaat,ivat
kansanta]ouden
tuotantovoimien, t}-övoima tietenkin mukaan luettuna, niin pitkä]le
menevää mobilisointia, cttä vaikka talouspolitiikkaa ohsikin voitu
hoitaa

inf]aatiooii suistu.matta,

näiden jättiläistehtävien

suoritta-

minen o]isi luultavasti sitoriut työvoiman niin tai`kkaan, että työt-

töm\.\.ttä tuskin olisi siinäkään tapaul#essa ilmaantunut. .\'Iutta
epäi]emättä jatkuva inflaatio oli eräältä osalta mukana kiihotta]nassa }'rittäjien in\'estointihalua ja sitä tiet,ä vaikuttaiiiassa sodan-

jälkeisten vuosien suureen t}-övoiman k}.s}'ntään.
Ensimmäist,en sodanjällwisten vuosien vilkkaan ].nvestointitoi-

mjnnan pääs}'yt olivat kuitenkin varmasti edellä viitatuissa poik-

keuksel]isen

suurissa

taloudellisissa

omalta

osaltaan ainakin eräissä
lwhit},'stä, joten niihin liittyvä

tehtävissä -jotka

muuten

vaiheissa suosivat inf]atorista
investointitoiminta osittain o]i

pikemminkin inflaation s},Ty kuin vaikut,us. Ja kun vuoden `19/±8
]opulla ja kuluvana vuonna on päinvastoin esiintynyt työttöm}'},.ttä,
senkin

selittämiscksi

mahdol]ista

viitat,a

on

inflaation

\'ankkoihin

päättymisen

aseinesta

>)reaalitaloude]lisiin»

syihin:

aina
Poh-

jois-Suomen jälleenrakennus on pääosaltaan päättynyt eikä siten
sido enää t}-övoimaa scamalla tavalla kuin aikaisemmin; sotakorvausvelvo]lisuuden alussa vaatimat suui.et invest,oinnit, on saat,u
suoritetuiksi, minkä lisäksi sotakorvaus on olennaisesti keventynyt

viime vuonna Neuvostoliiton taholta m`-önnet,vn t,unt,uvan huojennuksen ansiosta; karjalaisten uudistiloista on niinikään jo enemmän kuin ])uolet rakennettu. Ja Lalvikautena 1948-1949 ilmen-

neeseen t,yött,öm}'}.teen vaikutti osittain m}-ös meistä riippumaton
puunja]ostusteollisuutemme
vientisuhdanteitten heikkenemine]i.
\'Tutta jokin osuus 9j±aLs_e:T.Ta~P.,r¥.r3t±ä.:L`_cf~f=j.a_.±P.¥.gs.tg.j._n~t£_k£;h_kon
vaimenemiseeä iiT6=€FTki:rt-äikiä"--6Ti`uT ii-iirTäs siiiä

että rahaolojen

ainakjn tilapäinen stabilisoitumirien on katka`issu t siivet nopeiden
inflaatiövoitt6jen saa+ri-t'tamise-e`n ]iittyvilt-ä' toiveilta.
Sodanjälkeisten infl`aatiovuosien tä}Ts- ja y]ityö]lisy}'ttä ei kui-

tenkaan alussa vasiannut-sen parenmin kuin Saksassakaan
ensimmäisen maailmansodan jä]keen -sainanlainen huipputaso
luot,antovo]}'ymissa. Siten y]iaktuaari £cbLtrjzcm Tilastollisessa Pää-

toimistossa laskema teollisuustuotannon vo]yymin indeksi (1938±
10()) o]i vuonna 1945 vasta 87, vaiklu teollisuuden r>al\'e]uksessa o]e-
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vicn työntekijöiden ]ukumäärä oli jo, kuten kohta tulemme näkemään, saavuttanut ja hieman ylittänytkin vuoden 1938 teollisuus-

työläisten lukumääi`än. Vielä paljon tuntuvami)i oli tuotantotuloksen vajavuus maataloudessa. Siten Maata]ousha]Iituksessa
peltosadon

rehu}rksikkömäärän

perusteella

]askettu

satoindeksi

(vuosien 1935-39 keskimääi`äinen rehu}-ksikkömäärä ± 100) oli
vuonna 1945 ainoastaan 61 pistettä, vuonna 1946 vielä pistettä
alempi, siis 60 pistettä, ja vuonna 1947 edelleen niin alhainen
kuin 63 pistettä. Sadon määrä riippuu kuitenkin teollisuustuotantoa paljon suuremmassa määrässä luonnon olosuhteista, jotka

mainittuina vuosina eivät yleensä olleet viljan-ja rehunviljelyksen

kannalta parhaat mahdolliset. Sitäpaitsi on huomattava, etLä siii.toväki ~joka i)ääosaltaan oli maatalousväkeä ~ei välittömästi
sodan päätytt,}rä vielä päässyt kuin vajaatehoisesti mukaan inaa-

talouden tuotantotoimintaan.
Mutta siihen tosiasiaan, että tuotantotoiminnan t,u]os ei ensimmäisinä sodanjälkeisinä vuosina vastannut t}/'öllisyysasteen silloin

tapahtunutta kohoamista, on kuitenkin eittämät,tömäsLi vaikuttanut myös se seikka, että t
sodanede]Iisiin aikoihin verrattuna. Tämä koskee nimenomaan vuotta
1945, joka samalla inflaatiokehityksen kannalta tunnetusti oli
todellinen i)must,a +uosi>), tuhoisan palkkavyöryn irtiryöstäytymi-.
sen ja e]inkustannusindeksin kaksinkei`taistumisen vuosi.
Työtehon a]enemisesta on yksityisistä tuotantolaitoksista ja
teollisuustuotannon haai`oista saat,avissa lukuisia todisteita.

Kii`-

joittaja on esim. saanut käytettäväkseen erään huomattavan tekst,iiliteollisuuslaitoksen tuotantotuloksia t}'ötuntia kohden osoittavia tietoja. Yhtymään kuuluvan puuvillatehtaan kohdalta saadaan
seuraava lukusarja, joka osoittaa tuotantotuloksen kiloissa käytettyä työtuntia kohden:
`1938

1939

1940

194`1

1942

1943

1944

1945

0,424 0,404 0,4'12 0,384 0,318 0,420 0,401

19/±6

0,324

19/±7

'1948

0,333 0,390 0,419

Tuotantotulos Lyötuntia kohden alenee h}/'vin selvästi vuonna
1945, ja koko lukusarjan a].an tulos on alempi kuin vakaan rahanarvon ja ))normaalient). tuotannon edellytysten vuonna 1938.
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Yht\-män

\.erkatehtaassa

taas

oli

valmisLusmäärä

metreinä

työtuntia kohden vastaavina vuosina:
1938

1939

1940

4941

1942

49/i3

1944

0,364 0,350 0,4010,345 0,332 0,500

Luhsarja ei

`1945

0,483

19/i6

1947

0,426 0,44'1

49/±8

0,523

0,5`12

()le läheskään samalla tavalla ennakko-odotust,en

mukainen kuin edellinen; tuotantoteho nä}.ttää näet -ilmeisesti

i`ationalisoinnin ja tuotantotekniikan edistvmisen seurauksena ))noi.maalivuoteen» 4938 veri`attuna jo sodan lopi)uvuosinakiii ja

yhä sen jälluc.n kohoavan. Mutta tehon lasku vuonna '1945 Iähivuosijn verrattuna on kuitenkin tässäkin sarjassa selvästi nähtävlssä.

`'ksit}risestä

tuotantolaitoksesLa

saataville

lukusarjoille

ei

tie-

tenkään voi antaå kovinkaan suui`ta todistusarvoa. MULta m\.ös
]aajemmista

teollisuudeiialoista

samantapaisen

kuvan.

koot,ut,

Tuot,annon

]u`/.ut

arvost,a

nä`'ttävät

antavan

t`-öntekijää

kohden

metalliteollisuudessa oii insinööri PcÅÄcb jl4cwmz.o tehn}.t laskelmia

ja antanut ne allel{irjoittaneen kä},'tettäväksi. r\Tiistäkin
tehon ]asku nimenomaan vuonna 1945 h`.vin selvästi:

näk}r}r

'I`uolannon aruo luönlekijää kohden melallileollisuudessa.

(Vuoden 1947 rahaiiai`von mukaaii)

Kuten nähdään, konepaja- ja sähköteollisuudessa vuosi 1938

edustaa tehon -tuotannon arvolla t}.öntekijää kohden mitattuna
~huippua. Sen jälkeen, sota-ja inflaatiovuosina, tuotantoteho
laskee, ja kummassakin teollisuudenhaarassa nimenoinaan vuosi

1945 tietää tehon kehityksessä syvintä aallonpohjaa. Manufaktuuriteollisuudessa kiiva ei sen sijaan ole piirteiltään aivan samai!Iainen.

Kuten

äskeisessä

verkatehtaassa

tuotantoteho

nävttää

m\.ös
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koko manufaktuuriteollisuuden haarassa hieman \.llättävää nousua
vuot,een 1938 verrattuna. Huii)i)u saavutetaan keskellä soLaa,1943.

Mut,ta siinä kohden kehit,vksen kulku on kaikkien inuiden edellä
selostettujen lukusarjojen osoittaman kehityksen kanssa }/'hdeiimukainen, että vuoden `1945 t,eho on selvästi alempi kuin lähivuosina sodan aikana ja sen jälkeeii.
Sen jälkeen kun }'liaktuaari EL.7" fJ. LctLtrjzc® on äskettäin jul-

kaissut mielenkiint,oisen tutkimuksen teollisuustuotannon vol}.`\'-

mist,a vuosina 1938-1947, on vastaavanlaisia tehoa kuvastavia
tietoja käytettävissä m`\'ös niaan lm lm teollisuudesta. Mainittuun tutkimukseen] liitt`'\- mm. seuraava teollisuust,uotannon
volyymi-indeksin, teollisuuden työntekijäin lukumäärän indeksin
sekä tuotannon nettoarvon (työntekijää kohden) kehitvksen vertailua

sisältävä

asetelma:

Vuosi

Teollisuus-

Työntekijäin

Tuotannon

tuotannon

lukumäärän

netto-arvo

volyymi-

indeksi

t?-öntekijää

kohden

indeksi
1_00

100

98

99
88
88
93
98

73
75

78

89
83

9/±

85

87
105

96

117

100

Asetelmasta ~jola sen laaLija tosin kehoit,taa kä}rttämään
'kaikin varauksin' ja nimenomaan ottaen huomioon, että netto-

tuotantoa t}'öntekijää kohden ei ilman muuta voida i)itää työn

tuottavuuden suoranaisena mittana - voidaan havaita teollisuus1 EiNTo

Fl.

Tilastokatsauksia

l,`^ur`\i.,\, SLtomen leollisuusluolannon

r\T:o

1-2,1949.

iioluumi

uuosin{i

1!)88-1947.
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tiicttannon volyymin i)ysyte]leen vuosien 1939 -~1945 aikana vuoden
1938 tason alapuolella. Sc)tavuosina oli vastaavasti työ[itekijäiri

]ukumäärän indeksi niiiiikään dlle 400, mutta vuoiina 1945 t}Jöiite-

kijäiji lukumäärä oli jo saaviittaiiut ja hieman sivuuttanutkin viioden

1938 tasoii, teollisuustuotaiiiion vol}'}.mi-indeksiii

ollessa

täl-

]öiii kuit,enkin vasta 87. Tuotannon ai`von tekij`ää kohden täytyi
siis olla alempi kuin ennen sotaa. Kuten sit,ä osoittavasta indeksistä
näk}.\r, näin oli asian laita myös kaikkien sotavuosien aikana ja
samoin viclä vuonria 1946, mutta vuosi 1945 on koko tarkastelun-

alaisen kymmeiivuotiskauden ajaltd heikoimman suhtee]Iisen tuotaiitoarvon vuosi. Asete]ma näyttää siis, kut,cn }']iaktuaari Laui`ila
huoiiiauttaa, ))t.ukevan sitä . . . useimmiteii tosin vai]i hajaiia].siin

ha\.aintoihin perustiivaa käsit}rstä, että 't`.öteh.o' oh erikoisen alhaiiien

\/-uonna

1945)).

Esitettäköön lopuksi t,ällaiiien työtehon kehitystä ainakin jossain määrin valaiseva lukusarja muualtakin kuin teomsuudesta.
Indeksisarjat sivu]la 243, jotka on laskett,u Rautat,iehall;tuksen jul-

kaiseman

kuukausit,ilaston pertisteella, osoittavat
v a l t io n r a u t a t e i d e n henkilökuniian sekä liikkuvaii kaluston käytön
kehitystä ja toisaalta liikkuvan kaluston kä}.tön suhdet,ta henkilökunnan lukumäärään.
Valtionrautateiden henkilökunna]i lukumäärä on eräitä vähäisiä

poikl%uksia ]ukuun ottamatta noussut koko tarkaste]tavana jaksona ~siis niyös.kin sodanjälkeisinä vuosina, huo]imatta luovutettuun
Karjalaan kuu]uneen rautatievei`koston menetyksestä
\-uoden

1944 vährauhassa

ja siLt,emmi]i solmitussa lopullisessa

rauhansopimuksessa. Mutta m}'ös rautateiden käyttö, sikäli kuin
sitä

\.oidaan

mitata.vaununakse]ikilometrimäärällä,

on

lisäänty-

nyt. Suurin se oli sotavuosina, ]iiutta m}rös sodan jälkeen se on ollut,
\'`iot,ta 1945 lukuun ot,taniatta, suurempi kuin vuonna '1938. Sota-

vuosien aikana vaununakselikilometrimäärän kasvu oli suhteel]isesti

voimakkaampi kuin i`aut,at,eiden henkilökunnan. Sodanjälkeisinä

vuosina se]i sijaan henkilökunnan lukumääi`ä on yhä varsin huo-

inattavasti

kasvanut

\-aununakselikilometrimäärän taas ollessa

sclvästi vähäisempi kuin jatkosodan vuosina.

Sikä]i kuin vaununakselikilometrimäärän suhdetta henkilökun-

ntin ]ukumäärään voidaan

pitää

t}-ötehon mittana

rautateillä,
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Valt,i,onrautali,et,.
Vuosi

Valtioni`auta-

Vaununakseli-

Vaununakseli-

teiden palveIuksessa ole-

kilometrimääränl indeksi

kilometrimää
rän ja henkilö
kunnan lukumäärän vä]isen
suhteen indeksi

van henkilökunnan indeksi

työteho rautatielaitoksessa on sodan jäll"en huomattavasti alentunut. Ja jälleen osoittautuu vuosi 1945 heikoimman työtehon vuodeksi. Kehitys teollisuustuotannossa ja hikenteessä on ainakin
tässä kohden ollut täysin yhdenmukainen.
Edellä olevassa on tuotanto- tai t)rötehon mitLana kä}-Letty
tuot,annon
(tai liiketoiminnan)
tulokse]i suhdetta
käyLettyihin
työtunteihin tai henkilökunnan lukumäärään. On ilman muuta

selvää, että tämä on kaikkea muuta kuin täsmällinen mittapuu
tähän tarkoitukseen. Eihän tällöin esim. tuotannon i`ationalisoin-

ni`,sa tai tuotantotekniikassa tapahtuneita muutoksia voida asianmu]r`aisesti ottaa huomioon. Mutta ainakin lyhyinä ajanjaksoina,

jo]loin muutokset näissä ja muissa tuotantotu]okseen työtehon
ohella vaikuttavissa tekijöissä eiväL ole kovin suui`et, tä]laiselle

suhteelle voitaneen kuitenkin m}'öntää jonkin]ainen merkitys t)rötehon mittaajana.
] Henkilö, posti-, matkatavai`a- sekä tavai`avauiiut
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Esitett}.

antaa

aineisto,

joka

on

siksi

]aaja,

ett,ä

si]le

voit,atiecn

tiettyä todistusarvoa, osoittaa, ett,ä t,yöteho -käytettävjssä

olleclla r)uutteellisella mittai)uulla mitat,t,una -on varsinkin ensim-

mäisinä

sodanjälkeisinä

vuosina

ja

niinenomaan

vuonna

1945

`.Ieensä ollut y)noi.maalia» alempi.
Alimman t}rötehon ajat ovat
sai"`lla ollcet pahimman inflaatiovyör},.n aikoja. Inflaatjon ki;htymisen ja t}'ötehon alenemisen vcälillä nä}'ttää siten vallitsevan Lietty

korrelaatio.

Mutta jälleen tä`.t`-.\- olla h\.vin varovainen, enncn kuin ilman

muuLa lukee todett,avissa olcvan t\.ötehon alenemisen nimenomaan
sentapaisten inflaation aiheulLamien, työLehoa alentavien

i)s}rkolo-

gisluonteisLen tai muiden tekijöiden viaksi, joita Saksan inflaatiokuvauksen `.hte\'dessä selostettiin. Sodanjälkeisinä ensiaikoina oli
])aljon inuita samaan suuntaan vaikutlavia lckijöitä: sodan aiheuLtama f}r},'sinen ja ps}t}'kinen väs}'m}.s, epävarma sisä- ja ulkopo-

]iittinen ti]anne, siirtoväen irtiriistäininen aikaiseniinist,a
sisLa

toimipaikoistaan

totunnai-

ja heilLäininen aivan uusiin oloihin, jolloin

se tosin vallinncen t}.ö\/-oiman ijuiit,tcen takia varsin nopeasti sijoit-

tui iavalla t,ai toisella Luotant,otoiminnan palvelukseen, mutta var-

maankaan ei kokonaan ilman olosuhteiden väkivaltaiscn ja äkil]isen
]`iu`itoksen aiheutLamaa t}.öhalun ja -t,ehon a]enemist,a. Tuotant,o-

Luloksia alensivaL eräissä tai)auksissa olennaisesti myös materiaa]in
saaniivaikeudcL

silloisissa

poikkeuksellisissa

oloissa.

Kaikki nämä

tckijät ovat `.hdessä vaikuttaneet siihen l}'ötehon yle;seen laskuun,

johon

edellä

esiLetL)'

Lilastollinen

aineisto

näyttää

viit,t,aa-

van, ja on mahdotonta mennä sanomaan, kuinka suui.i osuus niillä,
kuinka suuri taas inf]aatiolla on ollut t,ässä kehit\t-ksessä.

osuut,ta

t)'öLehoa

\/-ähentävänä

tekijänä

voidaan

InflaaLion

epäillä viitt,aa-

malla esim. siihen tosiasiaan, eitä t).öieho näyLtää jo vuonna 1947

alkavan nousta,

vaikka tämäkin vuosi oli vaikea inflaatiovuosi,

joskaan ei tässä suhteessa vuot,een 49/i5 verrat,t,avissa. Mutta tähän
voidaan taas vastata, ett,ä myös ne inuut tekijäi, jotka ilmeisesti
olivat sodanjä]keisinä lähiaikoina vaikuttamassa työtehon laskuun,

alkoivat vuonna 1947 jo osit,t,ain heikent}'ä ja lakata vaikuttamasta.

Sotaväsymys o]i väistymässä, poliittisetkin olot, vaikkakaan eivät
vielä suinkaan lopullisesti vakaantuneet,

olivat ehkä kuitenkin

rauhallisemmat kuin vuonna 1945, ja m}.ös siirtoväcn mukaut,umi-
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nen uiisiin olosuhteisiin oli
kuin vuonna

1945.
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tällöin jo varmasti ehtinyt pitemmälle

Niinikään o]i raaka-ainet,ilanne jo selväst,i suo-

tuisainpi kuin heti sodan jälkeen.

Niin varovainen kuin edellä sanotun valossa onkin oltava, ennen
kuin kat,soo

todet,t,avissa

olevaa

t}.ötehon

laskua

nimenoinaan

inflaation aiheuttamaksi, jokin osa sille tässä prosessissa kuitenkin
ilmeisest,i
tehon

voidaan antaa. Korre]aatio inflaation kiihtymisen ja työ-

alenemisen välillä on joka tapauksessa melko selvä, ja sitä-

])aiLsi inuist,a maista saadut vastaavanlaiset kokemukset oikeut,ta\Jai, niin ikään i)iLämään inflaatiota eräänä ainakin jossain määrin

tvötehon heikkenemiseen vaikutt,aneena s\.\'nä. Inflaatio vähentää
mahdollisuuksia

i)itkäjännitteiseen

taloudelliseen

suunnitte]uun,

tekee ts. taloud(mpidon laajoi]le ihmisr}'hmille pakosta eneiriinän

tai vähcmmän iielkäksi kädesiä suuhun elämiseksi. Tällaisissa olosuhteissa heikkcnee se sielu]lisen energian rtanos, joka on taloudelli-

sen toiminnan ]ierimmäinen kä}'ttövoima, ja seuraukscna on työn
efektivisvvden vältt,ämätön aleneminen.
Inflaation

vaikut,uksesta

tuotantoon ja

t}/.öllis}/-}-teen

tehdyt

}-Ieiset havainnot ja kä}-tettävissä oleva empiirinen tilastomat,eriaali
nä\/'ttävät niin Suomen inflaatiokaudelta toiscn maailmansodan aika-

na ja sen jälkeen kuin Saksasta ensimmäisen maailmansodan jäl-

kecn viittaavan ainakin osittain samaan suuntaan. Näyttää siltä,
kuin kokeirius vahvistaisi sen »modernint) taloust,eoi`ian suosiman

käsityksen,

eLt,ä

inflaatiolla

on~ainakin

silloin,

kun

se

pysyy

mit,tasuhtciltaan kohtuullisena -LyöllisyyLlä ja yleensä tuotanto-

voimien käyttöä lisäävä vaikutus. Se kysynnän paisuminen, inikä
inflaatiokaut,een aina välttämättä liittyy, kiihoittaa mahdollisimman tai`kkaan mobilisoimaan työllisyysreservin, joka kansantaloudessa mahdol]isesti on olemassa. Mutta kokemus osoittaa myös,

että tämä ei }'Ieensä johda vastaavaan tuot,annon lisäykseen, koska
työteho ilmeisesti samanaikaisesti inflaat,ion vaikutuksesta aleiiee.

Inflaation vaikiitukset kansant,alouden tuotantotuloksiin kulkevat
siten kahteeii, toistensa kanssa vastakkaiseen suuntaan.
Tilast,ollisten tietojen
epätäydellisyyden ja
syy-yhteyksien
tavat,toman kompleksisuuden takia on mahdot,ont,a tarkasti osoittaa, kumpi näistä vaikutuksista on suuremi)i. Voitaneen kuitenkin
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sanoa, että ainakin s i t t e n, k u n työllisyys- ja tuotantovoimaresei`vi on jo tullut käytetyksi -eikä tämä reservi yleensä, 1930luvun olojen ei`äissä maissa muodostamasta poikkeuksesta huolimatta, ole niin peräti suui`i -ja jos inflaatio edelleen jatkuu, inflaatiolla täytyy täystyöllisyyspisteestä lähtien olla työ- ja tuotantotehoa alentavana tekijänä tuotannon tulokseen pikemmin negatiivinen kuin positiivinen vaikutus.

