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Maamme taloudellisen kehityksen
perustana on kansallisen työn ja

pääoman yhteistoiminta.

Tämän kehityksen tukemisessa on
liikepankilla tärkeä osuutensa.

KÅH§'ÄLLI§-@§EKE-EÄHKK[

Pankkisiirto on lyhyessä ajassa k.ehittynyt erääksi maamme maksuiiikkeen
keskeiseksi tekijäksi - eikä syyttä. Se on .nopea, huokea ja joustava maksujen siirtotapa, joka soveltuu sekä maksujen suoritukseen että saatavien

perimiseen. Kumpaankin tarkoitukseen voidaan käyttää samaa helposti
täytettävää lomaketta. Maksun voi tätä lomaketta käyttäön siirtää omalta
shekkitililtään joko saajan misså liikepankissa, såästöpankissa tai osuuskassassa tahansa olevalle tilille, postisiirtotilille tai suoritettavaksi saaLjalle

kåteisenä lähimmässä pankinkonttorissa.

Kun Teillä on sheld£itili Yhdyspankissa, voitte keskittää .miaksuime ja perimisenne samaan paim[aan, jossa holdatte muutkin raha,asianne.

HENKIVAKUUTUS A]ANKOHTAISTEN
KYSYMYSTEN VALOSSA.
Esitelmä,

jonka

kokouksessa

Kansantaloudellisen
joulukuun
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`.hdistyksen
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1950

vuosi-

piti
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Vaikka henkivakuut,ustoimintaa on Suoimssa hai`joiteu`i kotiinaisten

\rakuutusyhtiöiden

toiinesla

jo

75

vuot,ta

ja

eräiclcn

ulkomaistcn yhtiöiden täällä olleiden pääasi()imistojen välit`-ksellä

sitä emenkin, on niaassamme vie]äkin laajoj:` väestöi)iirejä, jotka

eivät ole selvillä henkivakuutuksen sisällöst,ä niin hyvin vakuut`issopimuksena kuin sosiaalisena ilmiönä. Yhä eclclleen kuulee ver-

i`attain

valistuneidenkin

henkilöiden

])itävän

henkivakuutust{`

yksinomaan säästämistoimenpitccnä. \+ii``enomaan tätä n}-l{}-ä` km
i`ahamme ai`vo on kovin horjuva, on kysymys siitä, onko ja missi\

määrin henkivakuutus rinnastettava säästämiseen, tullut entisLä
ajankohtaisemmaksi ja yleisemmäksi puheen aiheeksi. Lienee sen
vuoksi paikallaan hieman tarkastella henkivakuut,usta tästä näkökulmasta.
Tai.kastakaamme aluksi, miten henkivakuutusmaksu on kokoonpantu. Siinä erotetaan tavallisesti seuraavat neljä erää:
1) Riskimaksu,
2) Säästömaksu,

3) Kuormitus ja
4) Varmuuslisä.

Riskimaksu
on se osa henkivakuutusinaksusta, joka
tarvitaan kuolemantapauksista aiheutuvien menojen peittämiseen.
Sen suuruus määrätään tilastost,a johdetun kuolleisuustaulun pei-us-

.|
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teella. Kaikki suonialaisct henkivakuutusyhtiöt kä)'ttävät nykyään
kuolleisuustaulua, joka tunnetaan niiTiellä YS 1936 ja joka on

laadittu kotimaist,en

henkivakuutusyhtiöiden kuolleisuusti]aston

perusteella vuosilta 1920-30.
S ä ä s t ö m a k s u on se osa henkivakuutusmaksusia, joka
siii.retään vuosittain vakuut,usmaksurahastoon ja joka laskuperusteiden mukaisella korolla kai`t,utettuna kasvaa vakuutusajan
päättymiseen mennessä }J.htä suureksi kuin silloiii vakuutetulle ellei hän sitä ennen o]c kuollut - maksettava `.akuutussumma.
K u o i` m i t u k s ti ] 1 a ymmäi`i`etään siLä osaa \'akuuLusmak-

susta,

joka

on

t,ai`koiiet,L`i

pcittämään

yhtiön

kustaiinuksei.

Kuormituserä jakautuu kahtecn osaan: hankinta-ja hoiLokuoi`mitukscen, joidcn tarkoitus selviää siis jo niiden nimistä.
Neljäntenä

osai`{`

hc]ikivakuut,usmaksusta

v a r m u u s 1 i s ä.
et,tä

jokin

niisiä

mainit,tiiii

cdellä

Sc on ot,et,tu vakuutusmaksuun silLä vai`alta,

oleitainuksista,

joille

kolmen

ensimmäisen

erän

suuruus r€`kcnLuu, ci itiLäisi paikkaaiisa. Kuormituksen ja vai`inuus]isän välii`cn raja oii jossain määi.in miclivalLaine]i. Yhtä hyvi]i

voit,aisiin

nämä

niolemmaL

L`rät

lukca

yhdeksi,

kuorinituksc(m

kuuluvaksi. Variiiuuslisän ci`ottamista ci`i cräksi puoltaa se, et,tä

lain mukaan hcnkivakuutusyhtiö on velvo]lineii muodost,.iinaan
varmuusrahast,on, jonka suuruudc]lc ]aki asei,taa määräiyi vaat,iinukset. Tämä rahasio on t,arkoitetLu sellaiscn mahdollis(m tappioii
p(`iLtä]niseen, ,i.ohon muut käytettäväksi `.arat,ut vai`aL eivät, ri;Lä.
Edcllä mainitt`ijt.n t`i`icii suui`uus ja siis myös itse `J-akuut,usmaksun ]iiääi`ä

t`i

olt` vakuuLusvhtiön it,seiisä vapaasli

tävissä, vaan tulec i`iiden sisält,``ä ns.

tava

sosiaaliministei.iön

Kuiiika

suui`i

määrät,-

perusteisiin, joille on hankii-

vahvistus.

o]i sit,t,en kunkin crän osuus

koko

vakuut,`is-

n`aksusta? Tämä i`iippuu t,ictenkiii siitä, millaincn vakuuLusmuolo

on k}.s}.myksessä. Määi`äajal#i päätet}.stä kuolcmanvaravakuut,ukscsia

cli

i`iskivakuuLuksest,a

maksettav.```n

maksuun

ei

sisäl]y

sääsiömaksua lainkaaii. Tällai]ic]i i)uhdas li(mkivakuutus on vL`rl

rat,ta\.issa palovakuulukscen. Vakuutusa,jan pääL}'ti}rä ei vakuutetulla, joka on eläi)} 1 \,-akuutusaj€`]i loppu`Hi saakka, olc tällaisessa

tapauksessa mit,ään saai,avaa.
ylidistcLt)-

hcnki-

j:t

Jos scn s;j.a:m on

i)ääom<"ah`itiis,

joka

kys}riii}'kscssä

tarkoiLLaa

sit,ä,

ns.
citä

iTI.:NKl\'AKU'UTUs
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vakuut,ett,u määräikään päästyään saa itse nostaa vakuutussumman, muodostaa säästömaksu olermaisen osan koko vakuutusmaksusta. Tämän säästöosan suuruus vaihtelcc eri vakuutusmuodoissa riippuen siitä, kuinka pitkä on vaku`it`isaika ja missä iässä
vakuutus i]äättyy.
Oheinen taulukko osoittaa, kuinka suurei] ()si\n koko `/-akuut,us-

maksusta

kukin

edel]ä

mainituista

eristä

muodostaa

neljässä

yleisesti käytctyssä vakuutusmuodossa (tau]`issa). Ensimmäinen
sarakc tarkoittaa ns.
elinikäistä vakuutust€\, jossa vakuutus-

summa suoritetaan viimeistään 90 vuoden iässä, toinen 65 vuoden
jässä ja kolmas 60 vuoden iässä pääit,yvää ns. yhdistetLyä henkija pääomavakuutusta. Kaikissa näissä kol]iiessa tapauksessa on
cdel]yLetty, et,tä vakuutus oteLaan vakuut,etun 25:nnel]ä ikävuo-

dcl]a.

Neljäs sai`ake tarkoittaa ]apscnvakuutusta, joka päätt.yy

21 vuoden iässä ja joka otctaan lapsen ol]{`ssa ensimmäisellä ikävuodc]laan.

Taulu

|9°25

Riskimaksu
Säästömaksu

71.0°/`6

|
|

|6525
/i4.7°/,
30.o »

|
|

i6°25
35.6°/o
/[0.4 ))

\

i2li
5.o O/o
75.6

))

1

Kuormitus
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Taulukosta ilmence, että riskimaksun ja siläsiömaksun osuus
koko vakuutusmaksusta vaihtclee suui`esti `t.'n mukaan, minkälaisesta vakuut,usmuodosta on kysymys e]j minkälaiseen tauluun
vakuutus on päätettv. Va].n siltä osalta, kiiin vakuutusmaksuun
sisälLyy säästömaksua, on it,se henkivakuut,uskin säästämistoimenijide, muulta osaltaan se on LurvaamisLoim(`n])i(le, kuten vakuutus
`r|eensä.

Kun puhutaan inflaation vaikuLuksisi,a hcnkivakuutukseen,
siben, niin kuiii }Jksiiyistapauksissa

on hai`haanjohtavaa tehdä

yleisesti kuulec tehtävän, eLtä lasketaan yhtcen iiiaksetut vakuutusmaksut ja mitataan näin saatua summaa jollakin rahan arvon
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alenemista osoitta\'alla in(Icksillä. Tällainen vertailu on oikeut,ettua
vain siltä osalta,

k`iin k\.s\.m`'ksessä

olevassa }rksit\-istar)auksessa

henkivakuutiis on säästämistä, mut,ta ei sen sijaan siltä osalt€`,

kuin vakuutus on todcmsta vakuutusta.
i)uhdas

riski`.akuutus, jt)ssa

siis

Jos k`'s\.m`.ksessä on

ei ole säästömoment,tia

lainkaaTi,

voidaan sano€i, että vakiiut,usinaksu maksetaan kulloinkin joh
yhtä h}'vässä tai }-htä huonossa rahassa, kuin mil]ä mitat,aan se
turva, jonka \-akuutussumiiia tuot,taa. Tällöin on tietenkin edell\'-

tettävä, että vakuutet,tu ]isää \.akuutustui`vaansa, ts. ottaa uusia
vakuutuksia, sit,ä mukaa kuin i.ahan arvo alenee ja hänen tulonsa
nimellisesti

ainakaan

lisäänt`-vät,.

välitöntä

P\'äin

vahinkoa

menetellen

ei

inflaaiio

vakuutuksenoLLajalle.

ajheuta

Välillisesti

saattaa inflaatio kylläkin ei.inäisissä }.ksityistapauksissa tällöinkin

aiheuttaa haittaa siinä tapauksessa, että vakuutuksenottajan
terveys on ajan kuluessa siinä määrin heikent}.n}'t, ettei hän enää
voi saada tarvitsemaansa lisävakuutusta.
Edellä sanotusta lienee suui.in i)iirtein kä\'n``t selville, missä

määi`in henkivakuutus on säästämistä ja missä määrin todellist,a

vakuutusta ja että tämä i`iippuu siitä, minkälaisen vakuutusmuodon
asianomainen vakuutuksenottaja valitsee. Tätä taustaa vasten
]ienee kiintoisaa hieman tarkastella, minkälaisia vakuutuksia suuri
yleisö suosii. Tähän saadaankin jonkin veri`an valaistusta virallisesta
tilastostamme, jossa on toimitettu suoraan hankitun suomalaisen

henkivakuutuskannan ei`ittel\..
Vii.allista vakuutustilastoa on maassamme i)idettv v:sta 1892

alkaen. Tällöin, samoin kuin lähinnä seuraavina vuosik}rmmeninä,
ei tilastossa mainita erikseen ])iihtaiden riskivakuutusten määi`ää,
mutta sen sijaan saadaan siitä selville, kuinka suuren osan elinikäiset henkivakuutiikset muodostavat koko henkivakuutuskan-

nast,a. Tähän aikaan pidettiin elinikäistä henkivakuutusta puhtaana henkivakuutuk;ena ja siis vastakohtana inääräiässä päätt}.`.älle yhdistet\.llc henki-ja pääomavakuutukselle, mitä jakoa voidaan h}'vin ijuolustaakin, koska elinikäisessä henkivakuutuksessa
säästömomentti

Elinikäisten
kannasta

on

on \-ai`sin vähäinen.

henkivakuutusten

\.aih(l(`llut

seuraa\..asti:

osuus

koko

henkivakuutus-

HEr`-Ki`.AKuuTus .\TAr`'K()[iT.-\isTF,N K¥SVMVSTEr`' `.Ai,oss,\
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Edellä

)) 1900

59

)) 1910

39

)) 1920

19

)) 1928

22

kuvattua

7

kehitystä

ei

valitett,avasti

voida

seurata

pitemmälle kuin vuoteen 1928 saakka, koska siitä lähtien tilaston
i`akennetta muutettiin, mutta mainitutkin numerot ovat kuvaavia
silloiselle

kehit}'kselle, ja

voidaan

niistä tehdä

ensimmäinen

kotimainen

erinäisiä johto-

päätöksiä.

Kun

henkivakuutusyhtiömme,

Å'ciJepcb, vuonna 1874 aloitti toimintansa, oli henkivakuutus kutakuinkin tuntematon käsite laajempien väestöryhmien keskuudessa.

Tosin muutamat ulkomaiset henkivakuutusyhtiöt olivat jo sitä
ennen ulottaneet toimintansa meidänkin maahamme, mutta niillä
oli asiamiehiä yain suui`immissa kaupungeissa, ja ne työskentelivät
rajoitetun valistuneen kansanosan keskuudessa. Näissä samoissa
i)iireissä aloitti Kalevakin toimintansa. Vai.sinaisen rahvaan sivistystaso oli tällöin vielä alhainen, ja se eli eristynyttä elämäänsä
luontoistalouden piirissä, vailla kulkuneuvoja, sanomalehtiä jne.
Henkivakuutustoiminnan ulottamista laajalle maaseudulle ja kansan syvien rivien keskuuteen ei näissä oloissa voitu ajatella. Mutta
vuosisadan vaihteen molemmin puolin tapahtui näissä olosuhteissa
kaikille tiinnettu muutos ja ripeä kehitys. Samanaikaisesti ]isään-

tyivät henkivakuutuksen hyväksi työskentelevät voimat. Vuonna
1890 perustettiin toinen kotimainen henkivakuutusyhtiö, SLtom;.
Vuonna

1905

i)erustettiin

henkivakuutusyhtiö

Fer}7tjc!.

Tämä

yhtiö tosin lopetti toimintansa kymmenisen vuotta myöhemmin,
mutta se ansaitsee tässä yhteydessä erityisen maininnan sen vuoksi,
että se ensimmäisenä alkoi täällä harjoittaa ns. kansanvakuutusliikettä, joka, kuten tunnettua, on tarkoitettu juuri vähävai`aist,a
väestönosaa varten. Vuonna 1910 lisääntyi kotimaisten henkivakuutusyhtiöiden luku jälleen yhde]lä, kun Scbzcimchyhtiö perustettiin.1
1 1920-luvulla i)erustettiin jälleen uusia yht,iöitä, mutta nythän on kysymys
vain vuosisadan vaihteeii inolemmin i)uolin tapahtuneesta kehityksestä.

JUssi MALMivuo

Henkivakuutusalan työntekijöiden lukumäärän lisäännyttyä
uusien yhtiöiden perustamisen johdosta ulotettiin hankintatyö
myös ]aajalle maaseudulle, jossa samanaikaisesti tapahtunut väestön taloude]Iinen ja sivistyksel]inen nousu loi tälle työ]le riittävät

edellytykset. Juuri tämä henkivakuutusyhiiöiden työn suuntauksen muut,tuminen kuvastuu selvästi ede]]ä esitet}-istä, vakuut,us-

kannan kokoonpanossa tapahtunutta muutost,a osoittavist,a numeNiin kauan kuin henkivakuutustoimintaa harjoitettiin

i`oista.

i`ajoitetussa,

valistuneemman väestönosan

ijiirissä,

olivat riski-

voittoiseL e]inikäiset henkivakuutukset valtavana enemmistönä
vakuutuskannassa, mutta sitä mukaa kuin t}'ökenLtää levitettiin
laajojen väcstökei`i`osten keskuuteen, väheni elinikäisten vakuutus-

ten osuus ja säästövoittoiset yhdistetyt henki-ja i)ääomavakuutukset tulivat yhä suositummiksi. Vasta ensimmäisen maailmansodan
jälkeen tapahtui tässä kehityksessä pysähd}-s, i]meisest,i silloisen
inflaation antamasta opetuksesta.

Ede]1ä kuvattu kehitys ei ole aiheut,unut he]ikivakuutusyhtiöiden

hankintapo]itiikasLa.

Päinvast,oin

ovat

johtavat

henkiva-

vakuutusmiehet koettaneet ohjata kehiLystä ns. protektiivisia
vakuutusmuotoja kohti,
ts. suosia se]]aisia vakuutusmuotoja,
joissa saadaan mahdo]]isimman pienin uhrauksin mahdollisimman
suuri tui`va. Tähän hcitä on pakoLLanut jo yhtiöiden vä]inen kil-

pailukin, koska vakuutuskannan määrää pidetään }'htiön suuruuden
mittapuuna. Tapahtunut kehitys saa scliLykscnsä siitä, miten eri
väestöryhmät reagoivat henkivakuutukseen. Niin kauan kuin
työtä tchtiin vain valistuneimman väestönosan keskuudessa, joka
täysin ymmärtää, mitä henkivakuut,uksella tarkoitetaan, olivat
protektiiviset vakuutusmuodot eneimiiistönä vakuutuskannassa.
Kun sitten henkivakuutusta ryhdyttiin levittämään suuren yleisön
keskuuteen, oli sen vaikeata ymmärtää henkivakuutuksen todellista tarkoitusta. Ajatus o]i si]]e uusi ja ()ut,o. Ei t,ahdottu ymmärtää,

että hcnkivakuutus otctaan toisten [".\J.aksi, vacin ajateltiin enemmän tai vähemmän individuaaliscsii. I-Ienkivakuut,usta vcTrattiin
säästämjseen, jonka rahalaitokset, nimcnomaan säästöpankit, olivat

jo tehneet tunnetuksi. Näin tuli r£ihvaan keskuudessa suosituksi
vakuutusmuodoksi yhdisLetty henki-ja pääo]iiavakuutus ja tällöinkin nimenoinaaii se]1aiset taulut, joicl(.n inuk€`an vakuutussumma
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suoi`itetaan v`akuutetulle itselleen jo verrattain vai`haisessa iässä.

Tämä käsitys on valitettavasti vieläkin kovin ylcinen, kuten myöhemmin saamme nähdä.
Aikaisemmin mainittiin jo, että virallisen tilastommc i`akennetta muutettiin v:sta 1929 lähtien niin, ettei siitä lähtien saada
selville elinikäistcn henkivakuutusten osuutta koko vakuutuskannasta. Tällaisena pysyi tilasto vuoden 1937 ]oi)puun saakka,

emmekä nä`iltä vuosilta saa vastausta kysymykseen, olivatko riskivoitt,oiset vaiko säästövoit,toiset henkivakuuiukset yleisön suosiossa. Vuodesta 1938 ]ähtien muutettiin t,ilaston rakennetta jälleen. Siitä alkacn saadaan selville, kuinka suuren osan puhtaat
riskivakuutukset muodostavat koko vakiiutuskannasta, mutta
elinikäincn henkivakuutus on nyt luettu samaan ryhmään kuin
ns.
yhdistetty
henki- ja pääomavakuutus.
Vakuut,uskannan
ryhmitys tilastossa on siten nykyään enemmän teknillinen kuin
sosiaalinen, sillä teknilliseltä kanna]ta katsottuna ei elinikäisellä

henkivakuutuksella ja yhdistetyllä henki- ja pääomavakuutuksel]a ole mitään ei`oa, vaikka ne sosiaaliselta kannalta kat,soLtuna

eroavat toisistaan suui`esti. Vuodesta 1938 lähtien voimme siis

tilastosta seurata puhtaiden riskivakuutusten osuutta koko henkivakuutuskannasta.
Niin kauan kuin rahan ai`vo pysyi suhteellisen vakaana, oli

puhtaiden riskivakuutusten osuus vakuutuskannasta hämmästyttävän pieri. Vuosina ennen viime maailmansotaa ja aluksi sen jälkeenkin oli näiden vakuut,usten osuus koko vakuutuskannasta alle
1 °/o:n. Vasta aivan viime vuosina on niiden osuus alkanut kasvaa
niin, että se vuoden 1949 päättyessä oli 10 °/o.1 Inflaation jatkuessa i`iskivakuutukset ovat alkaneet saada enemmän suosiota
osakseen, vaikka päätettävien vakuutusten enemmistö edelleenkin
ori epäi]emättä säästövoittoisia yhdistettyjä henki- ja pääomavakuutuksia. Tätä kehitystä on osalt,aan edistänyt myös se seikka,
että hcnkivakuutusyhtiöt ovat ottancet käytäntöön uusia vakuutusmuotoja. Puhtaiden i`iskivakuutusten muotoja on lisätty, ja
erityisesti ovat suosiota saaneet osakseen sellaiset uudet yhdistetyt
1 Tilast,on

mukaan tämä luku tosin on vain 2 %, mutta siihen on lisätlävä

ci`inäislen yhdist,ettyjcn vakuutusmuotojen riskiosa. Tilastossa nämä yhdistctyt,
v:`kuiitusmuo(lot

t)n

]ucttu

hcnki-

ja

pääoma\.akuutuksiiii.
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`.akuutukset, joissa osa on i)uhdasta riskivakuutusta ja osa ta\.:`l-

lista henkivakuutusta, olipa tämä osa sitten elinikäistä tai määi`ä-

iässä päätt,}.vää henki- ja pääomavakuutusta.
*

Edellä o]emme tarkastelleet, missä määi`in henkivakuutiis on
alt,is inflaation aiheut,tamil]e

vaaroille

ja miten suuri yleisö on

vakuutusmuotojen valinnassa reagoinut näille vaai`oille

kahden

inflaation jälkeen. Tämän jälkeen lienee i)aikallaan hieman tarkas-

tella, mitä inflaatio on vaikut,tanut henkivakuutustoimint,aamme
koko kansantalouden kannalta katsottuna. Tällöin lienee hyödyllist,ä ensiksikin vei`rata toisiinsa henkivakuutussummaa asukasta
kohden pohjoismaissa eri '\'uosina. Tätä valaisee seuraava taulukko:

Henkivakuut,ussumma asukast,a kohden pohioismaissa Suomen
mai.koissa.
v.1914

Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi

v. 4939

v.1948

7 460

38 318

8 068

31924

10 562

53 818

3 620

14 094

Edellä olevassa vertailussa kiinty}. huomio erityisesti Norjaa
koskeviin lukuihin. Vuonna 191/± olimme edellä Norjasta. Ensim-

mäistä maai]mansotaa seuranneen inflaation aikana i.äimme siksi
paljon jäll"en, ettemme vielä vuonna 1939 olleet edes puolessa
siitä, mihin Norjassa silloin oli pääst}r. T\Tyt olemme toisen inflaation

takia tietenkin edelleen jääneet naapurimaistamine jälkeen. Mitä

Suomea koskeviin numeroihin tulee, voimme sanoa ottaen huomioon rahan .arvossa v:n 1939 jälkeen tapahtuneen muutoksen,

että Suomen kansan henkivakuutusturva on tätä n}'kyä n. 5060 % siitä, mitä se oli ennen toista maailmansotaa. Vuonna 1939

oli nimittäin maamme henkivakuutuskanta

13.5 miljardia mai.k-

kaa silloista rahaa. Viime vuoden päättyessä se oli 75 miljardia
eli siis 5.6-kei`taine]i, kun sen sijaan elinkustannusindeksi on sa-

maaii aikaan noussui 8-kertaiseksi ja tukkuhintai]ideksi 11-kei`taiseksi.

HEr`'KI\'.\KUUTtts

AJ.i\`'l{oii'i`.i\isTE`'
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T\Tykyään päätet,tävieii uusien henkivakuutusten keskisuui.uus

on n. 140 000 mk. Ennen viime maailmansotaa se oli lähes 15 000

mk.

Nousu on siis kutakuinkin indeksin mukainen. Vakuutuskanta kasvoi v. 1949 16 miljardia markkaa, ja kuluvana vuonna
muodostunee kasvu suunnilleen samansuuruiseksi, ehkä hiukan
suuremmaksi. Jos olettaisimine, että in{.laatio n}.t on meillä päättyn}rt, kestäisi nykyistä hankintavauhtia noudattaen runsaat 3
vuotta, ennen kuin maamme henkivakuutuskanta saavuttaa sen
tasoTi, jolla olimme 10 vuotta sitten. Kunnes olemme siihen päässeet, voimme sanoa, että henkivakuutusmiesteinme työ on menetysten korjaamista, siis jälleenrakennust}'ötä, jota me joudumme
suoi`ittamaan, sillä aikaa kun paremmin rahansa arvoa hoitaneei
läntiset naapui`imaamme ovat menneet eteeni)äin.
Vaikka maamine henkivakuutuskant,a v:n 1949 päättyessä oli
5.6 kei`taa niin suuri kuin vuonna 1939, ovat henkivakuutusyhtiöiden rahastot samanaikaisesti kasvaneet vain 3-kertaisiksi. Tämä
on täysin ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että vakuutuskannasta nyt on nuoi`en kannan osuus suurempi kuin 10 vuotta
sitten. Vakuutusmaksu-ja korvausi`ahastot, joita kansanomaisesti
voidaan kutsua vakuutettujen säästöönpanoiksi, olivat v:n 1949

päättyessä yhteensä 8.5 miljardia markkaa.] Kun tähän lisätään
yhtiöiden ns. omat rahastot, 0.5 miljardia, ol.i henkivakuutusyhtiöiden hoidossa siis pääomia viime tilinpäätösten mukaan 9 miljardia
markkaa. Lienee paikallaan tässä mainita, miten nämä varat ovat
sijoitetut.
I-1enkivakuutusyhtiöiden siioitukset (J. 1949.

milj. mk
Sijoituslaiiiat

......

Vakuutuskirjalainat
Oblig.aatiot

223.2
2 982.o

Osakkeet .

380.7

Kiinteistöt

131.7

Yhteensä
1 Samaan
liikepankeissa

5 282.8

9 000.4

100.o

aikaaii olivat, yleisön talletuksct säästöpaiikeissa 35.3 miljardia,
31.1

miljardia ja

osuuskassoissa

16.6 miljai`dia

mk.

JL'Ssl
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Lainat ja obligaatiot, ovat henki\-akuutus}'htiöiden i)ääasialliset

sijoit`isinuodot.

Tämä

onkin

luonnollista,

koska

]yh}'taikaisen

liih }t'.m. luoion m}.öntäminen ei kuu]u niiden t6htäviiii, eikä ole
•]ain

inukaan

vähäiscmpi

sa]littuakaan.

(tsa

Lainoista on valt,aosa

kuntalainoja.

Vertauksen

kiinnit}'slainoja,

vuoksi

mainittakoon,

että muissa it()hjoismaissa obligaatiot muodostavat henkivakuutus\Iit,iöiden

i)ääasi.il]isimman

sijoitusryhmän,

mutt,a

näissä

maissa

onkin kehittyneemmät ob]igaatiomarkkinat ja voimakkaita h}'poteekkilaitoksia, jotka myönt,ävät kiinnityslainoja ja joiden obligaaiioita vakuutus}.htöt sit,ten ostavat. Meillä nä}/`ttclevät h).i)oieckki]ajtokset luotonantajina vei`rattain vaatimatonta osaa, ja
scn \Juoksi kiinnityslainat,
muodostavat
suomalaist,en
hcnki-

vakuut,us\Jhtiöiden

suurimman
sijoitusryhmän.
Nimenomaan
asuntot,uotannon rahoitt,aminen on kaiken aikaa ollut henki\;.akuutu.syhtiöiden sydämenasia, ja ]iiinpä ne tätä n}rkyä kiiiinitys]ainoillaan voimakkaasti tukevaL ns.

Aravalakien nojalla vauhtiin

päässyttä asuntoi`akennustuotantoa.
Missä määrin henkivakuutusyhtiöt ovat sijoittancet varojaan
kiinteistöihin tai
muuhun i`eaaliomaisuutcen,
on tunnetuista
syistä tätä nyk}.ä varsin ajankohtainen kysymys. Edellä esiLetyistä
numeroista selviää, et,tä kiinteistöt muodostavat vain `1.5 °,/o ia

osakkeet, joista enemmistönä ovat kiinteistöyhtiöiden osakkeet,
4.2 °/o eli yhteensä 5.7 °/o kaikista sijoituksista.

Nämä numei`ot

eivät kuitenkaan anna täysin oikeata kuvaa asiasta. Vain vähäinen
osa yhtiöidcn hallitsemist,a kiinteistöistä on niiden välittömässä
oinistuksessa.
Suui`imman osan näistä kiinteistöistä omistavat
välittömästi asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöt, joiden koko osake-

kannan taas vuorost,aan omistaa asianomainen henkivakuut,usvhtiö. Tällainen välillinen kiinteistön omisttus esiintyy vakuutus}rhtiön kirjanpidossa osittain osakkeina, osittain näille omille
taloil]e myönnettyinä lainoina. Osa lainojen nimellä ku]kcvista

sijoituksista edustaa siis itse asiassa sijoitusta reaaliomaisuuteen.

Kuinka

pa]jon

henkivakuutus}-hiiöt

sitcn

todellisuudessa

ovat,

sijoittaneet varojaan reaa]iomaisuutecii, ei käy scl\'ille niiden vuosikert,oiiiuksista

L`ikå

`-ii.allises[a

l,il{astosta.

Nyb,ris(mä horju`'aii rahaiiar`-on aikam ()lisi ehkä
eitä

h(`iiki`.ak`i`itus\.li[,iöitlen

kaikki

`'ai.€`t

olisi`-€`t

ioivoLiavaa,

sijoiteLut

kiin-

HI.:NKlv^I<uuTus
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teistöihin, ja tällaisia neuvoja kuulee joskus esitettävänkin, mutta
valitettavasli

ei

l,ällaisecn ihannclilaan

voida

päästä.

Paitsi

sitä,

että jo likviditeettinäkökohdat tekeväi sen mahdottoinaksi, muodostavat, voimassa olevan vakuuius}rhtiölain vakuut,usrahaston
katctLa koskevat säännökset, esteen Lähäii päämäärään pyrkimiselle. Veisi liian i)itkälle tässä vhtevdessä tarkcmmin sclostaa

näitä säännöksiä. Tosiasia on, et,Lå Suomen henkivakuutusyhtiöt
ovat sijoiiLanect varojaan kiinteist,öihin niin paljon, kuin olosuhteei huomioon ottacn nähdäkscni on ollut mahdol]ista, ja on yhLiöillä

näissä

kiiiiteistöissään

Henkivakuutusyhtiöidcn
mist,ä

lainoista

on

melkoiset näkymättöinät reservit.

i)arin viime vuoden aika]ia inyöntä-

piciii

osa

indeksiin

sidotLuja.

Toistaiseksi

nämä lainat mu()dostavaL siksi vähäisen oscm koko lainakannasta,
cLt,ci sillä ole raLkaisevaa

ii\erkiL}Tstä sijoiL`ispoliiLtiscsLi,

mut,ta sen

vcrrtin niit,ä sentään on m}rönneLL}-, et,tä voimine puhua mielenkii]iioisesL€i

kohdaimiiL
kiinnii`-ksiä

kokei]usta.

vaikcuksia

Kii]inityslainojen

seii

ta`ralliscst,i

vuoksi,

usealla

että

sitominen

samaan

rahalaiLoksella,

indcksiin

kiiiiteistöön
cikä

on

on

iällöin

ole hdr)poa saada vakuutt,a iiideksin iiousun v€`i`alLa, mutta i]ideksi-

chdon liiitäminen kunialainoihin ci kohiaa i,eknillisiä vaikeuksia,
ja

se

oii

iiiissä

niuut,t`]ikin

h}.`/'in

puolustelta`.issa.

*

Ilenkivi\kuutu*toiininnalia,

sainoin

kuin

kaikelta

iiiuultakin

taloudel]ise]t,:` Loiminnalta vaadita.m joustavuutta ja sopeutuiTiista
vallitseviin oloihiii.

Eräänä

tällaisena,

ajaii

vaatimuksista

.johtu-

vana toimenpitet`nä mainitt,iin edellä uusien riskivoittoistcn vakuutusmuotojeii kä`.LänLöön ot,to. Toisena LoimenpiLeciiä

koon

sessa

indckqichtoinc]i

heiikivakuuLus.

Jos

t{\vallisessa

maiiiil,ta-

vakuuLuk-

vakuuLusaika on vähinLään 30 vuoit€i, eikä vakuut,ukscn

ottaja olc vielä

tå}rLtäii}/.t 50 \'uotta, voidaan vakuutusla ijäätet-

täessä soi)ia siiLä, eLLä vakuutussumina ja vakuutusiiiaksu sidoLaaii

ku]iiinatkin elinkustannusindcksiin kolmen vuodcn ajaksi. Indcksi-

sidonnaisuutta ci voida jatk'aa }/li 3 vuoden sen vuoksi, cttä sen
jälkcen alkaa vakuutuksen osalle karttua rahasLoci, cikä vielä ole
takciLa siilä, että rahastoL voitaisiin täysin turvatusti sijoittaa
indcksiehdolla.

Kuminallista k`rllä t,ämä indeksichtoiii(m vakuuLus

1J

Jt.ssl }hl,}Il\-l-o

on o]lut

:`inakin toisi:`iseksi vci.rattain vähän

k\-s\.tt\'.

Kun \-iin`c

`7uonna m`.ömiettiin uusia hcnkivakuutuksia kaikki:`an 25.0 miljardin markan €`r`.osta,
miljardia eli 5.5 %.

Laajakantoisin

o]i

viime

näistä

so(lan

indc`ksiin

jälluen

sidottuja

`-ai]i

hc]iki\-akuutiikst`]i

'1.4

alalla

loimeenpannuista uudistuksista lience sairauslisä\.€`kuutiikst`ii kä\Ttäntöön

ottaiiiinc]i.

`-oidaan

minkä

erit`'istä

Tämä

mcrkils(`e

lisäiiiaksua

mukaan `-ak`iuLctt`i,

menc`Ltäii`-t
``ihLecssa

itill`-iii

t`-ök`-k\'iisä`

sairauskor\;.aust:`

\.ak`iulus,

h-äitä

i`{`joitettu

joka

k\-\.\.ttöm`-`-s

li(`iiki`-akuut`ikse(`n
s€`ii`aiis\.akmilus,

`-a]niiiaii joh(losta

s€`ainaan

\-akiuitiis(i}`(loissa

365

joka

i)äi`.ältä,

mainitii;lta

jälkc(.]`.

ii`ääräL\.n

tai

sairaus`.akuutuksia

oikeuttaa`

saii.auskoi`vaukscn

laudin

sairaus`'cakuutus,

enint,ää]i

(`iiä

]iitlää

oike`iteltu

`/.€`k`iut,ussummaa]`.

cdt`ll`-i}.ksin.

iiimittäin

joka

on

siiä`

`-asLaan

lähemmi]i

on

kahta

oikeuttaz`

j{`

365

\-åmä sairauslisä`-aku`ituks(il

o\ral

ji`Lkiiu

saanee[

määi`i-

päål:ijia,

saai``aa]i

tä}-dellincn

i)åi`-ältä

vielä

saii`aus-

iiiakseua`.a]i

[`-ök}-`.`-tlöm`.}.seläkkccseen,

s`i`ii`tiisci`a

oii

sairauskor`.austa

jos

sen

L}.ö-

jälkeen.

crittäin suuren suosion

osaksc(`ii. Virallisen {,ilaston mukaan liitel,ti;n viinic vuonna in``öiiiiet,t`iliin

uiisiin

\.akuu[,usten

henki\-akuut,uksiiii

]ukumääi`ästä

ja

saii`a`islisävakuutus

7L/+ ?J;:iin

69 ?o:iiii

\.akuutussummasi€`.

Its(`

asiassa oii saircuisvakuutuksen osakseeii s.iaim` suosio vielä suui.cmpi`
kuin

osa

edellä

iiiainil,ut,

m}-önnet,\-istä

proscnttilm.iit

\.akuut`iksista

lainkaan voida liit,tää

on

osoitLa`.at,

sillä

lapsen`'€`kuutul{sia,

sairaus\raku`iiusta.

iiielkoimi`

joihin

Monet, kokeneei

ei

keniiä-

miehet ovatkin }-htäi>itävästi lausuneet, että juuri saii.aus\t.akuutuk-

sen avulla on henki\.akuutushankint,a saatu nostetuksi sille tasollc,

iiii]]ä se nyt on. Onko johtavien ja vastuunalaisten henkivakuutusmiesten oltava täst,ä sairausvakuutuksen osaksi tu]leesta suosiosia
iloisia vai huolestuneita, on toistaiseksi epätietoista. Joka taiia`ik-

sessa

vaihdetaan

heidän

keskuudessaan

nykyään

asiasta

vilk-

kaast,i mielipiteitä, ja saii`ausvakuutuksest,a saatavia kokemuksia

seurataan tarkoin.

Henkivakuutusmiehiä askarruttaa erit\-isesti`
kaksi sairausvakuutukseen ]iittyvää kysymystä, nimittäin kys}-mys pei`usteiden kestäv}.ydestä eli maksujen riittävy}.destä ja
kysymys väärinkäytösten torjumisesta.
Mitä ensiksikin perusteisiin tu]ee, pitäisi niide]i, mikäli mah-

Hl.:`.KI`.AKrl'Tl.s Aj.\`.KollTAlsTl.:`' K`.s`'}I`'sTI.=`-`'ALossA

clollista,

i)ohjautua

kuitenki]i,

kokemukscc`n,

o`'aik()

tältä

alalta

siis

tilastoon.

aikaisemmin

so`'elluiettavissa saii.ausvakuutukseen siinä
\-akuut`is`.ht,iömim

saalta

on

iiieillä

]i\.t

o\.:`t

r\.ht\.neeL

aikaisemp€`a

Ei)ä`/-armaa

s€`a(lut

on

kokemukset

muo(lossa, ktii]i htinki-

siLä

kokeinusta
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hai`joiltaHiaa]i.

Toi-

he]iki\-{`kuutus`rhtiöid(m

harjoitiaiiiasta maksuv{apautuslisävakuutuksest€` ja i,?.öv}.ttömv\.seläkevakiiutukscst€`,
että

siinä

ei

tule

iapausten vaikutus.
alalta,

iiiutta

saa(lim

koktmiuks(`n

niiclen

itiii`;ii,
iekijäL

t,äitiä

oii,

]u)lijalla

ol(|,`'assa

.iäsenel,

kokeinus

esille

on

ohiiiicne\rien

sikäli

``ksii)uolista,

l}.ök}.v}.ttöm}-}-s-

Tois€`alt,a oii meillä kokemusLa sairaskassojen

ei)ä`-€`riiia{`

k.\.s},'m?'ks(.`ssä
t.ttå

muit€`

riit,lävästi

i)itä`-ätkö

]aaditut

tapaukses`a.

mu()(losta`/-aL

niiclcnkään

tilastot

Sairaskassoille

suljetun

ja

toiminnasta

paikkaiisa
o]i

tarkoin

n\.i

ominaist,a,

määi.itell\-ii

tavallisesti stiiiian l`-önanlajaii pal\.clukscssa ole`.at t\-önjolloin
ns.
itse\.aliiinan
inahclollisuu(lct
oii elimiiioitu

i>ois. I]enki\.ak`Hiliis`-htiön hz`rjoiltanian saii`aus\.akuutuksen asia~
kasi)iiri on s(in sijaa]i ääi`imiiiäistm hctei`og`ecninen. On ajatelta`.issa,

ottä saira`isvakuutuksen oHa`'at tällöin \.ain ni`, jotka tunte`.at
sitä

kipeimmjii

t,arvitse`.ansa.

Tapahtuu

siis

`.oiinakasta

itsc'-

va]intaa, eikä toisissa olosuhteissa laadit,tu tilasLo pidä paikkaansa.

YksinkerLaisin ncuvo ja ohjc o]isi se, että jos tämä vakuut,usmuoto

tuott,a{` taitpiota,
keino

on

niin

kaksiteräinen

koi'otett,akoon maksuja,
]`iiekka.

Tällöin

mutta

kaikkein

täinäkin

terveiimnät

henkilöt, jotka pitävät m€`ks`ija kohtuuttomina, jäävät vakuut,uksen ulkopuolelle, ja it,sevaliiita on entistäkin suurempaa.

.Mitä taäs tulee vääri]ikä`/-tösten torjumiseen, se on pa]jon hel-

pompaa sairaskassan kohdalla kuin sellaisen yleisen vakuutuksen
yhte}-dessä, jota henkivakuutus}'htiöt harjoittavat. Kun sairaskassan jäsenet ovat inäärätvn t`-önantajan palveluksessa olevia
t).öntekijöitä, on sairaiiden cnsimmäisenä seurauksena t,yöstä

pois jääminen. Toisin on asian laita yleisessä vakuutuksessa, koska
siihen hittyy iialjon itsenäisiä ainmatinhai`joittajia, jotka eivät ole
toisen t),-össä. Tällaisten henkilöiden on paljon helpompaa teeskcn-

nellä, liioit,ella ja i]itkittää saii`auttaan kuin toisen työssä olevan

henkilön.
Näemme siis, että ne olosuhteet, j.oissa henkivakuutusyhtiöt

nyt harjoittavat sairausvakuutusta, poikkeavat suuresti niistä olo-
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suhteista, joissa sairaskassat työskente]evät, ja että jälkimmäisten

toiminnasta saadut kokemukset eivät i]man muuta ole sovellettavissa ensiksi mainittujen toimintaan. Ainakaan tällä hetke]lä ei
ole mitään iielkoa siitä, että saii`ausvakuutus, vaikka se antaisi

negatiiviscnkin kokemuksen, horjuuaisi henkivakuutusyhLiöiden
asemaa. Toisaalta ovat itse henkivakuut,uksen laskuperusteet erittäin kestäviä varsinkin kuolleisuus-ja korko-olettamukseii suht,een,
mutta hcnki\-akuutusmiesten on joka tapauksessa tai`koin seui`at-

tava sairausvakuutuksesta nyt saatavia kokemuksia, koska tähän
vakuut,ukseen

liittyy

erinäisiä

vaikeast,i

ai`vioitavia

tekijöitä,

joita chkä ci ole voitu i`iittävässä määrin ottaa huomioon iterusteit,a laadittacssa. Toisaalta on se kokcmus ja asiantuntemus,
jonka hcnkivakuuLus}'htiöt nyL saavat sairausvakuutukscst€i, oleva
erittäin arvokas, kun tässä maassa aikanaan ryhd}rtään v{`lt,ion

toimesta

toteuttamaan

t,umic`tLua,

siiun]iilclinia

yleistä
jo

on

sairausvakuuLusLa,
o]emassa.

josta,

kuten

TÄMÄN HETKEN KANSANTALOUSTIEDE.]
Kirjoittanut

Mikko T ammi,nen.
Esitelmäni aihe kuulostaa epäilemättä sangen vaativalta. Ei
liene tai`peen korostaa, että tai`koitukseni ei olekaan pyrkiä mihinkään täydellis}-}-itä tavoittelcvaan esitykseen niistä kysymyksenasctLöluista, jotka t,ällä hetke]lä askai`ruttavat kansantalouden tutkijoita eri ]Hiolilla maailmaa. Kansantaloustiede on jo vuosikym-

iiicniä sit,te]i lakannut olemasta ala, jonka kaikkia haaroja kukaan
p},.styisi hallitsL`maan. Tästä seikasta tulee vakuuttuneeksi esim.
silmäilcmäl]ä Yhd).s\'alloissa pari vuotta sitten kokoomateoksena

ilmest}-n}'ttä katsausta nykyhetken kansantaloustieteeseen.2 Vaikka sanotLu katsaus ei suinkaan ole täydellinen, sitä lukiessaan kui-

tenkin mi]tei masentuu oman tietämättömyytensä takia. Vain suurimmat henget kenties pystyvät omaksumaan kaiken sen, mitä
kirjan lähes 500 sivuun on mahdutettu. Ja todella ))hyvät kansantalousmiehet ovat linnuista harvinaisimpiaJ), kuten Key7%sin kuuluisa sanonta kuuluu.

Ainoa, mitä suppean katsauksen puitteissa on mahdollista tehdä, on lyhyesti tai`kastella niitä virtauksia, jotka näyttävät olevan
keskeisimpiä ja siten leimaa antavimpia nykyhetken pyrkimyksille
kansantaloustieteen työsaralla. Tälläkin tavoin rajoitetulla esityksellä on omat vaaransa. Ei ole ensinnäkään sanottua, että jokainen
muu näkee kansantaloustieteen keskeisimmät kysymyksenasettelut
1 Virkaanaslujaisesitelmä, jonka kirjoittaja pit,i Kauppakorkeakoulussa marraskuun 25 päivänä 1950.
2 A Surveu of Conlempoi`ary
City

2

(N.Y.),

1948.
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i,ällä het,kellä samanlaisina kuin t,ämä]i csilL`lmän

i)iläjä.

I,isäksi on

sc mahdollisuus olcmassa, ett,ä kun kaikesta huoljinatt{` oii

i,`'}.tyä vain viittauksiin,

niin sel\.än

i)robleemanasettcluista saat,t,aa
sa}igeii vaikeaksi tehtäväksi.

On

heti

kt.1iit\-s

ajkam

aliiksi

oii tuskin

s`'\-tä

ku`J.an

]iioiiessa

viit,ata

antamine]i

tapa`iksessa

siilmi,

cttä

pakko

sanot,uista
t)soittautua

kamantalousiieteen

i`iilloi]ika{m seii siihti`cllisen l`-h\.(.n ol(imassaolon

ollut tasaisia

siinå

micli.ssä,

(`iiä jokin

iiett\-k\-s\-iii`-s

ollui, jatkuvaii, kcskt.\'l`.mätlömä]i lul,kimuksen kohtetma.

olisi

Pi.kcin-

iiiiiiki]i `.oidaaii saiioa` (`ttä ]iii(l(m cri iH.oblc(.m()jen käsittel`., jotka

`.hdessä

imio(lo`ia\.i`l

kii\'a]i`

ovat

i,åistä

kehit`.stä.

lautu]ieeii

ka]isi`nlalo`isti(`tceii
osoit,tanecl `-€`psi]i

EsiimJrkin

Co!//./}oC

k:mnalta

()lisi

osoitti

olisi

Lenkin

puhuiiul

puoli

5'c/!ttJtz

iuioli

loivat

L`(l`istaja,

1837,

>)k`-s`-imäii

en]icn

k`ii]i

määi`ilt,L`li

\.tiosisataa,

k`iinka

lai

eiisiiiimäisct

i`amk:`laimii

ole\-cm

K`iliii

suui.i

matcmaattisel

iii(.i`cltilniäl

n`ääi`iii

joLka

(>vat

enitcn

lisä]mcc`t

t,ietoami``c taloudel]iscn tapahtumisen

ollcct
ovat

mithiä,
s`.\-ästi

t,ällaisia

leimaiisa

eläväii

kiinnostancct

probleemoja

ratkaisulle.
Aczflni

joita

Niinpä

elämän
ja

sa]€`isuuksisLa,

probleemat

jotka

ovat

}rmmärtämään

esim.

j€`

\'iclä

k\'s\-ni`än

I'ohjiiii-

(`tiå

nc kan-

ti(|tet`llistä

o`'ai

}-lecnsä

kulu\Jalla

het,kellä

ensisijaisesti

viitlaainaaii

kansant,aloustietecn

ja

J/oot.e ja

lisätä.

meicläii

kiii-

..t{/.t.od

käsiLLi`(`ii.

am(`i.ikk€`laiset

mainen s}.}r kehi,).kscn h}ri)i)ä?'ksellis`'}J'tcen liem`e sc,
santalousmichet,

jonkin

-iosi]i ilim`ii` citä

joiisla\.mis)).

mic]i]i

kä\.tä]i-

ei)äjousta\raa

en}ieii kuin

joustavuuclcn lask(miiscksi.
Tällaisia esi]iicrkkejä voitaisiin

s`iuii-

tärkeät,ä

Caiiibridg.cii

iHihi`eiia

kokt)iiaistai s`.sä`-ksit-

ii`atemaattisesti

iiiuutoksiii` ]iälitli`ii

käsitte(`stå

\.uosisataa,

.`/ft7.s/ic£Jl `.{`rsinaisesli

lähes toinen

`'`io]iiii`

mit('ii jo`ist:`\'a:i

i,avaran k\.s`.iiiä oii hiima]i
liän

`-arliai]ien

jo

tietää,

tarjonnaii

h}.pählcle\-ää

im`initaks('ni,

kansantaloustietcc]i

.\wgi/6.![./t

iiö]i

\-lt`iiiiså

]t`'i.kineet

tietä

perustajana

niiden

]>idct}.n

Sni].£Äin teokseen ))Kansojen v.irallisuus» on l`.ön\.t selvän
se

€`j€mkohta,

teenomaista johtavissa

jolloin

maissa

t,eos

oli

s}'nt}.n.\'t

käynnissä

oleva

ja

jolle

valt,ion säännösteleinästä talousjärjestclmäs`,ä \'aitaaseen
t,atalouteen.

Toisen

suuren

klassikon,

f?!.c¢rc!on,

oli

luon-

siirt,}'niisitrosessi
\-aihdan-

tiiotaiinosta

taas

ilmenevät Englannin taloudelliset probleemat 1800-lu`'un alkup`io-

'1`..\`1..\`.

lella,

eniieii

kaikkca

iii=Ti<i.:`-i<..\`.SA`..I`ALOUS'J`iEl)l.:

ne k`'s`'m}-ksel,, joLka
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liill`'i`tät

])ai`Iaim`iitissa

kä}.ty},'n viljatulleja koskc`raaii kcskiist(`luu]i.

Ricardon \-ht('`'(l('ssä

sopii

saz`nmic

]i`-t

mainita

m}-ös

r\'apo]eoni]i so(lal,, .joita

[ällaista sanoiiiaa

t,eoi.eet,tisten

`'oidi`a]i

oivalhist(`]`

jotka

t.ällä

l{iitlää

t,äi`ktii(lcn

-jos

raha-

s`-ni,\'i`iiscsiä.

Edellä saiiot,tu kosk(|(`

t}Jä`

kä`.ltää ~ ei`äidcn

m`-ös

hetkcllä

]iii(l(`ii k`.s\|iivksenast`i it`luji`]i s`'ii-

]iä`'tLå`'ät

ole\.m

tutkimuksii]`

itolito])is-

i,c`cssä. Viimeksi kulimuL k`.mmenen---\'iid(`ntoista vuoclcm.ianjakso
oii

-aihecllisesti

tai

(.i`

siiheii

`.tillaiikumousLcn aja]ijaksoks;

\Tiinitä

alussa

iiiainit,tua k€`tsausLa

Leesceii

on

maisesti

tärkci]i

iiiniil(`tt`.

tai)€mkscssa
1936

(`i

puututa

ollul, sc, jonka

-luon]iiih(litt,u

ole\'ista

käsikit`jaksi>).1

j)\'tilla]ikumouksisla))

:`ihe`it,t,i

teoksö]1aan

€`l;`llti.

l,ämäTi het,kcn ktins€`ntalousl,ic-

>)vall€`]ikiunouksellisi`ii

i-juhccna

jlmest`'neellå

lässä

k€`nsaiitalouclellisen a.ialLclun

`/o/i/i

i`'/¢y/tco.cZ

))G(m(`ral

'I`heor`.

of

`.Ii`'oi-

on

Emi)]o`-im`ni,

Iiiteresl and }`Ioiic\->) -t`-öllis\-}.(len, koi.o]i ja rahaii \rleinen

Tämåii,

in}.`\-s,

ieoi.i€i.

cräänlaiscri >)iiei`okk€`an huolimattomuuden» Iciiiiaa

\':`n kiiian

s}.nt`.mise]i

joka

tausiam

1930-]u\J'ulla

oli

on

sc

joka

/\'cy/ie6` `.`ioma

ka]ila-

krooiiillimn joukkol\-öllö-

johta\/-ie]i

länsimaiden

vitsa`iksem`.

Kc`'nes, joka ennen vuonna :19/i6 tapahtunutta kuolemaam:` a€`ieloitiin ansioistaan k€`iisantalousmiehenä,
]ii€`€in

L}i'öttöm}.}.dcn

o]ig.t`]maa

ja

i)}.rkii teoi.eetlist`sti

]uomastaan

dellist,a, käsin johtamaan mcnetelinät sen voit,tamis(.`ksi.
iaa osoitiaa,

l`itki~

>)mamku`'asL{`>)`

ino-

Ilän ]{t)et,-

cLtä vapaassa vaihclaniataloudessa `'aikuit{`a \'t)imi€`,

joidcn johdosL`

t}.öllis}r}rdessä

l,ai)ahiuu voiinakkaila

lieilaliicluj€t,

mikä on omansa tekemään koko järiestelmän eitä`'ak:iaksi. Sen
sija€`n,

et,Lä

ns.

klassikoL

eivät

voineet

kuvitella

muuten kuin tä`'den t}.öllisw'den valliLcssa,
i,aloudelljnen

Lasapaino, jolloin kokonaiskys}'ntä ja

t,aavat toisiaan,

las€`]taiiiotilaa

Kc\'nesiii

mukaan

-tarjonta

\-as-

on saavut,ettavissa jossakin työllis}i'}.den astccssa,

jonka ei k`iitcnka€`n tarvitse edustaa tä}rtt,ä i}-öllis`.).tiä. TäLcn
tä`-st,völlis`.`'s (tn \J.€`in yksi mahdollisuus monie]i ajaieltavissa oleu
vicn joukossa.

Vaurailla ja taloude]lisessa suhteessa pitl{ällc kchit-

tyneillä ka]isaiilaloiiksilla on suoi.astaan taipumus saa`7utt€`a kehi-

]
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t}.saste, jolle on luont,eenomaista p}.s}.väinen vajaat}.öllis}.ys. Tämä

mei`kitsee Ke.\.nesin mukaan vaaraa vai)aan vaihdantataloudellisen
järjestelmän koko olemassaololle. .\utoritääi`isissä järjestelinissä
työllis}-}-den onge]ma on mahdo]Iista ratkaista, mutta se tapahtuu`

Ke`,-iies arvclee, tehokkuuden ja vai)auden kustaiinuksella. Mutt,a
m}röskään niuualla maailmassa ci enää siedetä t}.öttömyyttä, joka
vä]t,t,ämätLörnästi liitt}ry individualist,isecn kapitalistiseen järjestel-

mään. Sen takia olisi lö}-dettävä tämän vitsauksen Lorjuiniseksi
keinot, jotka kuitenkin sainalla t,akaavat val]itscv{`n jäi`jesLelmän
tehokkuudcii ja

olcnnaisen vai)a`idcii.

Voidaan h}-vällä s`.`.llä sanoa, cttä J\-eyJte6` o]i se mies, jonka

ajatukset väkevämmin kuin kenenkään aikalaisensa ovat vaikuttanci`t

ylciscen

taloudel]iscen

ajattcluun

kuluval]a

vuosisadalla.

Häiicn varsinainen talouspoliit,tineii sanoiiiansa on huJäks}'cn vastaaiioLcttu kaikkialla.

N}J-k}'isin o]i tuskin olemassa sivisLysmaaLa,

joka ei olisi omaksunut ))Lasaisen ja korkean t}J.öllis}.yden» }'lläpitä-

mistä, kuten tämä päämäärä usein luonnehditaan, y]eisen talousiiolitiikkansa kcskcisiinmcäksi ta`.oiLteeksi.

misten

suui`i

olkoonkin,

cnemmistö

että siihen

ci

Se

\-ksinkertaisest,i

on tavoite, josta ih-

halua

tinkiä,

i)}rrittäessä joudutaan mahdollisesti

enää

uhraa-

maan eräitä muita suotavia tavoittcita, enncn kaikkea vakaa rahan
arvo. Tosiasia onkin, cttä täystyöl]is}-ysvaatimuksen LotcutL.iminen

on ikään kuin automaattisesti nostanut rahanarvopoliiLtiset kys}-mykset keskciselle sijal]c tämän hetken taloudellisten i)roblccmojen
joukossa.

Meitä eiväL tässä yhteydessä kuitenkaan niinkään paljon kiinnosta Keynesin opin talousi)oliittiset johtopäätökset ja niiden seuraamukset kuin sen vaikutukset varsinaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Myös tässä suhLeessa lordi Keynes on jatkuvasti läsnä-

olevana miltei kaikkialla, inissä pyritään luomaan uusia menetelmiä
ja henkisiä työaseita taloudellisen todellisuuden tulkitsemiseksi ja
`-mmärtämiseksi. Edellä sanottu ei suinkaan tai`koita sjtä, että

»Työllisyyden, koron ja rahan yleinen teoria» olisi millään tavoin
kiistaton ].a ai`vostelun ulkopuolella oleva teos. Kieltämättä sen

ilmestvmisen jälkeen on synt?J.nyt uusi koulukunta, joka vannoo
mest,.ii`insa nimeep ja seui`aa hänen \.iitoit,tamaansa tietä usein joi)a
pitemmällckin, kuin hän itse olisi haluiinut mennä.

))Ke}rnesläis`.},.-

'rÄMÄN HETKEr`. KANSANTAI.OUSTIEDE

2i

dent) leviämistä on epäilemättä osaltaan edistänyt se, että Ke}rnesin

järjestelmän pääajatuksista on luotu yksinkertaistettuja muun-

ne]mia, jotka tyydyttävät monien sekä älyä että tunnetta -tunneLtua teknillistä marxilaista sanontaa käyttääkseni voidaan suoi.astaan puhua eräänlaisesta ))vulgääri-keynesläisyydestä)). Kuiten-

kin myös kritiikki on ollut ankai`aa. Mutta vaikka ei`äissä tapauk-

sissa on pyritt)' osoittamaan, että Keynesin oppi on suorastaan
kokoe]ma erehdyksiä, niin monet rehel]iset vastustajat ovat olleet
valmiit m`.öntämään, että ne ovat hedelmällisiä erehdyksiä, sellaisia, jotka kaikesta huolimatta vievät tiedettä eteenpäin. Merkille

pantavaa edelleen on, että eräät terävimmistä i}vastavallankumoukse]]isista)), jos niin voidaan sanoa, ennen kaikkea P£gozÅ ja j?ober!so7?

- molemmat Cambridgen miehiä, kuten Keynes itsekin - ovat
sittemmin omaksuneet ainakin osan j)Yleisen teoi`ian» pääajatuk-

sista, ennen kaikkea Keynesin oivalluksen tehokkaan kysynnän-

puutteen keskeisestä merkityksestä lamakautta s}-nnyttävien tekijöiden joukossa.1

Sanalla sanoen Keynesin ajatukset, hyväksytäänpä ne sitten
tai ei, eivät o]e missään tapauksessa jättäneet maailmaa välinpitämättömäksi. Nykyisin huomattava osa i)Yleisen teorian» terminologiasta, käsitteistöstä ja prob]eemanasetteluista on yhteistä omaisuutta, joka kuuluu nimenomaan nuoremman polven kansantalousmiesten henkisiin varusteisiin. Tämä merkhsee samalla sitä, että
juuri Keynesin oppi muodostaa suuressa määrin eräänlaisen ponnahduslaudan uusille tutkimuksille, jotka täten ikään kuin kasvavat maaperästä, jonka Keynes on idearikkaudellaan lannoittanut.2
Samalla kun t}'öllisyyden teoriasta ja siihen läheisesti liittyvistä
kysymyksistä on muodostiinut nykyhetken ta]oustutkimuksen
ydin, samalla tutkimuksen polttopisteeseen o\-at joutuneet tu]onmuodostus ja tulojen käyttö, toisin sanoen, kansantaloudessa tti])ahtuva k i e r t o k u 1 k u p r o s e s s i.
Taloudellisen kiertoku]un moderni teoria voitaisiin ehkä lyhyesti ]uonnehtia teoriaksi,
jota kuvaavaan yhtälöiärjestelmään työllis}-}-s sisältyy erityisenä

ja o]ennaisen tärkeänä muuttujana. Kun sanoin >)moderni)), tarkoi` 1<s. ;sim. i\. (`^. PiGou, Lapses from Full Emploument, Loi\CLon 1945, s. Y.
3
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taii sitä, ctt,ä n}'t on t,ullut jälleen aktuaaliseksi k}'s}.m}-s johon

aikaisemminkin on kiinnitett`. huomiota taloudellisen ajattelun histori:`n k`ilut`ssa, mutta joka }.hä uudellcen on jään}-t muiden k`.s\.-

mvstcn

\-ai`joon.

Ensimmäinen

varsinai]ien

ku-]`m \)nia"kuTa>) oli tielLävasti

taloudemsen

f`.siokraatti

J'TJ.c47tcojs

kierto-

Owes/tam

kak`i vuosisat,aa sittcn csitt,ämä '/'ciwec(Lc /+,Tco/tonH.gt/,e, >)taloudel]inen

taul`i)). ()n

miclenkiint,oist,a Lo(lc`ta, että iiivös f`.siokraatLie]i kiert,o-

kulk`iiiialli oli luotu talouspolitiikan välineeksi. ,/'\jatusta ei kuiten-

kaaii kehitel,t`. cdelleen, enncn kuin /\-f{J.! j\/rw..T paljon mvöhemi`iin
esitti

oma}i

kiertok`ilkuteoria]isa.

ansi()sta jälleen
`.ht,eistä

kaikillc

cdellä

]iiissä

l,ul,kitaan

iis.

että

niissä t`]., kuten iic5.
kaste]Ia

on

prol)leema

Kf``.ncsiii

mainii,uille

k;ertokulkuanal},-}.seille

makroekonomisia

ilmiöitä. Toisin

o]i,

sanocii

mikroekonomisessa t,utkimuksessa on laita, tar-

ial()udcllisten

liikkei(l(`n,

\'\-t

huomion kohtcena.

i)ei.us`-ksikköjen,

kä}'ttä}.t}.inislä,

\.aan

}.ksiitäisten

kokom`issuurcit,a

talouksi(m

eli

ja

agg`i`egaal,-

teja. st.lla].sia kuin kansantulo, kokoiiaiskulutus, kokonaisinvestoiiiLi

jm`.

QiHsm`}-jakoi kansantalouden kolmeen sektoriin, jotka olivat

maa]ioiiii.`stajat,

`,.uokraajat

ja

ns.

taloudellisesLi

steriilit

luokat,

joita tidusltivat iniii. kau])]" ja 1,eollisuus. Marx puolesLaan 1,arkasteli ioisa€ilta ku]utitsh`.öd}'kel,collisuutta, t,oisaalta tuoLamion`'äliiiel,t`ollisiiiiita

ero{`:`

sekä

iiiidcn

kuimnastakin

väl].siä

suhtcita.

aikaisemiiiasta:

kaikk; }.loil,u\'iseL ta]oudct ja

`.hden

Ke}.nesin

r`'hmän

L()isen kaikki }.riL}'kset, kun taas kaii-

saiita]ou(l{.n kolmat,La sckloria

edustaa

valt,io.

Tämä makroekono-

mim`]i >)imillikuva>) on cpäilcm`äLtä varsin todellisuuden

tarkoii`iksi.nmukaine]i,

r\.hmittel}r

muodostavai,

vai`siiikin

muo(losliiksesta ja tulonkä}'löstä;

t,utkit,taessa

läheiiicn ja

k}'s}.m+`stä

i,ulon-

oiihaii taloudellinen t,apahi,`Hiii-

neii k`illakin hetkellä scuraiJsta toinii\ieii La]oussubjektien, so. juui.i

talouksien, }-i.it? sien ja \.altion toimiiitai)äätöksistä. Tähän oii ehkä
`-ielä s\-}-tä lisätä, ct,Lä taloudet ja .\-rit`'kseL on jo otett,u hiH)mioon

eräi*sä aikaisemmissakin }'rit}'ksissä tavall{`an kuvata ta]oudi`l]ist:`
kiei`l()kulkua.
miä,

joi(lei]

kuiilu\.aa

va€`niaaii
sa]iot`iL

Tarkoitan
avul]a

edustajaa,

niit,ä

simultaanisLeii

Wc{J7.cm ja

viime

taloudellista

J-'cw.eto,

`i.uosisadan

tapahtuinista.

}.litälöjäi`jestclmät

oli

\.htälöiden

kaksi

Lieteensä

loi)i)ui)u()lella

Erona

rakennett,u

on

järjesL(`lsuurimpiin

i)}-rkivät

kuitenkin

se,

miki`oekonomiselle

ku-

että
poh-

'1`..\,\I.:``-
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jalle, so. ne sisälsi`'ät i)eriaatteessa jokaiscn yksit,täisen talouden ja
yi`it.vksen. `'iiii tr`i``i'okas kuiii Wali.as'n ja Parct,on tuoma ]isä mei-

dän tici,äm\l{s(`(mime
kuit,enkaan ole

sellaisenaan

saattaakin

olla,

käytännössä

ei

iiiahdollist,a oi)er(tida sellaisilla vhtälöjärjestelmillä,

jotka sisältä\.ät, tuhansia tui`Lcii`attomia. Tuollainen rakenne]ma
tosin, kutcn ()]i h`iomauteitu, J)aniaa ]neille kokonaiskuvcan (ialous)-

jäi.jcstelmästä, mult,a tämä kuva on etäinen ja tuskin merkitsee
muut,a k`iin v£`kuuLusLa siitä, e(,Lä asiat tapahtuvat jollakin tavalla,

vaikkei kä\.kään varsin selväksi, millä t,avalla)).] Sen sijaan Keynes,

yhdistäinällä ioimivat taloussubjektinsa
vaksi itääi``-hmäksi ja tai`kastelemalla
raha`'iri(>j€`,

p}.sl}.}.

antamaan

kats{iuksclliscii`ina]i

kuvan

paljon

vain muuLainaksi hai`niiden välisiä tavara- ja
konkreett,iscinman

ja

}rleis-

talousjärjesLclmästä.

Ke\,.]it:t`in i)eruskaavan käytLökelpoisuutta nimenomaan Lalous-

i)olitiikan välim](mä osoittaa vielä sekin, että useimmaL niist,ä kiertokulkukaa\.ioist,:`, joita maailman tutkimuskeskuksissa on viiine

aikoina luot`i

--T suui`elta

mällä iii`,äen

osaltaan

käytämön tarkoituksia sil-

-ovat enemmän lai vähcmmän suoranaisesti johdet-

taviss€` Ke`.nes].n kaavast€`, vaikka niitä tietenkin on edelleen kehitelt,}.. San(>tl,u k()skee esim. norjalaisen f?cLg7tc" Frjschin ))©kosirk»jäi`jesteliiiää

Ilollannin

s{uiioin

kuin

ialoudellisessa

niitä

>)malleja)),

jotka

suumitteluvirastossa,

on

laadittu

esim.

Cambridg`en yli-

oi)iston sove]]clun kansantaloustieteen instituutissa jne.2
Viit,atta]{oon Lässä vhte\.dessä siihen, että kun tutkiLaan makro-

ckonomistt`n

suureiden

välisiä

riippuvaisuussuhteita,

joudutaan

inm. kysyniääiL, minkälainen on luonteeltaan se summien muodos-

tamisprosessi, se yhtccn]ashtoimitus -jos niin voidaan sanoa jonka avulh päästään mikrosuurei.sta makrosuureisiin. Esimerkin
tällaisesta

tcorian

i)i`ob]ecinasLa tai`joaa sellaincn

käsiLe

1 J. R. HicKs,
2 Ks.

XL`'

esiin.

modernin kansantalous-

kiiin ns. kuluLusfunktio, joka kuvaa kokonaiskulu`.a/[ie and Capi.(a/, Secoi]d edition, London 1946, s.

R,\G`'AR

I``Riscii,

©kos{.rÅ--susfcmcf,

(194.3), `o. `2., J.B.D.DERi<sEN,

A

Ekonoinisk

Sustem of

National

60.

Tids]{rift,

År8.

13ookkeeping,

Illustrated by the exi)ei.ience of the Net.herlands economy, r\'atioiial lnstitute
of l.:coiiomics and Social Research, Occasional Papers X, Caml)ridge 1946; sekä
Riciih.RT)
Congr6s

S'ro`i.`.,

Social

liitei`natioiial

(le

Accounling>
Comi]tabilit6,

Aggregation and
Paris

1948.

lnuariance, CSLhLers du
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MiKKo TA`iMiNE`.

tukseen käytettyjen menojen riippuvuutta kansantulon muuiol`-sista. Kokonaiskulutus tietenkin riippuu kaikkien yksityisten taIouksien kysyntäfunktioista, mutta miten, siitä on ensin päästävä
selville, jotta kulutusfunktiolla operoitaessa ei liikuttaisi epävarmal]a pohja]1a. Tässä tapauksessa viitatun yhteenlaskuprosessin
edellytykset ovat suhteellisen helposti havaitta`'issa. Paljon vai1wampi on esim. kysymys kokonaista]oudellisen tarjontafunktion
muodostamisesta kaikkien yksittäisten yritysten tarjontafunktioista. Tämäntapaiset probleemat ovat nykyisin \.arsinkin Yhdys\..al]oissa mie]enkiinnon kohteena.1

Ke)-nesin luomaa makroekonomista malliku\'aa p},.ritään n\'k\.i~
sin

kehittämään

viitattu

siihen,

edelleen

myös

seuraavassa

että hänen ko]mijalm]isa

()n

suhteessa.

On

jo

}-ksinl"i`taincn ja

yleiskatsauksellinen, mikä epäilemättä on o](mnaisessa määi`ässä
lisännvt
Keynesin järjestelmän >)kansansuosiot€\>).
\Tiinikään se

riitti juuri niiden probleemain käsittelyyn, jotka hän oli itselleen
aset,tanut. Kaikki on myös sitä m).öten hyvin, että taloudellisessa
analy}'sissa on aina pakko ]ähteä }.ksinkertaistetusta kuvasta, johon

sitten vähitellen lisätään uusia i)iirteitä,
a]kaa

lähestyä

monisäikeistä

niin että se enemmän

todellisuutt,a.

Vallitseva

käsitys

näyttää nykyisin kuitenkin olevcm se, et,tä Ke`'nesin järjeste]män
kolme kokonaissuui.etta ovat ]iian suuria - että toisin sanoen
teorian kehittäminen ja sen kä\.ttöke}poisuu(len lisääminen talous-

politiikan välineenä
pienempiin

ede]]yttää

suureisiin.

Tämä

niiden
vaaLimus

jakamista
ei

alaryhmiin ja

tietenkään

tarkoita

palaamista niin sanoakseni Wa]i`as'n linjoille, `-aan k}.s},.m}-s on

pikemminkin siitä
asteesta ,
johon aikaiseiiimin viitattua
J)summien muodostamista» on s}'ytä jatkaa. Esim. kulut,usfunktio
\roidaan

jakaa

toisaalta

talouksien,

toisaalta

\-rit\Tstcn kulutus-

funktioihin, yritykset voidaan jakaa alaryhmiin esim.

tcollisuus-

aloittain jne. Tällä alalla tehd}.istä ?.rityksistä o\'at eniten ki`nsainvälistä keskuste]ua herätt,äneet ns. J[.nec/r p).og).cw72mjng-tuLkimukset,

joita

n\-k`'isin

suoritetaan

useissa

Yhd}.svaltoj(`n

\'lioi)isioissa

-

1 Vrt. ERic.H ScnNEiDEi\, Der Trend des ökonomischen Denkens in der Gegen!uar/, Schweizerische Zeitschrift fiir Volks\\'irtschaft un(l
(1950),

`.i..

3,

s.

223.

Statistik, 86. Jahi.gang.

TÄMÄN

I-Iarvai`dissa,

jotka

IIETKEN

KANSA`.TALOUSTIEDE

Pi`incetonissa,

pohjautuvat

Chicagossa

Hai.vardin

ja

yliopiston
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Kaliforniassa

professorin

-

ja

Wcusjzy

Leo7t!je/in ns. j7tpL4!-ou£put-järjestelmään.1

Leontiefin järjestelmässä kokonaistalous on niinikään jaettu
i)teomsuuksiin», jotka i]uolestaan käsittävät lukuisia alaryhmiä.
Näiden

ryhmien

joukossa

ovat

myös

ju]kinen

valta

(valtio),

ulkomaankauppa ja yksittäiset taloudet, jotka viimeksi mainitutkin käsitellään »teol]isuuksinay) tai tuotannon€\Ioina. Tutkimuk-

sen kohteena ovat näiden rvhmien väliset >)taloudellisesi,i relevantit

suoritukset» vuoden kuluessa. LähtökohLana on, että kun jokin

teollisuus tuottaa hyödykkeitä, joita yksittäiset hluttajat ja
toiset `teollisuudet

ostavat,

se

samalla

mei`kitsee,

että

ensiksi

mainit,tu teollisuus joutuu käyttämään tarkoituksecn työvoimaa
sekä muiden teollisuuksien tuotteita. Eri ryhmien välisiä hyöd}-kevirtoja tai`kastellaan siis samanaikaisesti kahdesta näköku]masta:
t)kuka tuottaa» ja J)kenelle toimitetaan». Mikä tu]ee ))sisääny) johonkin yritykseen, on sen y)inputt), ja mikä ]ähtee siiLä y)ulos)), on sen
>)output)) -tästä

nimit?.s

j7tpL4!-ot/!pzJC-järjestelmä.

Tosiasiatiedot

eri ryhmien välisistä hyödykevirroista hankitaan tiedustelujen
avul]a asianomaisilta tuotannonaloilta. Täten on tavallaan kysy-

myksessä valtavissa -valtakunnallisissa -mittasuhteissa tapahtuva tilastollinen selvitys käsitteestä, joka nykyajan kansantaloustieteessä tunnetaan tuotantofunktion nimellä ja jolla lyhyesti
ilmaistuna tarkoitetaan erilaist,c`n mahdollisten tuotantovälineiden
1 LEor`'TiF.F on ensimmäisen kerran csittäiiyt ].ärjestelmänsä perusajatukset
vuonnaL 1936 arttk:ke\issaaLn

Quanliialii)e

lnpul and Outpul Relalions

in the

EconomJ.c Susfcm o/ !he Uni./cd Sfafcs, The Review of Economic Statistics, Vol.
XVIII

(1936),

No.

3.

Sittemmin

hän

on

edellcen

kchit(`llyt

järjcstc]määnsä,

paitsi tähänastisessa i)ääteokscss:ian Sfrucfure o/ Amer!.caJ! J:`conoJnu, J9J9-J939,
Cainbridgc

(Mass.)

1941, ]ukuisissa suiji)eammissa tutkic]missa

(ks. erit. The Quartei.l}' Journal of Ecoiiomics

ja iirtikkelcissa

1944 ja 1946). I.eontiefin jäi`jcstel-

inän hei.ättämästä kcskustelusta ja siihen kohdistetusta kritiikistä ks. csim.
Papers and Proceediiigs of the Sixty-first Aniiual Meeting of Lhc American

Economic Association, American Econoinic Review, \'ol. XX`IX (1919), No. 3.
Sui)peahkon

yleiskatsauksen
Lc

qtjanf!./a/[.uc,

Economie Appliqu6e

.scAa/fss/cr/i.s/7.Ä,

syst¢me

järjcsLelmään

C.HABEr`T,

I

Teil,

d'Inpul-Oulpul
Bern

de

oval
\+r

1950, s.174 ja

1950,

s.

61

ja

esittäiicct

1.eon[ief
si`ur.;

scui..

s.kä

el
S.

]`iin.

Ai.].:x,\`'DRE

l'analuse

6conomique

`SAG(>ROF`i.`,

11'i.rf-
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.\lIKI<o

'1`,\\1}11\,1.:\,

kombinaat,ioiden ja iiiillä aikaansaata\'an

Luoton \.älistä suhdetta.

Tui``'aut,uiiialla ti(`ti\-ih;n edell}rtyksiin, joihin tässä ei

lista

seikkaperäiseimiin

puuttua,

eri

ole

mahdol-

l`i()taiiiio]ialojen

väliset

suh[cet `.oidaaii csit,tåå i`s. lineaai`isen };.ht,älöjärjestt`lmäii a\.iilla -

kyseessä

ovat

loisi]i

sanoen

ensimmäiseii

astee]i

}.htälöt

--

mikå

järjestclmä jää lineaai`iscksi silloinkiii, kun hinnat, italkat ja \,.oitot
))lisätään ku`-aan)). Tähä]i tosiseikkaaii pei`usiu`i
olevicn

lutkiii`ust,en

aikaiseiiin'iin

i)rograiiming)).
On huomatta\'a, cttä
tccssa

olemiaiscsti

mainitl,`i

aikaisemmin

`.iitatuist,a

`Jälkiinmäisctkin

teessa

sillä

tuntuiiationiiakiii,
tet,\-i.

\lut,ia

kaikki

toiselt,a

ialousi)oliiiLincn

t)linear

Lconiiefin järjest(|lmå (`i.oaa tietyssä suh-

}-hlälöjäi`jesLclinistä.

ratk€`istavissa,

lj(`ont,icfin t}.}-itpiä
\.l(`isiiimitvs

koska

\VE`Iras'n

ovat

yhtälöitä

o]i

Luntcmat,t,omai
ijuo]en

ii`ci`kit`'s

on

}'htä

ti\Jat

k(>ska

i)eriaat-

mont,a

tictenkin

Lämänt?.}'ijijisicn

vähäiiien,

tyypi)isistä

ci)äilcniältä

kuin

määri-

konst,ruktioideii

jokseenkin

kaikki,

mitä niuuttujieii `'älisisiä suhieist,:i `'oidaan sanoa, on, että »kaikki
riir)puu

tääii

kaikcst,a>).

m\.ös

sellaisia

\\'alras'n L}.}'pi)istä

y)su]jetuksi» siinä

]]arametrejä,

joille

mielessä,

voit,aisiin

jotka siit,eii puo]estaan vasta
ar\'ot.

Lcontiefin

}rhtälöjärjcsteliiiää

iiimitc-

ett,ä siihen ei sisäll). initääii

antaa

mielivaltaisia

arvoja,

määräävät järjestelmän muuttujien

..npL.t-ow!pw!-järjestelmä

sen

sijaan

oii

>)avoin)),

koska siihcn sisältyy parametrejä, joi]le voidaan ant,aa mielivaltaisia ar\'oja. Tällä seika]Ia on talouspo]itiikan kaniialta i`at,kaiseva
n`(`i`kit\.s.

taii`cn

Leonticfin järjestelinä

`.ril}.s

talouselämä

i)ukea

on l\'h}.esti sanott,una

kä\t'tännöllise,sLi

))a\;'oimen»

1ineaarisen

kat,soen

suui`isuun-

koko Yhd}'svaltojen

}.htälöjäi.jestclmän

inuot,oon,

joka käsit,t,ää t,ärkeiimiiäL tcollisuudet ja ]iiuut t,oimvicn t,aloussiil)jtiktien r}-hmät, mut,ta lisäksi viclä siten, et,tä julkisen vallaii

vaikutusi)iii`iin

k`iuluville

muuttujille

voidaan

antaa

haluttuja

aNoja, jolka vasLa määräävät järjestclmä]i muiden muuttujien
arvot.
taiis

Jos täl]ainen tutkimus

k}-s}-m}'ksce]i,

talouteen
tiet`-1lä

miten

tiett}r

kokonaisuudessaan
ala]la

vaikuttaa

Kuvat,unlaisen

onnistuu,

t,ai

muihin

tuLkimustyön

voidaan esim.

vei`onmuulos

miten

aloihin

saada vas-

vaikutt,aa

i)alkkojen

kansan-

kohoamin.ii

jm.

kä}-tännöllinen

suoi`it,tami]`cn

edell`-ttää tietenkin laajaa henkilökunt,aa ja suunnattomasti lasku-

'1'.\.\[ \`.

t}Tötä.

Jälkiminäincn seikka

}rli\.oiiTiaisia

on

iii.:Ti<i.:`'

vaikeul{sia,

kä\-tet,iävänään

mekaa]iisia

aivoja

K.=\.`-S.\`.T.\i,oi'STii.:I)i.:

ei

kuil,enk:`an

sillä

valta\'ia
-jotka
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n}rkyisin

`.hd}.s\':iltoj(m

Luota

suurilla

}.lioi)istoilla

(`lcl{Li`o]`ilaskukoncita

hcli)osli

i`atkaiscvat

1öitå, joissa oii k}'iniiieniä tunicmati,ouiia;

ko]isLi.`ioidaan

parhaillaan

kaiscmaaii jopa

sadaiikin tu]iteinattomf`ii

iiiitään

-

todcllisia

lincaai`isia

}rhtä-

Princetonin }.liopistossa

elektro]ii-ai\.oja,

jotka

p}.st}.vät

\htälöitä.t

`\'I\.ös

i`at-

/i:7)ec"

p7.og/."HnjJtg-tutkimust(m rahoitusiJu()1i on tur\r.attu, sillä Yhd`rsvalio.iui \/.ii`anomaiset tunicvat niitä kohtaan suurta mielenkiiiitoa ja

tiikevai niitä

säätiö.

Tämän

taloudcllisesti, saii`oiii

esitelmä]i

pitäjällä

ei

kuin esim.

ole

Rockefeller-

cdell`-t`'ksiä

arvostella

pulicui€` olevien tutkiinustcn onnistumisen mahdollisuuksia,
i,ieLt\-i.i

tää.

suuriiiiirteis}.}.Ltä

niill,ä

ei

missään

tar)auksessa

.\I€`iiiitLal{oon `iclä, ctt,ä luontcelt,aan varsin lähe]1ä

t?r}-ititisiä

Frjsc/t

on

si]iiiällä
saa(la

järjestelmiä

oii

sc

))avoin>)

hiljattain konslruoinut

pitäen

selville

ja

jonka

hinta-,

jonka

kicl-

Leontiefin
professoi`i

r\Toi.jan talouspoliLiikan tai`itL`iLa

avulla

palkka-,

järjestelmä,

inutt{`

voida

hän

uskoo

\rei.o-

.ja

`.(>ita`-an

edeltäkäsiii

tukiitalkkiopoliL;ikan

\rai-

kuliiltset, maan kansantaloutecii.2
0ii

edellcen

s\-\-tä

\.iitat,a

scui`€iavaan

tutkimuskohtt.t`seeii,

joka t,ätä n`.k.\-ä on kiinteä]i iiiiclenkijnno]i kohteena \.ai`sii`kiii
ang`losaksisissa maissa. Voidaan h\.\.ällä s\'\.llä sanoa, että iis.

klassillincn

t,alousteoi.ia

on

oleiiiiaisclta

osaltaan

]is.

st,aat,tista

tcoi`iaa. Toisin sanoL`ii sc tutkii sellaislen suui`eideii välisiä sul`teita,

jotk:i suureet
koskc\.at samaa
ajankohtaa tai
-jaksoa.
M`.ös
staat,Liiien teoi`ia on oinansa lisäämään meidän tietoamme taloudelliscii

[€`pahtumise]i

luonteesta,

miit[,a

se

on

avuton

silloiii.

kun

kys}'m\rksecn l,ulee taloudellisen laajcnciiiis-ja sui)istumisiH`osessin,

ennt`]i
Asi:`]i
sen
1

kaikkea

suhd{`mic\.aihtelujen,

Lcorian>)
l>uhecna

keskeisiimnistä

olc\.ista

`-htälöistä.

laskui)i.(>l)lecmoista

ai.ising {n Conneclion u)ilh l.3conomic
sium on
2 \`s.

kausaaliiien

havaimiollist,amiscksi t,arkasteltakoon ei`ästä

l,argc-Scale Digital
R,\Gx^i} Friisc`.ii,

ks

Tici}-n

Li.:or`.Tmi.`,

;Lna[usis o|

sciliUämii`en.

Kc\.iiesin >)Yleiajanj{`kson

t`ilot

Com/jJj(a/t.o/!a/ J't.oti/cins

lnduslrial Reltilionshii), SymT.o-

Cali`ulating Machinery, Ciiinbi`i(lgc (}lass ), 1948.
Memor(indum on Price-\\.a{ie-'l.cix-`Subsidii I'olicies

as lnsli.umenl in Malnlciin[ng Oi)tim(il l:mi)loymenl, .t`-l)ocu\\\.i`t 1``. ``.`. \ ,SuL`.
2/13,

huhtikuu

19.19.
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}`IiKKo TÅMMi`TE`T

ovat määritelmän mukaisesti ± kulutus + nettoin`-estointi saman
ajanjakson kuliiessa. 0letetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että
julkinen valta säännöstelee investointivol}-ymiä, joten sanotussa
}rhtä]össä investoinnit eivät esiinny riipi)umattomana muuttujana,
vaan ainoat se]ittävät muuttujat ovat tulot ja kulutus. Jos nyt
otaksutaan i,ii`t}'n ajanjakson ku]utus riippuvaiseksi saman ajanjal#on tuloista. niin }.ksi ainoa yhtälö osoittaa puheena olevan
ajtinjakson kansantulon. }'Iut,ta jos sen sijaan lähdetäänkin siitä,

cuä kuluvan ajanjakson kulutus ei riipu saman, vaan edellisen
ajanjakson tuloista.

asia

muuttuu

olennaisesti

toiseksi.

Tällöin

]iäct osoittaut`ii`, i`ttä kuluvan ajanjakson tulot riippuvat e d e 1 -

] i s c n

ajanjakson tuloist,a.

Tällöin ollaan pääd}'tty dynaami-

seen teoi`iaan. }Iainitiissa esimerkkitapauksessa se selittää, miten

kansantulon kehitys aja]lisesti tapahtuu, samoin kuin sen, miten
tiettv t,ilanne ikään kuin kasvaa aikaisemmasta tilanteesta.
Vaikka Ke\.nesin i)Y]eincn teoi.iay) suurelta osaltaan onkin ns.

klassi]lisen t(.`orian kritiikkiä, ei`äs painavimmista huomautuksista,
}iiitä sitä vasta:`n Toi(1aan tehdä,

on kaikest€`

huolimatta se,

että

sanottu teoria i)}.rkii staattisen a]ialyysin keinoin selvittäinään
k}'s}rm}'ksiä, joihin »p}.st,}-y)) ainoastaan d}.naaminen teoria. Ke}'-

ncsin järjestelmän »d}'namisoiminenJ), sen kehittäminen luonteeli:`€`n (l}'naaniiseksi, nä}'ttääkin o]e\-an nykyisen ajankohdan keskcisii\

tutkimuskohteita,

niin

että

i)Z7o)t

fJoycLgc,

Domcör,

fJi.cÄs,

J/¢t.;.ocZ ja muut, jotka tähän tehtävään ovat ryhtyneeti), kuten

Robei.tson on
liittv`' lisäksi

hiljattain lausunut.t Puheena olevaan tehtävään
taloudellisten

heilahteluilmiöiden - ennen kaikk(`a

suhd:uine\-aihtclujen -tutkiminen }-hdessä kansantalouden kas\.uproscssiin

kuul`i`.ien iliiiiöiden kanssa. Tällaisen problcemanaseti,elun hcdelmällis`.\.ttä on eri yhte}`ksissä korostanut mm. vuoden

1950 taminikuussa

Schttmpe!cr,2

k`iollut

eräs

Hai`vardin

}-liopiston professori Josep7}

kansiintaloustieteen

suurin`mista

edustajista

k.iikkina aikoina. Toisaalta hän on tähdentän\'t m\-ös sitä, ctLä
talo`idelliscn

jastt.ta

kas`'tm

ja

`-ksi]iomaan

1

ROBF.i`Tso`-,

•J

\Im.1ueniioillaan

suhdanne\.aihtc]ujen

teoreettisten

"C{.,

s`alaisuuuksia

mallikuTien

a\.ulla,

ei

niin

S.12.

Hai``.ar(lin

).1ioi)istossa

s}.}-sl`ik`i]`a`i(lella

1949

ital-

dyma-

'1`^}1.:\`.

IIETKE`'

K.``-S.``.T.`I.Ot,.STIEDl.:

29

misiksi kuin ne ehkä onnistut£`ankin tekemään, \'aan siihen tarvit,aan

myös

seikkaperäisiä

teollisuuksien

ja

inahdollisesLa

häviämisestä.

empiirisiä

teollisuudenalojen

tutkimuksia

s}.nt}/.misestå,

To(lclLakooii,

että

}-ksittäisten
kas`.usta

suuniiilleen

ja

näissä

mci.keissä on Ruotsin teollisuuden tutkiinuslaitokscssa (Industriem
Utrc(lniiig.sinstitut,)

maan

teollisuiitta

Viitatt,akoon

ku]kuteoria
tisiä

oii

päämääriä

äsket,täiii

koskcva

suoi.itettu

laaja

ja

mielenkiintoine]i

tutkiiiius.1

lopuksi

siiheii,

antanut

arvokk€`ita

i)al``.eleville

(`ttä

modei`ni

t}-öllis}.}-s-ja

herätt,ei[ä
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häviämisestä.
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