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Erkki Laatto: 

SUOMEN TAVARANTUONNIN RAKENTEESSA JA SEN ALUEELLISESSA 
. KOOSTUMUKSESSA VUOSINA 1954-1958 

TAPAHTUNEISTA MUUTOKSISTA 

Seuraavassa tarkastellaan 

1) Suomen tavarantuonnin rakennemuutoksia ja niihin vaikuttaneita te
kijöitä, sekä 

2) tavarantuonnin alueellisen koostumuksen muutoksia kiinnittämällä 
erityistä huomiota niihin siirtymiin, joita ilmeni vuonna 1957 suorite
tun devalvoinnin ja tuontisäännöstelyn purkamisen jälkeen. 

Tavarantuonnin rakennemuutoksiin vaikuttaneiden tekijöiden selvittely 
edellyttäisi sodanjälkeisessä ulkomaankaupassa sekä kauppa- ja valuuttapoli
tiikassa tapahtuneen kehityksen tarkastelua koko taloudellisen kasvuprosessin 
taustaa vasten. Näin laajasta näkökulmasta käsitellään tätä aihetta tässä vain 
rajoitetusti. Tavarantuonnin sektoreittain tapahtuvassa tarkastelussa valotetaan 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan myös niiden koko kasvuprosessin osateki
jöiden kehitystä, joiden muutokset näyttävät oleyan yhteydessä tuonnin ja sen 
koostumuksen muutoksiin. 

Kirjoituksen pääpaino on tavarantuontimme alueellisen koostumuksen ja sii
hen vaikuttaneiden tekijöiden selvittelyssä. Nykyisestä ulkomåankauppatilas
tostamme ei nimittäin sellaisenaan saada selville ulkomaankauppamme ta
varaluokkien ja -ryhmien 'mukaista jakaantumista maittain ja maa-alueittain. 
Niin tuonnin kuin vienninkin maittain katsottuna sq.ngen erilaisesta koostumuk
sesta ja sen muutoksista on siten mahdotonta saada havainnollista kokonais
käsitystä. Tilastosta käy selville ainoastaan koko tuonti ja vienti maittain ja 
tämä on tuntuva puute. Suomessa on kuitenkin vuodesta 1954 lähtien tehty 
neljännesvuosittain ulkomaankauppatilastoa ns. SITC:n 1 (Standard Inter-

1 SITC:n järjestelmä on suunniteltu tyydyttämään nimenomaan taloustilastollisia tar
peita ja juuri siinä mielessä siitä saadaan esille erilaisiin makrotarkasteluihin soveltuvia ryh
mityksiä. SITC käsittää 570 tavaranimikettä. Nimikkeet on koottu 150 tavararyhmään, jotka 
on yhdistetty 52 pääryhmäksi. Pääryhmät on koottu 10 luokaksi (joista tarkemmin tekstissä). 
Tilastossa sovelletaan ns. vaakasuoraa luokitusperiaatetta. Kuhunkin luokkaan on koottu 
valmistusasteeltaan suurin piirtein samanarvoisia tavaroita. Eräillä aloilla on luokitusperus
teena sitä paitsi tavaran tarkoitus tai tehtävä. Ks. lähemmin esim. Pohjoismaiden taloudelli
sen yhteistyövaliokunnan mietintö, osa 5, Tilastollinen yhteistyö, s. 5-9. 
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national Trade Classification) nimikkeistön pohjalla Yhdistyneiden Kansakun
tien tarpeita varten.! Tämän nimikkeistön avulla saadaan melko helposti esille 
ulkomaankaupan maittainen koostumus. 

Tässä kirj oituksessa käytetään hyväksi S ITC:n nimikkeistön pohj alla tehtyä 
tilastoa 2 seuraavista syistä:" 1) SITC:n nimikkeistön avulla saadaan selville 
tuontimme maittain en koostumus pääluokittain ja-ryhmittäin, 2) tilasto on 
kansainvälinen 3 ja siten kohtalaisen hyvin vertailukelpoinen vastaaviin muita 
maita koskeviin tietoihin, 3) ulkomaankauppatilastossamme luovuttaneen vuo
den 1960 alusta nykyisestä nimikkeistöstä ja sen perusteella tehdystä luokitte
lusta sekä siirrytään tullitariffillisten näkökohtien sanelemaan ns. Brysselin ni
mikkeistöön,josta yhteispohjoismaisten suunnitelmien pohjalla laadittujen avai
mien avulla on helppo siirtyä SITC:n nimikkeistöön, 4) SITC:n nimikkeistön 
pohjalla Suomessa jo vuodesta 1954 lähtien neljännesvuosittain te1;1tyä ja ni
menomaan taloudellisiin selvittelyihin soveltuvaa tilastoa tullaan jatkamaan, 
joten ulkomaankauppamme alueellisen koostumuksen muutoksia voidaan jatku
vasti tarkastella saman nimikkeistön ja ryhmittelyn pohjalta. 

Sekä viennissä että tuonnissa on SITC:n ryhmittelyn ylimpänä jakoperus
teena 10 pääluokkaa. Nämä pääluokat, joiden puitteissa tapahtuva tarkastelu 
muodostaa keskeisen osan tästä kirj oituksesta, ovat seuraavat: 

Pääluokka O. Elintarvikkeet 
» 1. Juomat ja tupakka 
» 2. Raaka-aineet (ei kuitenkaan syötävät eikä polttoaineet) 
» 3. Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet 

sekä sähkövirta 
» 4. Eläin- ja kasvisöljyt ja -rasvat 
» 5. Kemian teollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet 
» 6. Valmistetut teokset (ryhmiteltyinä pääasiassa valmistusaineen 

mukaan) 
» 7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 
» 8. Erinäiset valmiit tavarat 
» 9. Erinäiset tavarat ja toiminnat 

1 Näistä tilastoista julkaistaan YK:n toimesta neljännesvuosittain yhteenveto jäsenmai
den lähettämien tietojen perusteella, ks. United Nations Commodity Trade Statistics, 
Statistical Papers, Series D, New York. 

2 SITC:n nimikkeistän mukaista ulkomaankauppatilastoa julkaistaan meillä ainoastaan 
vuosittain Ulkomaankaupan vuositilaston liitteenä (liite VIII). Tilastoa ei meillä lasketa mait
tain pääluokkien ja -ryhmien mukaan ryhmiteltynä. Kustakin maasta tapahtuneen ja kuta
kin pääluokkaa koskevan tuonnin arvo on saatu YK:n julkaisusta Commodity Trade Statistics, 
jonka jälkeen ne on ryhmitelty alueittain ja muunnettu Suomen markoiksi virallisen vaihto
kurssin mukaan. Pääryhmien ja ryhmien tuonnin alueellista koostumusta koskevat tiedot 
ovat sen sijaan YK:n julkaisussa Suomen osalta niukat ja sen vuoksi ne on poimittu ja koottu 
Tullihallituksen SITC:n nimikkeistön konelistoista. 

3 Noin 80 % koko maailman kaupasta esitetään noudattamalla SITC:n nimikkeistöä. 
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Taulukko 1. SITC:n ryhmittelyn mukaisten pääluokkien prosenttinen osuus Suomen koko 
tuonnista vuosina 1954-1958 ja koko tuonnin arvo 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 
(0+1) .......................... 19 20 18 16 16 

Raaka-aineet (2) ................... 11 9 8 9 8 
Kivennäispolttoaineet, -öljyt ja tislaus-

tuotteet (3) ..................... 12 12 14 18 16 
Eläin- ja kasvisöljyt sekä -rasvat (4) . 2 1 1 1 1 
Kemian teollisuuden tuotteet (5) ..... 8 8 7 7 7 
Valmistetut teokset ja valmiit tavarat 

(6+8) .......................... 23 23 25 23 25 
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet (7) 25 27 27 26 27 

Koko tuonti, % ................... 1 100·1 100 1 100 1 100 1 100 
mmk ......•.......... 150982 176951 203551 227915 247934 

Seuraavassa noudatetaan YK:n ryhmittelyjä vielä sikäli, että pääluokat 0 
ja 1 sekä myös pääluokat 6 ja 8 käsitellään kumpikin yhtenä kokonaisuutena. 
Näin menetellään mm. siitä syystä, että sekä pääluokan 1 että pääluokan 8 
arvot ovat Suomen tuonnissa sangen pienet. Myös pääluokat 4 ja etenkin 9 ovat 
arvoltaan sangen pienet ja ne muodostavatkin tässä kirjoituksessa l}jäännöserän», 
jonka, kehitykseen ja koostumuksen muutoksiin ei yleensä erikseen kiinnitetä 
huomiota. Pääluokkien suuruussuhteita tuonnissamme valaisee taulukko 1. 

Tuonnin alueellisessa jaossa (ks. taulukko 2 ja siihen kuuluvat alaviitat) käy
tetään niinikään YK:n ryhmittelyä lukuun ottamatta punta-aluetta ja manner
Euroopan OEEC-maita. Punta-alueeseen ei ole sisällytetty lrlantia ja Islantia, 
joihin nähden olemme bilateraalisessa kauppasopimussuhteessa. Manner-Euroo
pan OEEC-maat on jaettu kolmeen ryhmään OEEC 1, OEEC II ja OEEC II!. 
OEEC I :een ja OEEC II :een sisältyvät multilateraaliset OEEC-maat (huhti
kuussa vuonna 1958 tehdyn sopimuksen mukaan) ja OEEC II I :een bilateraali
set OEEC-maat. Multilateraalisten OEEC-maiden jakaminen ryhmiin I ja II 
johtuu ennen kaikkea näiltä kahdelta alueelta tapahtuvan tuonnin koostumuk
sen erilaisuudesta. Erot ilmenevät nimenomaan pääluokkien 6+8 ja 7 suhteelli
sissa osuuksissa näiltä alueilta tapahtuvasta koko tuonnista (ks. taulukko 20). 
Tuonnin alueellista koostumusta valaisevissa taulukoissa esitetään erikseen myös 
Euroopan Talousyhteisöä ja l>ulkoseitsikkoal} koskevat ryhmittymät. 

Tuonnin alueellisen koostumuksen muutoksia tarkasteltaessa käytetään ver
tailukautena kunkin vuoden I-III neljännestä. Tähän on tietenkin syynä vii-
me devalvointimme ajankohta (15.9. 1957). . 

Tuonnin ja kansantuotteen volyymin muutokset 

Kansantulon muutoksista tuontikysyntään ja valuuttamääräysten muutok
sista tuonnin alueelliseen koostumukseen aiheutuvat vaikutukset ovat muodos-
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taneet jatkuvan ongelman Suomen sodanjälkeisessä talouspolitiikassa. Jyrkät 
volyymin muutokset ovat olleet tunnusomaisia tuontimme kehitykselle. Tuon
nin volyymi on vaihdellut paljon nopeammin kuin kansantuotteen ja viennin 
volyymi. Nousukausina (vuosina 1949-1951 ja 1954--1956) tuonnin volyymi 
on kohonnut erityisen jyrkästi kansantuotteen volyymiin verrattuna, kun taas 
suhdannetaantumien aikana (vuosina 1953 ja 1957-1958) tuonnin volyymi on 
supistunut suhteellisesti paljon nopeammin kuin kansantuotteen volyymi. Tästä 
on ollut luonnollisena seurauksena, että tavaroMen ja palvelusten kokonaistar
jonnan »tuontipitoisuus» on huomattavasti vaihdellut.! 

Taulukko 2. Tuonti Suomeen (ostomaittain) eri alueilta prosentteina koko tuonnista 
I-III neljänneksellä vuosina 1954-1958 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue 2 ••••••••••••••••••••••• 5 7 8 7 7 
Etelä-Amerikka 3 .................. 9 7 8 7 4 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 34 35 37 33 44 

I • ................................. 22 23 26 23 34 
II' ................................. 4 5 5 4 4 

III 6 
••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 8 7 6 6 6 

Punta-alue 7 ....................... 18 20 21 16 16 
Keski-Itä 8 •••••••••••••••••••••••• 2 2 1 2 3 
Itäryhmän maat .................... . 29 27 24 32 24 

Neuvostoliitto ........................ 13 11 12 17 16 
Muut' ............................... 16 16 12 15 8 

Muut maat 10 •••••••••••••••••••••• 3 2 1 3 2 
Koko tuonti ............. ·········1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Euroopan Talousyhteisö 11 ••••••.. 1 23 

1 

22 

1 

26 

1 

22 

1 

29 
. »Ulkoseitsikko» 12 •••••••••••••••• 25 29 29 23 27. 

1 Tuonnin osuus tavaroiden ja, palvelusten kokonaistarjonnasta on 1950-luvulla ollut kor
keimmillaan vuonna 1952 (25.5 %) ja alimmillaan vuonna 1953 (17.4 %). Keskimäärin se on 
ollut noin 20 % oltuaan 1930-luvun loppupuolella noin 25 %. 

2 Yhdysvallat ja Kanada sekä Etelä-Amerikan doIIarimaat. 
3 Dollarialueeseen kuulumattomat Etelä-Amerikan maat. 
4 Alankomaat, Italia, Länsi-Saksa, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska. 
5 Belgia, Itävalta, Luxemburg, Norja ja Portugali. 
6 Ranska, Kreikka, Turkki, Irlanti ja Islanti. 
7 Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka, Rhodesla sekä punta-alueeseen 

kuuluvat Keski- ja Kauko-Idän maat ja muut punta-alueeseen kuuluvat maat (lukuun otta
matta Irlantia ja Islantia). 

8 S!1dan, UAR, Etiopia ja Eritrea, Iran, Israel, Libanon, Somalimaa ja Saudi-Arabia. 
9 Albania, Bulgaria, Unkari, Puola, Romania, Itä-Saksa, Tsekkoslovakia ja Kiina. 
10 Espanja, Jugoslavia, Marokko-Tunisia sekä punta-alueeseen kuulumattomat Kauko

Idän maat. 
11 Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Italia, Länsi-Saksa ja Ranska. 
12 Englanti, Itävalta, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska. 
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Kuvio 1 
Bruttokansantuotteen, tavaroiden ja palvelusten viennin ja tuonnin volyymi sekä vaihtosuhde 

vuosina 1948-1958 
Ind.-----------------------, 
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Log. ast. 

--- Tavaroiden ja palvelusten tuonnin volyymi 

........ Tava,roiden ja palvelusten viennin volyymi 

Bruttokansantuotteen volyymi 

Vientihintojen suhde tuontihintoihin 

Kun viennin volyymi näyttää muuttuneen likipitäen samansuuntaisesti kuin 
kansantuotteen volyymi, ovat tuonnin volyymin jyrkkiin muutoksiin saattaneet 
mm. vaikuttaa a) tuonti- ja vientikysynnän suhdannemuutosten eriaikaisuus, 
b) lisenssi- ja valuuttapolitiikka, c) vienti- ja tuontihintojen suhteen muutos 
sekä d) tuontialttiuden suhteelliset muutokset suhdannekehityksen eri vaiheissa. 

Näyttää siltä, että kaikki yllä luetellut seikat ovat kuvastuneet tuonnin vo
lyymin voimakkaissa heilahteluissa. Kuten kuviosta 1 voidaan todeta, on tuon
nin volyymi kohonnut suhteellisesti nopeimmin suhdannenousujen kuluessa. 
Suhdannetaantumia ovat kuitenkin »ennakoineeh nimenomaan viennin volyy
min alenemiset (vuosina 1952 ja 1956) tuonnin volyymin laskun tavallisesti »vii
västyessä». Viivästyminen on saattanut johtua vientitulojep alenemisesta tulon
muodostukseen aiheutuvan supistavan vaikutuksen »hitaudesta» sekä luonnolli
sesti myös säännöstelyn patoaman kysynnän purkautumisesta. Valuutta- ja li
senssipolitiikassa on ymmärrettävästi höllennetty rajoituksia juuri nii~ä vuo
sina,l jolloin vientikysyntä ja valuuttatulot ovat kasvaneet. Tuontikysynnän 

1 Valuutan säännöstelymääräyksissä ja biIateraalisiin sopimuksiin perustuvassa kauppa
politiikassa ei tapahtunut suuria muutoksia ennen vuotta 1954. Lisensiointia tosin höIlennet
tiin tuntuvasti vuonna 1951, jolloin Korean suhdanteet lisäsivät valuuttatuloja. Huomattava 
osa lisensseistä siirtyi seuraavalle vuodelle, ja kun vielä vuoden 1952 alkupuolella myönnet
tiin runsaasti lisenssejä, muodostui saman vuoden maaliskuussa toimeenpantu supistus jyr
käksi. Lisenssikannan suuruuden johdosta vuonna 1952 tuonti kuitenkin kasvoi ennätykselli
seksi. Vuoden 1954 aikana lisensiointipolitiikan joustavuutta lisättiin ja samanaikaisesti libe
ralisoitiin pieni osa tuonnista. Liberalisointia jatkettiin vuonna 1955, jolloin lisensointi heinä
kuun alusta automatisoitiin perusraaka-aineiden sekä eräiden kulutustarvikkeiden osalta. 
Automatisointi tuntui täydellä teholla tuonnissa vasta vuoden 1956 aikana. Liberalisointia ei 
jatkettu, vaan joulukuussa päinvastoin vähennettiin lisensiointia jyrkästi. Tämäkin supistus 
alkoi tuntua vasta seuraavan vuoden loppupuolella. Samoihin aikoihin devalvoitiin markka 
ja valtaosa tuontisäännöstelystä purettiin. 
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Kuvio 2 

Koko tuonnin sekä sen eri pääluokkien volyymi vuosina 1954-1958 

Ind.r------------, 
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laskun »viivästymisen» johdosta tuonti on kuitenkin kasvanut voimakkaasti 
vielä senkin jälkeen, kun vientikysyntä jo on heikentynyt ja valuuttatulot su
pistuneet (vuosina 1952 ja 1956). Syntyneet »valuuttakriisit» ovat johtaneet li
sensioinnin tuntuvaan supistamiseen ja tuonnin volyymin jyrkkään alenemi
seen. Näin on tapahtunut sitä suuremmalla syyllä, kun tuontikysynnän kasvun 
jatkuminen vientisuhdanteitten jo taituttua on tapahtunut olosuhteissa, joissa 
vienti- ja tuontihintojen suhde samanaikaisesti on voimakkaasti heikentynyt 
(ks. kuvio 1). Tuonnin volyymin kasvun jatkuminen on vaatinut suhteellisesti 
enemmän valuuttaa kuin nousuvaiheessa ja siten jouduttanut valuuttakriisin 
syntymistä. 

Tavarantuonnin rakenteeseen ja sen alueelliseen koostumukseen 
vaikuttaneista seikoista 

Kansantuotteen ja ulkomaankaupan volyymin vaihtelut sekä kauppasopi
muspolitiikassa ja tuontisäännöstelyssä tapahtuneet muutokset ovat kytkeyty
neet toisiinsa. Edellä on todettu tuonnin volyymin kasvaneen tulojen noustessa 
ja tuontisäännöstelyä höllennettäessä suhteellisesti nopeammin kuin kansan
tuotteen volyymi ja supistuneen suhdannetaantumien aikana suhteellisesti sitä 
voimakkaammin. 

Samanaikaisesti on tavarantuontimme rakenteessa tapahtunut suuria muu
toksia, kuten taulukon 1 sekä kuvioiden 2 ja 3 nojalla voidaan todeta (p"alve
lusten tuonnin kehitykseen ja koostumukseen ei tässä kirj oituksessa kiinnitetä 
erikseen huomiota). Tuonnin eri pääluokkien suhteellisen osuuden muutoksiin 
koko tavarantuonnin arvosta ovat tietenkin vaikuttaneet sekä volyymi en (ku
vio 2) että hintoj en (kuvio 3) muutokset. Näiden muutosten yksityiskohtai-
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sempi tarkastelu tapahtuu tuonnempana eri pääluokissa tapahtunutta kehi
tystä selviteltäessä. 

Osaksi nämä vaihtelut ilmeisesti ovat tuonnin rakenteen »suhdannemuutok
sia». Näiden lisäksi on tuonnissamme kuitenkin tapahtunut rakennemuutoksia 
myös 1) lopputuotteiden kysynnän rakenteen ja 2) eri kysyntäkategorioiden 
tuontipitoisuudessa tapahtuneiden muutosten johdosta. Ensiksi mainitut muu
tokset kuvastuvat selvästi esim. elintarvikkeiden kulutuksen koostumuksen 
muutoksissa, kuten pääluokissa 0+ 1 tapahtunutta kehitystä selviteltäessä tar
kemmin todetaan. Jälkimmäisistä siirtymistä tarjoavat esimerkkejä pyrkimyk
set korvata kotimaisia polttoaineita kivihiilellä ja öljylIä tai kotimaisia kankaita 
ulkomaisilla. 

Valuutan säännöstelyä koskevien määräysten höllentäminen, bilateraalisen 
kaupankäynnin supistuminen ja varsinkin tuontisäännöstelyn laajamittainen 
purkaminen vuonna 1957 suoritetun devalvoinnin yhteydessä ovat suurelta 
osalta 

a) tehneet mahdollisiksi kysynnän ja tuotannon rakenteessa pitkällä tähtäi
mellä tapahtuneiden muutosten toteutumisen myös niiltä osin, kuin nämä 
muutokset ovat olleet riippuvaisia tuontihyödykkeiden tarjonnan kas
vusta. 

Edelleen ne ovat 

b) purkaneet eri kysyntäkategorioiden tuontipitoisuuteen sinänsä kohdistu-
nutta padottua painetta. . 

Muutosten suuruuteen ovat luonnollisesti vaikuttaneet taloudenpitäjien prefe
renssit ja varsinkin devalvoinnin jälkeen suhteellisissa hinnoissa tapahtuneet 
muutokset. Säännöstelymääräysten purkaminen on kuitenkin vaikuttanut myös 

Kuvio 3 

Koko tuonnin sekä sen eri pääluokkien yksikköarvot (,)hinnat,» vuosina 1954-1958 
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1954=100 

.///,.. :~~ ~:: ~+8 
....... ._ .. _. PI.'5 

...... - Koko tuonti 
.... "'/..' 

.. ' .... ~. - PI. 2 
.... .-r.-' 

'100 fI"·~,·~·;:.;;;--~·::::7-;-~;..5 ... ~· =#~,L----1 0---0 PI. 0+1 

90 
L-_~ __ ~ __ _L_~ 

1954 1955 1956 1957 1958 



12 

Kuvio 4 

Koko tavarantuonnin volyymi l eri alueilta 1-111 neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind, ,-------------, Log. ast. 
220 
'00 
,80 

160 

140 

120 

80 

60 

1954 

1954= 100 

1955 1956 1957 1958 

OEEC 1 
Dollaria,lue 
Neuvostoliitto 
OEEC II 
Koko tuonti 
Itäryhmän maat 
Punta-alue 
Etelä-Amerikka 

c) säännöstelyn aikana etupäässä vain tietyiltä alueilta (esim. valuutta- ja 
kauppapoliittisista syistä) hankittujen tavaroiden korvaamiseen vastaa
villa, muilta alueilta tuoduilla tavaroilla. 

Tällaisissa korvaamisissa (esim. itäautojen ja -tekstiilien korvaamisessa vastaa
villa lännestä tuoduilla tuotteilla) ei ehkä niinkään suuressa määrin ole ollut 
kysymys suhteellisten hintojen muutoksista kuin laatuja, tottumuksia, tavara
merkkejä, toimitusaikoja ja -tapoja, yms. seikkoja koskevista preferensseistä. 
Osittain nämä preferenssit ovat saattaneet olla piileviä, osittain ne epäilemättä 
ovat muodostuneet tiedostetuiksi vasta tuontisäännöstelyn purkamisen lisättyä 
valintamahdollisuuksia. Joka tapauksessa nämä tuonnin koostumuksen alueel
liset siirtymät ovat olleet sangen huomattavat, kuten eri alueilta tapahtuneen 
tuonnin volyymin kehitystä kuvaavasta piirroksesta (kuvio 4) ilmenee. 

Aikaisemmin jo todettiin tuonnin volyymin sodanjälkeisinä vuosina nous
seen kansantuotteen volyymia tuntuvasti nopeammin. On kuitenkin vaikeata 
saada käsitystä siitä, kuinka suuri osa tuonnin volyymin suhteellisesti nopeam
masta noususta on padotun tuontikysynnän purkautuess,a johtunut nimenomaan 
tulojen kasvusta ja kuinka suuri osa tuonnin rakennemuutosten ja alueellisen 
koostumuksen siirtymien aiheuttamista volyymin muutoksista. Varsin suurelta 
osalta ovat viimeksi mainitut siirtymät ilmeisesti kuitenkin olleet kertaluontei-

1 Deflatointi-indeksinä on kunkin alueen osalta käytetty hintaindeksiä,joka on saatu si
ten, e~tä koko tuonnin eri pääluokkien kunkin vuoden yksikköarvo- (»hinta»)indeksit 1-111 
neljänneksellä on painotettu kunkin alaryhmän tuonnin suhteellisella osuudella ko, alueelta 
tapahtuvan koko tuonnin arvosta, ' 
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sia ja samalla kulloisestakin suhdannetilanteesta riippumattomia. Kuten myö
hemmin voidaan tarkemmin todeta, osoittavat sitä jo vuonna 1955 suoritetun 
automatisoinnin ja vuonna 1957 tapahtuneen tuontisäännöstelyn purkamisen 
jälkeen ilmenneiden siirtymien samankaltaisuus, vaikka edellisessä vaiheessa 

. suhdannekehitystä vielä leimasi nousuvaihe ja jälkimmäisessä laskukausi. 
Kun nämä rakennemuutokset ja siirtymät ilmeisesti ovat parin viime vuo

den aikana valtaosaltaan päässeet tuonnissa »purkautumaan», on luultavaa, että 
kansantulon ja tuonnin muutokset tulevat vastaisuudessa vaihtelemaan toisiinsa 
nähden paljon kiinteämmässä suhteessa kuin säännöstelykauden aikana. Tämä 
tietysti helpottaa taloudellisen kasvun ja siitä tuontikysyntään aiheutuvien vai
kutusten arvioimista. 

Tuonnin rakenteen, alueellisen koostumuksen ja niissä tapahtuneiden muu
tosten pääluokittain tapahtuvassa tarkastelussa, johon seuraavassa siirrytään, 
ei ylläkuvatuista eri tekijöistä aiheutuneita vaikutuksia kyetä toisistaan kvanti
tatiivisesti erottamaan. Useimmiten kehityssuunta on kuitenkin näyttänyt niin 
selvältä, että johtopäätösten tekeminen siirtymien ja muutosten »laadusta» on 
tuntunut mahdolliselta. Näin on varsinkin ollut laita tuontisäännöstelyn purka
misen jälkeen tapahtuneiden alueellisten siirtymien kohdalla. Valitettavasti 
SITC:n nimikkeistön puitteissa ei ole voitu nimike nimikkeeltä tarkastella erik
seen liberalisoitujen ja ei-liberalisoitujen tavaroiden tuonnin muutoksia. Useim
pien pääryhmien ja ryhmien kehityksestä havaitaan kuitenkin verrattain hel
posti nimenomaan liberalisoitujen tuotteiden tuonnissa ja alueellisessa suuntau
tumisessa tapahtuneet muutokset. 

Tuonnin rakenteen ja alueellisen koostumuksen siirtymiä koskeviin päätel
miin on suhtauduttava tietyin varauksin, sillä 1) tiettyjen tavaroiden volyymin 
muutokset ja siirtymät ovat johtuneet »ylimääräisten» varmuus- yms. varastojen 
muutoksista, jotka eivät sinänsä välttämättä kuvasta taloudenpitäjien prefe
renssien siirtymiä. Tähän liittyvät läheisesti 2) kauppapoliittisista syistä (bila
teraalisten sopimusten kiinnipitämisestä) aiheutuneet siirtymät (taloudellisen 
aktiviteetin alenemisen esim. vähentäessä ko. hyödykkeiden koko tuontikysyn
nän määrää). Edelleen on otettava huomioon, että 3) taloudellisen aktiviteetin 
muutokset ovat myös saattaneet aiheuttaa tuonnin koostumuksessa tilapäisiä 
suhdannesiirtymiä, ja että 4) tiettyjen hyödykkeiden tuonnista on osa käytetty 
jälleenvientiin. Lopuksi on vielä korostettava, että 5) SITC:n nimikkeistön poh
jalla (nykyisillä »avaimilla») laadittuun ulkomaankauppatilastoon osittain sisäl
tyy likimääräisiä lukuja, sillä vielä voimassa olevan virallisen nimikkeistön eri 
nimikkeiden jakamista SITC:n nimikkeisiin ei kaikilta osin ole voitu suorittaa 
tarkasti. 
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Tuonnin eri pääluokkien rakenne ja alueellinen koostumus sekä 
niissä tapahtuneet muutokset 

Eli n t a r v i k k e e t, juo m a t j a t u p a k k a 
(p ä ä luo k a t 0 + 1) 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan (painotettu) tuonnin volyymi on 
muuttunut huomattavasti jyrkemmin kuin vastaavien tavaroiden kulutuksen 
(painotettu) volyymi, kuten alla oleva asetelma osoittaa. Samanaikaisesti näi
den tavaroiden kulutuksen volyymi kuitenkin on kasvanut hitaammin kuin koko 
yksityisen kulutuksen volyymi, ts. elintarvikkeiden, juomien ja tupakan suh
teellinen osuus koko yksityisen kulutuksen määrästä on supistunut. Näin ollen 
on ilmeistä, että elintarvikkeiden, juomien ja tupakan kulutuksen volyymissa 
tapahtuneet muutokset eivät sellaisenaan riitä »selittämääm ko. pääluokan tuon
nin volyymin muutoksia. 

1954 1955 1956 1957 1958 
(1954 = 100) 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan (pääluo-
k,at 0+1) tuonnin volyymi, ............... 100 136 142 126 118 

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan kulutuk-
sen volyymi ........................... . 100 107 107 105 104 

Koko yksityisen kulutuksen volyymi .....••.. 100 110 113 110 107 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan kulutuk-

sen osuus koko yksityisen kulutuksen arvosta 
(vuoden 1954 hinnoin) ................ % 47.4 45.8 44.8 45.2 46.2 

Pääluokkien 0+ 1 tuonnin volyymin muutokset kytkeytyvätkin ainakin osit
tain niihin rakennemuutoksiin, joita elintarvikkeiden kulutuksen koostumuk
sessa on pitkällä tähtäimellä tapahtunut. Näille muutoksille on lähinnä kaksi 
seikkaa ollut tunnusmerkillis tä: 

1) Mm. ravintotaseselvitysten ,perusteella voidaan ensinnäkin todeta, että 
suhteellisesti kalliimpi en elintarvikkeiden (öljyt, rasvat, liha, sokeri, he
delmät ja kasvikset) osuus ravintomenoista on hyvinvoinnin lisääntyessä 
kasvanut ja suhteellisesti halvempien (lähinnä vilja ja juurekset) pienen
tynyt. 

2) Elintarviketeollisuuden tuotannon sangen nopea kehitys antaa aihetta 
otaksua, että palvelusten ja muiden ravinnon jalostuksesta aiheutuvien 
kustannuserien (pakkaus, säilöntä, jäähdytys jne.) suhteellinen osuus tuot
teiden hinnoista on lisääntynyt. 

Kuten seuraavasta asetelmasta havaitaan, on elintarvikkeiden kulutuksen vo-
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lyymissa samanaikaisesti tapahtunut huomattavasti pienempiä muutoksia kuin 
elintarvikkeiden tuonnin ja elintarviketeollisuuden tuotannon volyymissa. 

1954 1955 1956 1957 1958 
(1954 = 100) 

Elintarvikkeiden (pääluokka 0) tuonnin vo-
lyymi .................................. 100 139 144 128 121 

Elintarvikkeiden kulutuksen volyymi ...... .. 100 107 108 106 106 
Elintarviketeollisuuden tuotannon volyymi. ... 100 109 120 118 119 

Suhteellisesti kalliimpien elintarvikkeiden osuuden kasvu kulutusmenoissa 
kuvastuu myös elintarvikkeiden tuonnin koostumuksessa, joskin nämä muutok
set tuontirajoitusten johdosta ovat vasta vähitellen päässeet toteutumaan. 

Erityisen selvästi tämä havaitaan (taulukko 3) sokerin sekä tuoreiden ja 
kuivattujen hedelmien, mutta myös kasvisten, säilykkeiden jne. tuonnissa. 
(Kahvin osuuden voimakas lasku johtui ennen kaikkea kahvin maailmanmark
kinahintojen jyrkästä alenemisesta.) Elintarvikkeiden kulutuksen tuontipitoi
suus on näiden muutosten seurauksena saattanut nousta. Tosin viljankin suh
teellinen osuus tuonnista on viime vuosina noussut, mutta tämä on pikemmin
kin johtunut viljaomavaraisuutemme alenemisesta ja viljavarastojen kasvusta 1 

kuin viljakulutuksen muutoksista. 

Taulukko 3. Pääluokkien 0+1 tuonnin prosenttinen jakautuminen eri ryhmiin 
vuosina 1954--1958 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 

Vilja, jauhamaton (041 +045)2 ....... 19 21 21 24 
Tuoreet ja kuivatut hedelmät 

(051 +052) ...................... 11 11 13 13 
Sokeri (061) ....................... 9 11 11 13 
Kahvi (071) ....................... 35 22 22 22 
Eläinten rehuaineet (081) ........... 8 10 14 7 
Muut tavarat .................... . 6 19 12 14 
Juomat ja tupakka (pääluokka 1) .... 12 6 7 7 

Yhteensä .......................... 1 100 
1 

100 
1 

100 I 100 
1 

Pääluokkien 0+1 tuonnin arvo 

1958 

23 

16 
15 
24 
5 

11 
6 

100 

mmk ......... . 28394 35180 36279 36908 39105 
% koko tuonnista 19 20 18 16 16 

1 Jos kaupallisissa varastoissa vuoden 1954 päättyessä ollutta viljamäärää merkitään 
100 :lIa, olivat varastot vuoden 1955 lopussa 96, 1956 109, 1957 137 ja 1958 142. 

2 Suluissa olevat kolminumeroiset luvut osoittavat SITC:n nimikkeistön ryhmän ja kaksi
numeroiset pääryhmän numeroa. 
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Pääluokkien 0+ 1 osuus koko tuonnin arvosta on huomattavasti laskenut 
vuodesta 1955 (taulukko 3). Osuuden nousu vuonna 1955 johtui ennen kaikkea 
väkirehujen (ja maissin) tuonnin suuresta kasvusta sekä karjataloustuotteiden 
(voin, lihan ja kananmunien) melko huomattavasta tuonnista. Suuret vaihtelut 
taulukon 3 sarakkeessa muut tavarat johtuivatkin viimeksi mainitusta syystä. 
Karjataloustuotteiden tuonnin tyrehtyminen, väkirehujen tuonnin jyrkkä alene
minen sekä näihin pääluQkkiin kuuluvien tavaroiden suhteellisten tuontihintojen 
(pääluokkien 0+ 1 tuontihinnat/koko tuonnin hintakehitys) lasku (kuvio 3) joh
tivat kuitenkin seuraavina vuosina pääluokkien 0+ 1 suhteellisen tuontiosuu
den supistumiseen. 

Tuonnin alueellinen koostumus pääluokissa 0+ 1 
Tarkasteltavan ajanjakson alussa oli tuonti Etelä-Amerikasta ylivoimaisesti 

suurin ja tässä tuonnissa on nimenomaan kahvilla ollut keskeisin asema (80-
90 % koko tuonnista Etelä-Amerikasta pääluokissa 0+1). Vuosina 1956 ja 1958 
nousivat kuitenkin itäryhmän maat ensi sijalle (vilja, sokeri ja väkirehut). Dol
larialueelta on ennen kaikkea tuotu viljaa, hedelmiä ja tupakkaa,! OEEC-maista 
karja~ ja kalataloustuotteita, hedelmiä, siirtomaatavaroita, tupakkaa ja väki
rehuja sekä punta-alueelta hedelmiä ja siirtomaatavaroita. 

Koko ajanjaksoa tarkasteltaessa havaitaan, että 

1) tuonnin suhteellinen osuus on selvästi kasvanut itäryhmän maista, 

2) tuonnin suhteellinen osuus on tuntuvasti supistunut Etelä-Amerikasta ja 
OEEC 1 :stä. 

Taulukko 4. Pääluokkien 0+ 1 tuonnin alueellinen koostumus I-III neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue ........................ 5 10 15 9 10 
Etelä-Amerikka ................... 42 35 28 31 25 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 10 17 15 14 12 

I .................................. 3 10 7· 7 5 
II .................................. 0 1 0 0 1 

III .................................. 7 6 8 7 6 
Punta-alue ........................ 3 1 4 4 5 
Itäryhmän maat .................... 30 29 29 31 37 

Neuvostoliitto ........................ 28 25 25 27 29 

Muut ................................ 1 2 4 4 4 8 

Muut maat ....................... 10 8 9 11 11 

Koko tuonti ................ ·······1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Euroopan Talousyhteisö .......... 1 4 

1 

4 

1 

7 

1 

4 

1 

6 
»Ulkoseitsikko» .................. 1 8 3 6 3 

1 Huomattava osa näistä tavaroista on vuosina 1955-1958 ostettu Yhdysvaltain ylijää
mävarastoista Suomen markoilla. Pääluokkiin 0+1 kuuluvia tavaroita ostettiin tällä tavoin 
v. 19550.6, 19562.4, 1957 l.1 ja 19582.1 miljardilla markalla. 



Kuvio 5 

Pääluokkien 0+1 koko tuonnin sekä eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 
1-111 neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind r--------------, 
260 
240 
220 
200 
180 

160 

140 

120 

///./ .. _"""" .. ~""." .. "."" .. 

:. " 
:':::~.""".-.""'.""."",,, 

100~----~~ __ ==~-~ 

"".,.,. 
'. 

80 

1954=100 . 

Log. ast. 

........ Muut maat 
___ Itäryhmän maat 

Koko tuonti pääluokissa 0+ 1 
._.-. Etelä-Amerikka 

1954 1955 1956 1957 1958 
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Tuonnin kasvu itäryhmän maista on johtunut viljan, väkirehujen ja sokerin 
tuonnin lisääntymisestä. Väkirehujen osalta suhteellinen nousu on ollut voimak
kain, sillä väkirehujen koko tuonnin laskiessa jyrkästi vuosina 1957 ja 1958 
tuonti itäryhmän maista supistui huomattavasti vähemmän. Etelä-Amerikan 
osuuden supistuminen johtuu näiden samojen hyödykkeiden tuonnin jyrkästä 
alenemisesta (sekä kahvin hintojen laskusta). OEEC I:n osuuden supistuminen 
on johtunut paitsi karjataloustuotteiden tuonnin loppumisesta myös väkirehu
jen ja sokerin suhteellisen tuonnin supistumisesta. 

Devalvoinnin jälkeen ilmenivät suurin piirtein nämä samat alueelliset ja 
hyödykekohtaiset muutokset (ks. asetelmaa sivulla 18). Tuontisäännöstelyn pur
kaminen ilmeisesti )}joudutti>} näitä, jo aikaisempinakin vuosina tapahtuneita 
muutoksia. Alueellisen koostumuksen muutokset ovat luonnollisesti myös vo
lyymiltaan muuttaneet eri alueilta tapahtunutta tuontia pääluokissa 0+ 1. Näitä. 
volyymin muutoksia 1 valaisee kuvio 5. 

Seuraava asetelma esittää eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin muutoksen 2 

1-111 neljänneksestä vuonna 1957 vastaavaan ajanjaksoon vuonna 1958 pää-

1 Deflatointi-indeksinä on käytetty pääluokkien 0+ 1 koko tuonnin yksikköarvoindeksiä 
kunkin vuoden I-III neljänneksen osalta. Kuvattaessa tuonnin alueellista volyymin kehi
tystä muissa pääluokissa käytetään deflatointi-indekseinä vastaavasti ko. pääluokan koko 
tuonnin yksikköarvoindeksiä. 

2 Merkintä + tarkoittaa ko. hyödykkeen tuonnin suhteellisen osuuden nousua ao. alueelta, 
...:.... sen laskua ja ± sen pysymistä suurin piirtein muuttumattomana. Merkintä ° osoittaa, että 
ao. alueilta tapahtuva tuonti oli niin vähäistä, ettei sen muutoksilla ollut merkitystä. Alueet 
ja hyödykkeet on esitetty tuonnin arvon mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 

2 



18 

luokissa 0+ 1 niiden tärkeimpien tavaroiden osalta, joiden tuonnin alueellisessa 
koostumuksessa ilmenivät suurimmat muutokset. 

Itäryhmän Etelä- Punta- Dollari- OEEC 1 
maat Amerikka alue alue 

Vilja ................... + 0 + 
Sokeri .................. + 
Hedelmät ............. . ± + + ± 
Väkirehut .............. + 0 0 

R a a k a - a i n e e tI (p ä ä 1 u 0 k k a 2) 

Pääluokkaan 2 sisältyvät raaka-aineet ovat jalostamattomia (kuten luonnon
kautsu, raakavilla, puuvilla, rautamalmi jne.) ja näin ollen niiden tuonnin vo
lyymin muutokset eivät sellaisenaan kuvasta teollisuutemme käyttämien tuonti
raaka-aineiden volyymin muutoksia. Puolijalosteet (kuten nahka, langat, rauta 
ja teräs sekä muut epäjalot metallit), jotka sisältyvät 'pääluokkaan 6, muodosta
vat pääosan teollisuutemme käyttämistä tuontiraaka-aineista. Tehdasteollisuu
temme (josta puu- ja paperiteollisuus on jätetty pois) tuotannon sekä puolija
losteiden tuonnin volyymi on muuttunut huomattavasti nopeammin kuin pää
luokkaan 2 sisältyvien raaka-aineiden tuonnin volyymi. Perusraaka-aineiden ja-

Taulukko 5. Pääluokan 2 tuonnin prosenttinen jakautuminen eri ryhmiin 
vuosina 1954-1958 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
Vuodat ja nahat (211) .............. 7 7 8 6 
Öljysiemenet ja -pähkinät (221) .... 5 6 4 7 
Villa (262) ........................ 25 24 24 21 
Puuvilla' (263) ..................... 26 19 19 18 
Luonnon lannoitteet (271) .......... 6 5 6 9 
l(ivennäisaineet (272) .............. 13 14 15 14 
Eräitä raaka-aineita eläin- ja kasvikun-

nasta (291 +292) ............... 7 9 9 8 
Muut tavarat .................... . 11 16 15 17 

yhteensä .......................... 1 100 
1 

100 
1 

100 
1 

100 
1 

Pääluokan 2 tuonnin arvo 
mmk ..................... 16082 16465 16287 19681 
% koko tuonnista .......... 11 9 8 9 
tuonnin volyymi (1954 = 100) 100 102 103 108 

1 Pääluokkaan eivät sisälly syötävät raaka-aineet eivätkä polttoaineet. 

1958 

5 
7 

19 
19 
7 

15 

11 
17 

100 

20094 
8 

102 



Taulukko 6. Pääluokan 2 tuonnin alueellinen koostumus I-III neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 . I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue ........................ 6 9 8 12 10 
Etelä-Amerikka ................ '" 8 6 4 3 1 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 24 22 24 21 26 

I .................................. 11 14 16 14 21 
II .................................. 4 3 4 4 3 

III .................................. 9 5 4 3 2 

Punta-alue ........................ 27 30 35 28 28 
Itäryhmän maat ...••.............. 28 26 22 28 27. 

Neuvostoliitto ........................ 22 18 19 20 21 
Muut ................................ 6 8 3 8 6 

Muut maat ....................... 7 7 7 8 8 
Yhteensä .......................... 1 100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

Euroopan Talousyhteisö .......... 1 8 

1 

10 

1 

13 

I 
12 

1 

15 
»Ulkoseitsikko» .................. 25 27 28 22 25 
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, 

: 
I 

I 

lostustoiminta näyttäåkin kehittyneen tuntuvasti hitaammin kuin muu jalos
tustoiminta. 

Pääluokkaan 2 kuuluvat raaka-aineet eivät juuri ole korvattavissa kotimai
silla. Näitä raaka-aineita käyttävien teoIlisuuksien panosten suhteellinen tuonti
pitoisuus ei näin ollen liene supistunut. Syy tämän pääluokan tuonnin volyymin 
pienuuteen johtuu pikemminkin näiden teollisuudenhaarojen (lähinnä tekstiili
sekä nahka- ja nahkateosteollisuuden) tuotannon volyymin heikosta kehityk
sestä, kuten voidaan päätellä tarkasteltaessa pääluokkaan 2 sisältyvien tava
roiden koostumusta ja siinä tapahtuneita muutoksia (taulukko 5). 

Tuonnin alueellinen koostumus pääluokassa 2 

Raaka-aineiden tuonti punta-alueelta on jatkuvasti ollut suurin ja villan 
osuus on tässä tuonnissa ollut merkittävin (65-70 % koko tuonnista punta
alueelta pääluokassa 2). Punta-alueelta on myös tuotu vuotia ja nahkoja, ki
vennäisaineita sekä kautsua. Toisella sijalla on ollut tuonti itäryhmän maista" 
joista ennen kaikkea on tuotu puuvillaa, luonnon lannoitteita, öljysiemeniä sekä 
rauta- ja teräsromua. Pääosa villasta tulee punta-alueelta ja suurin osa puuvil
lasta Neuvostoliitosta. Tuonnissa OEEC-maista on eräillä eläin- ja kasvikun
nasta saatavilla raaka-aineilla, kivennäisaineilla, rautamalmilla ja vuodilla ja 
nahoilla ollut keskeisin asema. Etelä-Amerikasta on etupäässä tuotu vuotia ja 
nahkoja sekä villaa ja dollari alueelta öljysiemeniä, puuvillaa ja kivennäisaineita. 

Koko ajanjaksoa tarkasteltaessa kiinnittää huomiota, että 

'1) tuonnin suhteellinen osuus dollarialueelta ja OEEC 1 :stä on kasvanut, ja 
että 

2) Etelä-Amerikasta ja OEEC 1 II :sta tapahtuvan tuonnin osuus on supis
tunut. 
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Kuvio 6 
Pääluokan 2 koko tuonnin sekä eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 

1-111 neljänneksellä vuosina 1954--1958 

I nd. r--------------, 
Log. ast. 

220 1954=100 
200 

180 

160 

140 

120 

80 

1954 1955 1956 1957 

._._. OEEC I 

........ Dollarialue 
++++ Punta-alue 
_ Koko tuonti pääluokassa 2 
___ Itäryhmän maat 
__ Muut maat 

1958 

Tuonnissa dollarialueelta on öljysiemenien (paitsi vuonna 1958) ja kivennäis
aineiden suhteellinen osuus kasvanut. Tuonnissa OEEC 1 :stä on tapahtunut 
nousua kautta linjan. Suurin osa noususta on koostunut lukuisissa pienissä ryh
missä tapahtuneesta kasvusta. Erityisen selvää suhteellista (ja absoluuttista) 
nousua on tapahtunut eläin- ja kasvikunnasta saatavien raaka-aineiden, vuotien 
ja nahkojen sekä kivennäisaineiden tuonnissa. Tuonti Etelä-Amerikasta on supis
tunut kautta linjan, erityisen selvästi vuotien ja nahkojen sekä villan osalta. 
Tuonti 0 EEC II 1 :sta on erityisesti supistunut vuotien ja nahkoj en sekä puu
villan (Turkki) kohdalla. 

Devalvoinnin jälkeen tapahtuneet muutokset olivat osittain samansuuntai
set kuin jo aikaisempinakin vuosina tapahtuneet. Hyödykekohtaisesti katsot
tuna siirtymät koskivat lähinnä kivennäisaineita, eräitä eläin- .ja kasvikunnasta 
saatavia raaka-aineita, vuotia ja nahkoja sekä öljysiemeniä. Näitä »devalvointi
vaikutuksia» havainnollistaa vielä seuraava asetelma, joka on laadittu samojen 
periaatteiden mukaan kuin asetelma sivulla 18. 

Punta- Itäryhmän OEEC I Dollari- Etelä-
alue maat alue Amerikka 

Kivennäisaineet ......... ± + 0 
Eräitä raaka-aineita eläin-

ja kasvikunnasta ...... 0 + 0 
Vuodat ja nahat. ........ + 0 + 0 
Öljysiemenet ............ 0 + 0 O· 

Pääluokan 2 tuonnin alueellista volyymin kehitystä valaisee kuvio 6. Volyy
min nousu tuonnissa OEEC 1 :stä sekä sen lasku ryhmässä muut maat, jossa 
Etelä-Amerikan tuonnilla on suurin paino, ovat sangen jyrkät. Lukuunotta
matta tuonnin volyymia punta-alueelta näyttää alueellinen kehityssuunta täs
säkin pääluokassa hyvin samankaltaiselta vuosina 1956 ja 1958. 



Kivennäispolttoaineet sekä kivennäisöljyt ja 
n i i den t i s 1 a u s tuo t tee t (p ä ä 1 u 0 k k a 3) 
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Polttoaineiden tuonnin volyymin jyrkkä kasvu kuvastaa energian käytössä 
tapahtuneita' rakennemuutoksia. Energian kulutuksen kasvaessa vesivoiman ja 
tuontipolttoaineiden osuus on kasvanut ja kotimaisten polttoaineiden supistu
nut (taulukko 7). Kotimaisten polttoaineiden ohella on 1950-luvulla myös kiin
teiden tuontipolttoaineiden osuus alkanut supistua, jolloin nestemäisten osuus 
on entistäkin voimakkaammin noussut. 

Taulukko 7. Eri energialähteiden (kivihiileksi muunnetun) käytön osuus koko energian 
käytöstä vuosina 1938 ja 1954-1958, % 1 

1938 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958* 

Vesivoima ........................ 14 22 23 I 20 22 24 
Kotimaiset polttoaineet ........... . 59 45 43 41 40 41 
Kiinteät tuontipolttoaineet ......... 22 20 20 20 19 16 
Nestemäiset » ........ . 5 13 14 19 19 19 
Yhteensä .......................... 1 100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

Koko energian käytön volyymi I 
(1954 = 100) .................... 76 I 100 I 115 I 120 I 125 I 120 

* Ennakkoarvio. 

Koko energian käyttö on kasvanut tuntuvasti nopeammin kuin teollisuuden 
tuotannon volyymi (kuvio 7). Kiinteiden polttoaineiden tuonnin volyymi on 

Kuvio 7 
Koko energian käytön, nestemäisten ja kiinteiden polttoaineiden tuonnin sekä sähkön 

ja koko teollisuus!uotannon volyymi vuosina 1954-1958 

Ind,r---------------------~ 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

1954=100 

100~----L-----L-----L---~ 

Log. ast. 

___ Nestemäisten polttoaineiden tuonti 
._._. Sähkövoiman tuotanto 
-- Polttoaineiden koko tuonti 
++++ Koko energian käyttö 
........ Kiinteiden polttoaineiden tuonti 
___ Teollisuustuotanto 

1954 1955 1956 1957 1958 

1 Voima- ja Polttoainetaloudellinen Yhdistys Ekonon antamien tietojen mukaan. 
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Taulukko 8. Kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden osuus polttoaineiden (pääluokka 3) 
koko tuonnista vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

l(ivihiili, ruskohiili, koksi ja briketit 
(311) ....•...................... 54 58 55 50 40 

l(ivennäisöljytuotteet (312+313) .... 46 42 45 50 60 
yhteensä .......................... [ 100 [ 100 [ 100 [ 100 [ 100 
Pääluokan 3 tuonnin arvo 

mmk ....... ' .............. 17661 21860 27887 40650 33177 
% koko tuonnista .......... 12 12 14 18 16 
tuonnin volyymi (1954 = 100) 100 114 124 149 131 

kuitenkin muuttunut suurin piirtein samassa suhteessa kuin teollisuustuotan
non volyymi paitsi vuonna 1957, jolloin polttoaineiden varastot kasvoivat run
saasti.! Polttoaineiden tuonnin volyymin nopea kohoaminen on kuitenkin ensi 
sijassa johtunut tuonnin kasvusta nestemäisten polttoaineiden kohdalla, jotka 
yhä suuremmassa määrin ovat korvanneet muita polttoaineita. 

Edellä mainitut rakennemuutokset kuvastuvat polttoaineiden tuonnin koos
tumuksessa (taulukko 8). Pääluokan suhteellinen osuus koko tuonnin arvosta 
kasvoi, mikä vuoden 1956 loppuun asti johtui pääluokan suhteellisen tuontihin
nan kohoamisesta, mutta seuraavana vuonna sekä volyymin että hintojen voi
makkaasta noususta. Vuoden 1958 aikana suhteelliset (ja myös absoluuttiset!) 
tuontihinnat laskivat jyrkästi ja pääluokan osuus koko tuonnin aryosta väheni. 

Tuonnin alueellinen koostumus pääluokassa 3 

Polttoaineiden tuonnin alueellisessa koostumuksessa on osittain energian 
käytön rakennemuutosten ja osittain muiden syiden vuoksi tapahtunut erittäin 
suuria muutoksia: 

1) Koko itäryhmän suhteellinen osuus on supistunut (lukuun ottamatta 
vuotta 1958) ja tämä väheneminen on koostunut siten, että N euvostolii
ton osuus on sangen jyrkästi noussut ja muiden itäryhmän maiden vielä 
selvemmin laskenut. 

2) OEEC-maiden ja punta-alueen yhteenlaskettu osuus on vähentynyt vuo
desta 1955 (vuonna 1955 se oli 19 %, vuonna 1956 18 %, vuonna 1957 
11 % ja vuonna 1958 9 %) ja doIIarialueen vuodesta 1957. 

3) Ryhmän muut maat osuus on jatkuvasti kasvanut. 

1 Jos kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden (halkoja lukuun ottamatta) varastoja 
31. 12. 1954 merkitään 100:Ila, olivat varastot vuoden vaihteessa v. 1955 113, 1956 106, 
1957 147 ja 1958 176. 



Taulukko 9. Pääluokan 3 tuonnin alueellinen koostumus 1-111 neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
Dollarialue ........................ 1 4 4 11 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 6 11 6 5 

1 .................................. 3 5 5 4 
II .................................. 2 2 1 1 

111 .................................. 1 4 0 0 

Punta-alue ........................ 11 8 12 6 
Itäryhmän maat ................... 82 72 71 70 

Neuvostoliitto ........................ 13 10 23 35 
Muut ................................ 69 62 48 35 

Muut maat ....................... 0 5 7 8 

Koko tuonti ... ..... ........ ······1 100 1 100 1 100 1 100 1 
Euroopan Talousyhteisö .......... \ 6 

\ 

11 

\ 

6 

\ 

4 

I »Ulkoseitsikko» .................. 11 8 10 6 

23 

1958 

3 
4 
4 
0 
0 

5 
73 
50 
23 

15 
100 

4 
6 

Itäryhmän maista tuotujen nestemäisten polttoaineiden tuonnin osuus näi
den polttoaineiden koko tuonnista on selvästi supistunut (vuonna 1954 se oli 
86 %, vuonna 1955 81 %, vuonna 1956 68 %, vuonna 1957 62 % ja vuonna 
195868 %). Tämä on johtunut muista itäryhmän maista kuin Neuvostoliitosta 
tapahtuneen nestemäisten polttoaineiden suhteellisen tuonnin alenemisesta. I tä
ryhmän maista tuotujen kiinteiden polttoaineiden osuus näiden polttoaineiden 
koko tuonnista on sen sijaan kasvanut (vuonna 1954 se oli 68 %, vuonna 1955 
69 %, vuonna 1956 68 %, vuonna 1957 70 % ja vuonna 1958 84 %). Tämä 
kasvu on kuitenkin supistanut niiden tuontia punta-alueelta, muista OEEC
maista sekä doIIarialueelta ja tämä vähentyminen puolestaan on supistanut 
näiltä alueilta tapahtuvan tuonnin osuutta polttoaineiden koko tuonnista. Ryh
män muut maat (Alankomaiden Antillit ja Iran) osuuden kasvu johtuu neste
mäisten polttoaineiden tuonnin kasvusta ja osittain myös raakaöljyn tuonnista 
(Iran) kotimaista puhdistamista varten. 

Kuvio 8 
Pääluokan 3 koko tuonnin sekä eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 

I-III neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind . .--------------, 

500 
- Log. ast. 

1954=100 ,-----
400 ,,' 

300 " ",,/,// 

200 ,/ " ;'/ 

50 

1954 1955 1956 1957 1958 

Neuvostoliitto 
Koko tuonti pääluokassa 3 
Koko tuonti itäryhmän maista 
OEEC-maat ja punta-alue 
Muut itäryhmän maat 

• I 
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Kemian teollisuuden ja siihen liittyvän 
t e 0 11 i suu den tuo t tee t (p ä ä 1 u 0 k k a 5) 

Pääluokkaan 5 kuuluvien tavaroiden tuonnin volyymi on muuttunut ver
rattain hitaasti; paljon hitaammin kuin koko tuonnin volyymi (kuvio 2) ja 
myös tuntuvasti vähemmän kuin kotimaisen kemian teollisuuden tuotannon vo
lyymi. Pääluokan koostumuksessa tapahtuneita muutoksia tarkasteltaessa (tau
lukko 10) havaitaankin, että useita tähän pääluokkaan luettavia tavaroita on 
vähitellen korvattu kotimaisilla. Kotimaisen kemian perusteollisuuden kehitty
minen lienee myös jonkin verran supistanut kemian teollisuuden panosten 
tuontipitoisuutta. 

Lannoitteiden koko tuonnissa on (pääluokkiin 0+ 1 kuuluvien) luonnonlan
noitteiden suhteellinen osuus noussut ja vastaavasti valmistettujen lannoitteiden 
(pääluokka 5) osuus supistunut. Valmistettujen lannoitteiden tuonnissa on typpi
ja fosforilannoitteiden tuonnin suhteellinen osuus laskenut ja kalilannoitteiden 
noussut, mihin lannoitteiden kotimaisen tuotannon kasvu on osaltaan vai
kuttanut. Ryhmässä muut tavarat on varsinkin lääkevalmisteiden ja farma
seuttisten tuotteiden tuonti supistunut, mikä niinikään on johtunut kotimaisen 
tuotannon lisääntymisestä. Pääryhmän 59 (erinäiset kemialliset tuotteet) osuus 
on tasaisesti noussut. Tämä on lähinnä johtunut erilaisten muovien ja muovi
tuotteiden tuonnin lisääntymisestä. 

Pääluokan 5 osuuden muutokset koko tuonnin arvosta ovat ennen kaikkea 
johtuneet volyymin muutoksista, sillä pääluokan hinnankehitys ei paljoakaan 
ole poikennut koko tuonnin hinnankehityksestä (kuviot 2 ja 3) . 

. Taulukko 10.· Pääluokan 5 tuonnin prosenttinen jakautuminen eri pääryhmiin 
vuosina 1954-1958 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet (51) 26 26 25 29 
Väri- ja parkitusaineet (53) ......... 14 14 14 11 
Haihtuvat öljyt ja hajuaineet (55) ... 3 4 3 4 
Lannoitteet, valmistetut (56) ........ 19 18 19 15 
Erinäiset kemialliset tuotteet (59) ., . 35 37 38 40 
Muut tavarat ..................... 3 1 1 1 

Yhteensä .......................... 1 100 
1 

100 
1 

100 
1 

100 
1 

Pääluokan 5 tuonnin arvo 

1958 

26 
11 
4 

15 
42 

2 

100 

mmk ..................... 12122 13275 14015 16148 18028 
%. koko tuonnista .......... 8 8 7 7 7 
tuonnin volyymi (1954 = 100) 100 105 108 109 106 

,'1 

I 
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Tuonnin alueellinen koostumus pääluokassa 5 

Vaikka pääluokan 5 osuus koko tuonnista on muuttunut sangen vähän, on 
pääluokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin alueellisessa koostumuksessa tapah
tunut suuria muutoksia (taulukko 11) . 

. Taulukko 11. Pääluokan 5 tuonnin alueellinen koostumus 1-111 neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue .........•..••.......... 4 5 5 5 5 
Etelä-Amerikka ................... 2 1 1 3 0 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 52 52 59 53 64 

I .................................. 32 34 40 36 45 
II ..........•....................... 12 12 13 12 14 

III .................................. 8 6 6 5 5 

Punta-alue ....••.................. 17 19 18 14 15 
Itäryhmän maat ................... 22 20 16 21 14 

Neuvostoliitto ........................ 6 5 6 6 5 
Muut ................................ 16 

I 
15 10 15 9 

Muut maat ....................... 3 3 1 4 2 
Koko tuonti ................... ···1 100 I 100 I 100 I 100 I 100 

Euroopan Talousyhteisö .......... 1 37 

1 

36 

1 

41 

I 
38 

I 
47 

»Ulkoseitsikko» .................. 33 34 36 29 33 

Koko ajanjaksoa tarkasteltaessa havaitaan, että 

1) OEEC I:n ja II:n osuudet ovat kasvaneet ja että 

I 

2) punta-alueen, muiden itäryhmän maiden paitsi Neuvostoliiton, OEEC 
II 1 :n ja Etelä-Amerikan ovat supistuneet. 

Suhteellinen tuonti OEEC 1 :stä ja II :sta on kasvanut etenkin pääryhmissä 
51 (kemialliset alkuaineet ja yhdisteet) ja 59 (erinäiset kemialliset tuotteet). Vii
meksi mainitun pääryhmän nousu on ollut suhteellisesti suurin. Punta-alueelta 
on pääryhmän 51 tuonti vähentynyt suhteellisesti eniten ja itäryhmän maista on 
supistunut nimenomaan lannoitteiden ja pääryhmään 59 kuuluvien tuotteiden 
suhteellinen tuonti. Tuonti Etelä-Amerikasta on supistunut miltei olematto
maksi. 

Muutokset vuoden 1957 1-111 neljänneksestä vuoden 1958 vastaavaan ajan
jaksoon olivat suuret etenkin OEEC I:n ja II :n, muiden itäryhmän maiden 
paitsi Neuvostoliiton sekä Etelä-Amerikan kohdalla. Suurimmat tavarakohtai
set muutokset pääluokan 5 tuonnin alueellisessa koostumuksessa tapahtuivat 
kemiallisten alkuaineiden ja yhdisteiden, lannoitteiden sekä ryhmän erinäiset 
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kemialliset tuotteet kohdalla. Näitä siirtymiä havainnollistaa seuraava asetelma, 
joka on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin edellä sivulla 18 esitetty 
asetelma. 

OEEC Punta- Muut OEEC Neuvosto- DoIlari- Etelä-
1 alue itäryhmän II liitto alue Amerikka 

maat 
Erinäiset kemialli-

set tuotteet ... + ± 0 ± 
Kemialliset alku-

aineet ja yhdis-
teet .......... + + 0 ± 

Lannoitteet ..... + 0 + 0 0 

Kuvio 9 havainnollistaa lopuksi eri alueilta tapahtuneen tuonnin volyymin 
muutoksia. Mielenkiintoista on todeta, miten tuonnin volyymit toisaalta OEEC 
1 :stä ja II :sta sekä osittain myös punta-alueelta ja toisaalta itäryhmän maista 
muuttuvat toisiinsa nähden täysin päinvastaisesti. Kuviosta havaitaan myös 
selvästi, miten vuoden 1958 aikana alueellisen koostumuksen muutoksissa il
mennyt kehityssuunta tässäkin pääluokassa vastasi vuoden 1956 kuluessa tapah
tuneita siirtymiä. 

Kuvio 9 

Pääluokan 5 koko tuonnin sekä eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 
. 1-111 neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind.r------------

150 

140 

130 

120 

110 

90 

80 

70 

1954 

1954=100 

1955 1956 1957 

Log. ast. 

++++ 

OEECI 
OEEC II 
Koko tuonti pääluokassa 5 
Punta-alue 
1 täryhmän maat 
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VaI m i s t etu t t e 0 k s e t (p u oli j aIo s tee t j a -vaI m i s tee t) 
s e k ä vaI m i i t t a v a r a t (p ä ä 1 u 0 k a t 6 + 8) 

Kuten jo todettiin, on valtaosa teollisuutemme tuontiraaka-aineista puoli
jalosteita ja -valmisteita, jotka sisältyvät pääluokkaan 6 (noin 70-80 % pää
luokan 6 ja noin 60-70 % pääluokkien 6+8 tuonnin arvosta voidaan pitää 
tuontiraaka-aineina). Päinvastoin kuin jalostamattomien raaka-aineiden (pää
luokka 2) tuonnin volyymi, on puolivalmisteiden ja -jalosteiden tuonnin volyymi 
noussut ja laskenut sangen jyrkästi tarkasteltavana aikana. Näitä raaka-aineita 

. käyttävien teollisuudenhaarojen panosten tuontipitoisuuden muutoksista on' 
kuitenkin vaikeata tehdä johtopäätöksiä, sillä vallinneissa valuuttarajoituksissa 
tapahtuneet muutokset lienevät suurimpana syynä tuonnin volyymin muutok
siin. 

Taulukko 12. Pääluokkien 6+8 tuonnin prosenttinen jakautuminen eri pääryhmiin 
vuosina 1954-1958 

I I 
I 

I 1954 1955 1956 I 1957 1958 

Langat, kudelmat ja sovitetut tavarat 
(65) •••••••• 0"0 ••••••••••••••••• 27 27 27 23 22 

Epäjalot metallit (68) ............. . 43 41 39 46 43 
Metalliteokset (69) ................ 8 8 9 8 10 
Muut valmistetut teokset .......... 12 13 13 11 12 
Vaatteet (84) ...................... 2 2 2 2 2 
l(ojeet ammattimaista ja tieteellistä 

tarkoitusta varten sekä mitta-, tar-
kistus-, valokuvaus- ja optiset ko-
jeet, kellot (86) .................. 5 5 5 5 5 

Muut valmiit tavarat .............. 3 4 5 5 6 
Yhteensä ....... : .................. 1 100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

Pääluokkien 6+8 tuonnin arvo 

I mmk ..................... 39923 47095 54498 59604 58479 
% koko tuonnista .......... 25 27 27 

I 
26 27 

tuonnin volyymi (1954 = 100) 100 116 126 118 101 

Valmiiden tavaroiden (jotka sisältyvät pääluokkaan 8) tuonnin volyymi on 
sen sijåan noussut paljon jyrkemmin, mutta laskenut huomattavasti loivemmin 
kuin puolivalmisteiden ja -jalosteiden (pääluokka 6). Niinpä valmiiden tavaroi
den osuus pääluokkien 6+8 tuonnin arvosta onkin noussut vajaasta 13 prosen
tista vuonna 1954 yli 15 prosenttiin vuonna 1958. 

Pääluokkien 6+8 tuonnin rakenteessa on tapahtunut eräitä merkittäviä 
muutoksia (taulukko 12), jotka pikemminkin näyttävät johtuneen volyymien 
kuin hintoj en muutoksista. TekstiiIituotteiden menekkivaikeuksien johdosta on 
ensinnäkin pääryhmän 65 (langat, kudelmat ja sovitetut tavarat) tuonnin suh-
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teellinen osuus supistunut huomattavasti. Samalla on sen koostumuksessa ta
pahtunut muutoksia; lankojen osuus on supistunut, mutta etenkin kankaiden 
kasvanut. Tuontisäännöstelyn purkamisen jälkeen oli tähän suuntaan kulkeva 
koostumuksen muutos erityisen selvä; esim. puuvillakankaiden tuonnin volyy
mikin kasvoi (3-5 %) puuvillakankaiden kotimaisen tuotannon samanaikai
sesti supistuessa (noin 25 %). 

Epäjalojen metallien tuonnin suhteellinen osuus on vaihdellut suuresti. Rau
dan ja teräksen osuus on tosin pysynyt vakaana, mutta alumiinin osuus on 
noussut miltei kaksinkertaiseksi ja useiden muiden laskenut. Metalliteosten suh
teellisessa osuudessa oli selvää nousua vuonna 1958, mikä lähinnä johtui eri
laisten käsityökalujen tuonnin kasvusta liberalisoinnin jälkeen. 

Koko pääluokkien 6+8 koostumusta tarkasteltaessa näyttää yleensä siltä, 
että nimenomaan valmiiden tavaroiden ja pisimmälle jalostettujen tuotteiden 
tuonnin suhteellinen osuus on kasvanut ja vähemmän jalostettujen vastaavasti 
supistunut. Nämä muutokset ovat olleet erityisen selvästi havaittavia vuodesta 
1955 vuoteen 1956 sekä vuodesta 1957 vuoteen 1958. 

Tuonnin alueellinen koostumus pääluokissa 6+8 

Tarkasteltavan ajanjakson alussa oli tuonti punta-alueelta suurin. Punta
alueelta tuodaan ennen kaikkea epäjaloja metalleja, lankoja, kankaita ja kudel
mia sekä kautsuteoksia ja metalliteoksia. Vuodesta 1956 lähtien on tuonti OEEC 
1 :stä ollut arvoltaan suurin. OEEC 1 :stä tuodaan epäjaloja metalleja, lankoja, 
kankaita ja kudelmia, erilaisia valmiita tavaroita (pääryhmät 86 ja 89) sekä 
metaIIiteoksia. Tuonnissa itäryhmän maista (etenkin Neuvostoliitosta) on epä
jaloilla metalleiIla ylivoimaisesti suurin osuus. 

I 

Taulukko 13. Pääluokkien 6+8 tuonnin alueellinen koostumus 1-111 neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue ........................ 2 2 2 2 2 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 42 47 53 49 62 

I .................................. 20 24 31 28 43 
II .................................. 9 9 9 9 13 

III .................................. 13 14 13 12 5 

Punta-alue ........................ 27 30 27 26 20 
Itäryhmän maat ................... 17 17 17 19 13 

Neuvostoliitto ........................ 5 5 7 9 8 
Muut ................................ 12 12 10 10 5 

Muut maat ....................... 12 4 1 4 3 
Koko tuonti ................ ······1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Euroopan Talousyhteisö .......... / 33 

/ 

36 

/ 

40 

/ 

37 

/ 

48 
»Ulkoseitsikko» .................. 35 38 36 35 33 



Taulukko 14. Pääluokkien 6+8 tuonti eri alueilta I-III neljänneksellä 
vuosina 1957 ja 1958 

Tuonnin arvo 
1-1 II neljänneksellä Muutos 

1957 I 1958 

mmk mmk mmk % 

Dollarialue ..............••........ 708 802 + 94 + 13 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 19145 26871 +7726 + 40 

I .................................. 10 717 18500 + 7 783 + 73 
II .................................. 3 646 5 813 + 2167 + 59 

III .................................. 4782 2 558 -2224 - 53 

Punta-alue ........................ 9986 8451 -1535 - 15 
Itäryhmän maat ................... 7691 5666 -2025 - 26 

Neuvostoliitto ........................ 3 665 3 349 - 316 - 9 
Muut ................................ 4026 2 317 -1709 - 58 

Muut maat ....................... 1272 l 103 - 169 - 12 

Pääluokkien 6+8 I 
38802 42893 +4091 + 11 koko tuonti ..................... / 

volyymin muutos ................ - 5 
hintojen muutos ................. + 17 

Alueellisen koostumuksen muutoksista voidaan todeta, että 

29 

1) vuosina 1954-1956 tapahtui muutoksia nimenomaan OEEC I :n, punta
alueen ja ryhmän muut maat osuuksissa muiden alueiden osuuksien säi
lyessä miltei muuttumattomina. 

Tuonti OEEC I :stä kasvoi näinä vuosina kautta linjan, erityisen runsaasti epä
jalojen metallien ja eräiden valmiiden tavaroiden (pääryhmät 86 ja 89) koh
dalla. Tuonti muista maista (eräistä Kauko- ja Keski-Idän maista sekä Etelä
Amerikasta) supistui samanaikaisesti nopeasti. Edelleen voidaan todeta, että 

2) tuontilisensioinnin supistuessa vuonna 1957 tuonnin suhteellinen osuus 
OEEC I :stä jälleen pieneni ja kasvoi itäryhmän maista ja >}muista maista>}. 

Devalvoinnin jälkeen alueellisen koostumuksen muutokset olivat sangen suuret: 

3) 0 EEC I:n ja II:n osuudet kasvoivat ja 0 EEC II 1 :n, punta-alueen sekä 
itäryhmän maiden supistuivat. 

Alueellisen tuonnin arvon muutoksia valaisee taulukko 14. 
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Suurimpia tavarakohtaisia siirtymiä valaisee seuraava asetelma (ks. s. 18). 

Epäjalot metallit ........... . 
Langat, kudelmat ja sovitetut 

tavarat ................•.. 
Metalliteokset .............. . 
Kojeet ammattimaista ja tie

teellistä tarkoitusta varten se
kä mitta-, tarkistus-, valoku-
vaus- ja optiset kojeet ..... . 

Muut valmiit tavarat ....... . 

OEECI 
ja II 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Punta-
alue 

± 

+ 
o 

OEEC III 

± 

+ 
o 

Neuvosto-
liitto 

0 
0 

o 
o 

Muut 
itäryhmän 

maat 

Koska asetelmassa esitetyt tiedot eivät ryhmien suuruuden ja niiden epä
homogeenisuuden vuoksi vaikuta kovinkaan selviltä, on tuonnin alueellisen koos
tumuksen muutoksia vuodesta 1957 vuoteen 1958 vielä syytä tarkastella yksi
tyiskohtaisemmin taulukossa 15. 

Taulukko 15. Eräiden pääluokkiin 6+8 sisältyvien ryhmien koko tuonnin ja alueellisen tuonnin 
arvon muutokset vuoden 1957 1-111 neljänneksestä vuoden 1958 vastaavaan ajanjaksoon, % 

Tuonti 

Koko 
OEEC Muista Punta- Neuvosto-tuonti itäryhmän 1 :stä alueelta liitosta 

maista 

Langat (651) .................... -24 - 5 - 43 - -
Kankaat (652+653) .............. + 25 +238 + 18 - -67 
Kudelmat (654-657) ............ + 2 + 33 + 5 - - 68 
Rauta ja teräs (681) .............. +11 + 99 - 27 -22 - 1 
Metalliteokset (699) .............. + 36 + 65 +44 - -42 
Tieteelliset ja optiset kojeet (861) .. + 33 + 45 + 83 - -48 
Valokuvaus- ja elo kuvaus tarvikkeet 

(862) ......................... + 59 +157 + 55 - -50 
Muut valmiit tavarat (899) ........ + 83 +237 +108 - -44 

Pääluokkien 6+8 koko tuonti ..... 1 + 11 
1 + 73 1 

- 15 
1 

- 9 
1 

- 68 

Alueellisen koostumuksen suuret muutokset (etenkin vuonna 1958) kuvas
tuvat volyymikehityksessä erittäin selvinä (kuvio 10). 

Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 
(pääluokka 7) 

Koneiden ja laitteiden tuonti heijastaa tietenkin kotimaisen investointitoi
minnan vaihteluja. Koneiden ja laitteiden tuonnin volyymin bruttoinves-
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Kuvio 10 
Pääluokkien 6+8 koko tuonnin sekä eräiltä[ alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 

I-III neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind . .-------------, 
220 
200 
180 

160 

Log. ast. 

OEEC 1 
OEEC II 
Neuvostoliitto 

120 

100~---=~-----~~~ 

Koko tuonti pääluokissa 6+8 
Itäryhmän maat (Neuvostoliitto + 

muut itäryhmän maat) 

80 - 1954=100 

1954 1955 1956 1957 1958 

tointien volyymia suhteellisesti nopeampi nousu (vuosina 1954-1956) ja 
lasku (vuosina 1957-1958) saattaa kuvastaa bruttoinvestointien suhteellisen 
tuontipitoisuuden suhdannevaihteluja, sillä tähän pääluokkaan kuuluvien tuot
teiden Iisensiointi lienee ollut höIlintä. 

Pääluokan 7 tuonnin koostumuksessa on eräiden ryhmien kohdalla tapahtu
nut melko suuria muutoksia (taulukko 16). Voimakoneiden, maatalouskoneiden 
ja traktorien, sähkökoneiden sekä eräiden muiden koneiden (716) suhteellinen 
osuus on noussut ja moottoriajoneuvojen sekä alusten vaihdellut hyvin huomat
tavasti. Ryhmässä 716 (koneet ja laitteet kaivostyötä, rakennusteollisuutta ja 
muuta teollista tarkoitusta varten) on selluloosa- ja paperikoneiden sekä tekstiili
koneiden tuonti supistunut ja muiden kasvanut. 

Taulukko 16. Pääluokan 7 tuonnin prosenttinen jakautuminen eri ryhmiin 
vuosina 1954-1958 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 

Voimakoneet (711) ................. 5 5 5 6 
Maatalouskoneet ja traktorit 

(712+ 713) ....................... 9 12 12 12 
Koneet ja laitteet kaivostyötä, raken-

nusteollisuutta sekä muita teollisia 
tarkoituksia varten (716) ......... 26 26 28 28 

Sähkökoneet ja -laitteet (721) ....... 17 17 17 18 
Moottoriajoneuvot (732) ............ 17 27 24 20 
Alukset (735) ...................... 20 

I 

5 

1 

8 10 
Muut koneet ja laitteet sekä kuljetus-

välineet ........................ 6 8 6 6 

Yhteensä .. : ....................... 1 100 
1 

JOU I 100 
1 

100 
1 

Pääluokan 7 tuonnin arvo 

I mmk ...................... 34472 40828 52290 51466 
% koko tuonnista .......... 23 23 25 I 23 
tuonnin volyymi (1954 = 100) 100 121 153. 135 

1958 

8 

11 

27 
19 
22 
5 

8 

100 

61200 
25 

120 
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Tuonnin alueellinen koostumus pääluokassa 7 

OEEC I:n osuus koko pääluokan tuonnista on kaiken aikaa ollut ylivoimai
sesti suurin ja punta-alueen (lukuun ottamatta vuotta 1957) toiseksi suurin. 
OEEC 1 :stä on ennen kaikkea tuotu ryhmiin 716 (koneet ja laitteet kaivosteolli
suutta, rakennusteollisuutta jne. varten), 721 (sähkökoneet ja -laitteet) ja 732 
(moottoriajoneuvot) kuuluvia tavaroita (noin 70 % tuonnista OEEC 1 :stä pää
luokassa 7). Punta-alueelta tapahtuvassa tuonnissa muodostavat maatalousko
neet ja traktorit sekä moottoriajoneuvot suurimman ryhmän. Tuonnissa itäryh
män maista on moottoriajoneuvoilla ja sähkökoneiIIa ja -laitteilla keskeisin mer
kitys. 

Taulukko 17. Pääluokan 7 tuonnin alueellinen koostumus 1-111 neljänneksellä 
vuosina 1954-1958, % 

1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 

Dollarialue ........................ 10 10 11 9 11 
OEEC-maat (manner-Eurooppa) ..... 56 47 51 55 62 

] .................................. 50 40 44 48 56 
II .................................. 2 3 3 2 2 

II] .................................. 4 4 4 5 4 

Punta-alue ........................ 18 26 26 15 21 
Itäryhmän maat. .................. 14 16 11 20 6 

Neuvostoliitto ........................ 4 5 4 6 2 
Muut ................................ 1 10 11 7 14 4 

Muut maat ................... : ... 2 1 1 1 0 

Koko tuonti ..................... ·1 100 I 100 1 100 I 100 I 100 

Euroopan Talousyhteisö .......... 1 39 

1 

27 

1 

31 

1 

35 

I 
38 

»Ulkoseitsikko» .................. 36 46 47 35 46 

Alueellisen koostumuksen muutoksia tarkasteltaessa kiinnittyy ennen kaik
kea huomio siihen, että 

1) OEEC-maiden, punta-alueen ja itäryhmän maiden osuudet ovat voimak
kasti vaihdelleet, mutta niiden yhteenlaskettu osuus on säilynyt suurin 
piirtein muuttumattomana. OEEC-maiden ja punta-alueen osuuden las
kiessa itäryhmän osuus on noussut ja päinvastoin. 

Vaihtelut näissä osuuksissa ovat lähinnä johtuneet maatalouskoneiden ja 
traktorien, sähkökoneiden ja -laitteiden, moottoriajoneuvojen sekä alusten tuon
nin alueellisista siirtymistä. Näihin muutoksiin lienevät valuuttapoliittiset rat
kaisut ensi sijassa vaikuttaneet (vrt. muutoksia vuodesta 1955 vuoteen 1956 ja 
vuodesta 1957 vuoteen 1958). Suurimmat suhteelliset muutokset tapahtuivat 
vuonna 1958, jolloin etenkin 

2) OEEC I:n ja punta-alueen osuudet jyrkästi kohosivat ja itäryhmän vas
taavasti supistuivat. OEEC I:n ja itäryhmän kohdalla tapahtui aivan 
vastaavanlainen siirtymä vuonna 1956. 



Taulukko 18. Pääluokan 7 tuonti eri alueilta I-III neljänneksellä 
vuosina 1957 ja 1958 

Tuonnin arvo 
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I-II 1 neljänneksellä Muutos 

1957 I 1958 
mmk mmk mmk % 

Dollarialue ........................ 3158 4663 + 1505 + 48 
OEEC-maat (manner-Eurooppa)) .... 18692 28738 +10 046 + 54 

1 .................................. 16 206 26 036 + 9 830 + 61 
II .................................. 600 794 + 194 + 32 

III .................................. 1 886 1 908 + 22 + 1 

Punta-alue ........................ 5050 9443 + 4393 + 87 
Itäryhmän maat ................... 6725 2809 - 3916 - 58 

Neuvostoliitto ........................ 2095 1 136 - 959 - 46 
Muut ................................ 4630 1 673 -2957 - 64 

Muut maat ....................... 202 282 + 80 + 40 
Pääluokan 7 

I koko tuonti ..................... 33827 45935 +12108 + 36 
volyymin muutos 

I 

7 ................ 
I 

-
hintojen muutos ................. + 46 

Näitä muutoksia havainnollistavat taulukko 18 ja seuraava asetelma. 

OEEC Punta- Dollari- OEEC Itäryhmän Muut 
1 alue alue III maat maat 

Koneet ja laitteet kaivostyö-
tä, rak.teoll. ym. teon. tar-
koituksia varten ........ + + + + 

Moottoriajoneuvot ......... + + + + 
Sähkökoneet ja -laitteet .... + + ± 
Maatalouskoneet ja traktorit + + 
Voimakoneet .............. + + ± 0 

Muutokset olivat erityisen suuret maatalouskoneiden ja traktorien sekä moot-. 
toriajoneuvojen kohdalla, kuten taulukko 19 osoittaa. 

Taulukko 19. Pääluokkaan 7 kuuluvan koko tuonnin sekä maatalouskoneiden, traktorien ja 
moottoriajoneuvojen koko tuonnin ja alueellisen tuonnin arvon muutokset vuoden 1957 

I-UI neljänneksestä vuoden 1958 vastaavaan ajanjaksoon, % 

Tuonti 
Koko 

OEEC 

I 
Punta- I Itäryhmän tuonti 

1 :stä alueelta maista 

Pääluokan 7 koko tuonti ......... + 36 + 61 I + 87 - 58 I Maatalouskoneet ja traktorit .. , ... + 25 +265 +237 - 80 
Moottoriajoneuvot .............. + 23 +368 I +197 -73 I 

3 
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Kuvio 11 

Pääluokan 7 koko tuonnin sekä eräiltä alueilta tapahtuneen tuonnin volyymi 
I-III neljänneksellä vuosina 1954-1958 

Ind.,-----------, 
260 
240 
220 
200 

180 

160 -

140 

120 

100~~==------~~ 

80 

60 1951; = 100 

1954 1955 1956 1957 1958 

Log. ast. 

Punta-alue 
OEEC 1 
Koko tuonti pääluokassa 7 
Itäryhmän maat 

Tapahtuneet koostumuksen muutokset kuvastuvat selvinä tuonnin volyy
min muutoksia osoittavassa kuviossa 11. 

Tuonnin alueellisessa koostumuksessa devalvoinnin jälkeen tapahtuneet 
muutokset; yhteenveto 

Tuonnin alueellisen koostumuksen muutoksista esitetään yhteenveto taulu
koissa 20 ja 21. 

Edellä on jo tarkasteltu yksityiskohtaisesti, mitkä hyödykkeet kunkin pää
luokan ja alueen tuonnissa vuodesta 1957 vuoteen 1958 muuttuivat eniten. Tär
keimpien alueiden tuonnin hyödykekohtaisista rakennemuutoksista todettakoon 
kuitenkin vielä yhteenvetona seuraavaa: 

1) Itäryhmän maista (yhtenä kokonaisuutena) väheni suhteellinen (ja useim
missa tåpauksissa myös absoluuttinen) tuonti etenkin hedelmien (pI. 0+ 1), 
valmistamattomien kivennäisaineiden sekä eräiden eläin- ja kasvikun
nasta saatavien raaka-aineiden (pI. 2), nestemäisten polttoaineiden (pl. 3), 
erinäisten kemiallisten tuotteiden, alkuaineiden ja yhdistysten sekä lan
noitteiden (pl. 5), epäjalojen metallien, lankojen ja kudelmien, metalli
teosten sekä useimpien valmiiden tavaroiden (pl. 6+8), moottoriajoneuvo
jen sekä maatalouskoneiden ja traktorien (pI. 7) osalta. Suhteellisen tuon
nin kasvua tapahtui etenkin viljan, sokerin ja väkirehujen (pl. 0+ 1), öljy
siemenien (pI. 2) sekä kiinteiden polttoaineiden (pI. 3) osalta. 

2) Etelä-Amerikasta väheni ennen kaikkea viljan, sokerin ja väkirehujen (pl" 
0+ 1), vuotien ja nahkojen (pl. 2) sekä erinäisten kemiallisten tuotteiden 



Taulukko 20. Eri pääluokkiin kuuluvan tuonnin prosenttinen osuus kultakin alueelta tapahtuneesta koko tuonnista sekä 
eri alueilta tapahtuneen tuonnin prosenttinen osuus koko tuonnista 1-111 neljänneksellä vuosina 1956-1958 

~I I I I 0+1 2 3 5 
Alue I 

6+8 
I 

7 I Muut Pää-I 
luokat 

II Osuus koko 
Yhteensä tuonnista 

-56 -57 -581-56 -57 -581-56 -57 -581-56 -57 -581-56 -57 -581-56 -57 -581-56 -57 -581 -56 -57 -5811-56 -57 -58 

Dollarialue ........ 34 20 25 7 14 13 7 29 6 5 4 6 7 6 7 40 27 43 0 0 o 100 100 100 8 7 7 
Etelä-Amerikka .. 92 90 96 5 4 2 - -- 1 4 1 1 0 0- -- 1 2 1 100 100 100 8 7 4 
OEECI ........ 5 5 3 4 5 5 2 3 2 10 11 10 31 29 32 46 45 46 2 2 2 100 100 100 26 23 34 

II ........ 1 1 2 6 7 4 3 3 1 19 19 19 50 56 60 18 10 9 3 4 5 100 100 100 5 4 4 
III ........ 21 19 23 5 5 3 0 0 0 6 6 10 51 50 38 17 20 26 0 0 o 100 100 100 6 6 6 

Punta-alue ........ 3 5 5 13 16 15 7 7 5 6 7 7 35 42 32 35 22 36 1 1 o 100 100 100 21 16 16 
Neuvostoliitto .... 36 27 29 11 10 11 24 38 40 3 2 3 15 14 12 10 8 4 1 1 1 100 100 100 12 17 16 
Muut itäryhmän 

maat .......... 6 5 16 2 5 6 49 46 40 6 7 8 22 17 17 15 20 13 0 0 o 100 100 100 12 15 8 
Muut maat ....... 43 35 36 13 11 13 21 33 34 2 3 2 18 15 12 2 2 2 1 1 1 100 100 100 2 5 5 

Kaikkiaan ........ 1 18 17 171 8 9 91 12 19 131 7 7 81 27 ?2 271 27 25 251 1 1 11 100 100 10011100 100 100 
Euroopan Talous-

34 34 361 yhteisö ........ 5 3 3 4 5 4 3 4 2 11 11 12 42 42 41 1 1 2 100 100 100 26 22 29 
I »Ulkoseitsikko» .... 2 5 2 7 8 8 4 5 3 8 8 9 33 38 31 45 34 461 1 2 1 100 100 100 29 23 27 

w 
t:J1 



Taulukko 21. Tuonnin volyymin 1 muutokset pääluokittain ja alueittain I-III neljänneksestä vuonna 1957 vastaavaan 
ajanjaksoon vuonna 1958, % 

TuontP 

Pääluokka 
Koko 

$- Etelä- OEEC OEEC ;\;- Muista 
tuonti NL:sta itäryhmän alueelta Amerikasta I :stä II :sta alueelta 

maista 

Elintarvikkeet, juomat ja tu-
pakka (0+1) ............ -15.7 -0.6 -9.6 - 2.5 +0.6 -1.0 -2.8 + 2.4 

Raaka-aineet (2) .......... -10.2 -3.3 -1.9 + 4.3 -1.6 -3.3 -0.7 - 3.0 
Kiinteät ja nestemäiset polt-

toaineet (3) ............ -20.8 -8.7 - - 0.1 -0.5 + 1.3 +4.8 -16.3 
Kemian teollisuuden tuotteet 

(5) .................... + 0.3 +0.6 -2.9 + 8.8 +2.7 +0.7 -0.3 - 6.7 
Valmistetut ja valmiit tava-

rat (6+8) .............. - 5.1 ±O.o - + 13.3 -3.0 -7.0 -2.0 - 5.3 
Koneet ja laitteet sekä kulje-

tusvälineet (7) .......... - 7.0 +0.1 - + 4.7 -1.9 +4.2 -3.9 -10.3 

Koko tuonti .............. 1 -11.0 
1 

-1.7 
1 

-2.1 
1 

+ 6.8 
1 

-1.0 
1 

-1.3 
1 

-2.7 
1 

- 7.8 

Muista 
maista 

-2.2 
-0.7 

-1.3 

-2.6 

-1.1 

+0.1 

1 
-1.2 

1 Arvojen deflatointi on suoritettu kunkin pääluokan hintaindeksillä (I-III nelj.). Mikäli samaan pääluokkaan sisältyy hyödykkeitä, 
joiden hinnankehitys vahvasti poikkea,a toisistaan ja mikäli juuri näiden hyödykkeiden painoissa on suuria alueellisia eroavuuksia, ovat 
volyymin muutoksia osoittavat prosenttiluvut vain likiarvoja. Näyttää siltä, että näin on asianlaita jossain määrin pääluokassa 3, sillä 
kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden hinnat kehittyivät aivan eri suuntiin vuosina 1957 ja 1958. 

2 Alueiden volyymin muutosprosentit osoittava,t ao. alueelta tapahtuneen tuonnin volyymin muutosta vuonna 1958 (I-III nelj.) suh
teessa koko ko. pääluokan tuonnin volyymiin vuonna t"957 (I-III nelj.). Alueiden volyymin muutosten summa kussakin pääluokassa on näin 
ollen = koko ao. pääluokan volyymin muutos. 

w 
0) 
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ja alkuaineiden (pI. 5) suhteellinen (ja useimmissa tapauksissa myös abso
luuttinen) tuonti. 

3) Tuonti OEEC 1 :stä lisääntyi etenkin pääluokissa 5, 6+8 ja 7 miltei 
kautta linjan. 

4) Dollarialueelta lisääntyi viljan ja hedelmien 1 (pI. 0+1) sekä eräiden ko
neiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden (pI. 7) suhteellinen tuonti. Sa
malla väheni etenkin sokerin (pI. 0+ 1), useimpien raaka-aineiden (pI. 2), 
kiinteiden polttoaineiden (pI. 3) ja maatalouskoneiden ja traktorien (pI. 7) 
suhteellinen tuonti. 

5) Punta-alueelta suhteellinen tuonti väheni sokerin, mutta lisääntyi hedel
mien (pI. 0+1) sekä vuotien ja nahkojen (pI. 2), väheni kiinteiden, mutta 
lisääntyi nestemäisten polttoaineiden (pI. 3), väheni kemiallisten alkuai
neiden ja yhdisteiden (pI. 5) sekä epäjalojen metallien ja lankojen (pI. 
6+8), mutta lisääntyi useimpien koneiden ja laitteiden sekä moottoriajo
neuvojen (pI. 7) osalta. 

Johtopäätösten tekeminen devalvoinnin ja tuontisäännöstelyn purkamisen 
jälkeen tapahtuneesta tavaroiden tuonnin alueellisesta substituoinnista on ta
vattoman vaikeata. Kun pidetään mielessä aikaisemmin esitetyt varaukset, voi
daan näistä substituoinneista varovaisesti arvioituna yhteenvetona lopuksi to
deta seuraavaa: 

Pääluokissa 0+1 (elintarvikkeet, juomat ja tupakka) korvattiin Etelä
Amerikasta tuotua viljaa, sokeria ja väkirehuja itäryhmän vastaavilla 
tuotteilla. 

Pääluokassa 2 (raaka-aineet) korvattiin dollarialueelta ja Etelä-Ame
rikasta tuotuja raaka-aineita (mm. vuotia ja nahkoja) vastaavilla tuot
teilla OEEC 1 :stä ja punta-alueelta. 

Pääluokassa 3 (polttoaineet) on substituutiopyrkimysten tarkastelu 
miltei mahdotonta varastointipolitiikassa tapahtuneiden muutosten joh
dosta. 

Pääluokassa 5 (kemian teollisuuden tuotteet) korvattiin itäryhmän 
maista, Etelä-Amerikasta ja punta-alueelta tuotuja kemian teollisuuden 
tuotteita vastaavilla tuotteilla manner-Euroopan OEEC-maista. 

Pääluokassa 6+8 (valmistetut teokset ja valmiit tavarat) korvattiin 
itäryhmän maista tuotuja epäjaloja metalleja (rautaa ja terästä), kudel
mia (kankaita) ja valmiita tavaroita (mm. metalliteoksia, tieteellisiä ja 
optisia kojeita, valokuvaus- ja elokuvaustarvikkeita) tuonnilla OEEC 1 :stä 
sekä osittain myös tuonnilla punta-alueelta. 

Pääluokassa 7 (koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet) korvattiin itä
ryhmän maista tuotuja moottoriajoneuvoja sekä maatalouskoneita ja 
traktor~ita vastaavilla tuotteilla OEEC 1 :stä ja punta-alueelta. 

1 Ks. s. 16 alaviitta 1. 



Timo H elelä: 

INDEKSISIDONNAISESTA PALKKAPOLITIIKASTA 

1. Hinta- ja tuottavuusindeksisidonnainen palkkapolitiikka 

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen ovat palkat Suomessa muodos
tuneet entistä selvemmin ns. poliittisiksi hinnoiksi: l i i k a k y s y n n ä n vaih
teluiden lisäksi on s p 0 n t aan i s i l l a ja h i n tai n d e k s i s i don n a i
s il l a palkkojen korotuksilla ollut entistä suurempi merkitys. Tähän ovat vai
kuttaneet ennen kaikkea sellaiset institutionaaliset muutokset kuin ammattiyh
distysliikkeen läpimurto, työehtosopimusten yleistyminen ja valtion harjoitta-_ 
ma palkkasäännöstely. Tapahtunut hintatason merkittävä nousu on johtanut 
laajamittaise~n palkkojen hintaindeksisidonnaisuuden käytäntöön ottamiseen. 

, Voimakkaat spontaaniset palkkojen korotukset ja työn tuottavuuden nopea 
nousu ovat puolestaan tuoneet tuottavuussidonnaisen palkkapolitiikan pohdin
nan kohteeksi. 

Vaatiessaan palkkojen korotuksia palkansaajien järjestöt ovat käyttäneet 
yleensä yhtenä keskeisenä perusteluna kulutushyödykkeiden hintatasossa todet
tuja tai odotettuja nousuja. Tässä mi.elessä on »indeksiajattelua» esiintynyt myös 
ajanjaksoina, joina palkkojen hintaindeksisidonnaisuus ei ole ollut käytännössä. 
Voidaankin yhtyä KNOELLINGERin väitteeseen: »Niinä sodanjälkeisinä ajanjak
soina, joina palkkojen muodollista indeksisidonnaisuutta ei ole ollut tai se on 
ollut hyvin lievä, ajatus oikeudesta kompensoiviin palkankorotuksiin on ... 
työväen keskuudessa ollut esillä vähintään yhtä elävänä kuin muuIIoill».1 

Vaikka voitaneen lähteä siitä, että avoimen inflaation aikana liikakysyntä 
purkautuu sekä hyödyke- että työvoimamarkkinoilla hintojen nousuna, saattaa 
hintojen nousun ja palkkojen korotuksen välillä olla tuntuva ajallinen viivästys. 
Palkkojen hintaindeksisidonnaisuudella pyritään 
ilmeisesti toisaalta lyhentämään tätä viivästystä ja 
toi saa l t a saa maa nai k aan, e t t ä r e a ali p a l k a t s ä i 1 Y v ä t 
markkinaolosuhteista riippumatta ainakin perus
aja n j a k s 0 n t a soI l a. Ammattiyhdistysliikkeen noudattamaan ns. soIi-. 
daariseen palkkapolitiikkaan on liittynyt myös palkkoj en hintaindeksisidonnai
suus. Heikosti järjestäytyneillä aloilla viivästys hintojen nousun ja palkkojen 

1 CARL ERIK KNOELLINGER järjestösuhteet Suomen työmarkkinoilla, Porvoo 1959, s. 289. 
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korotuksen välillä olisikin saattanut muutoin muodostua pitemmäksi kuin muilla 
aloilla. 

On kuitenkin pantava merkille, että ammattiyhdistysliikkeen johto ei aina 
Qle suhtautunut varauksettoman myönteisesti palkkojen hintaindeksisidonnai- . 
suuteen, mikä käy ilmi seuraavasta EERO A. VUOREN esitelmän otteesta: 

»Mutta näyttää siltä, että yleensä suuremmat mahdollisuudet harkintaan ja arviointiin, 
kuin mitä tällainen matemaattinen kaava sallisi, ovat suotavammat työpaIkkoja indeksin ke
hityksen pohjalla tarkistettaessa. Se intressiristiriita, joka tällöin selvitetään itse palkankoroi
tusten yhteydessä, siirtyy matemaattista kaavaa käytettäessä helposti kiistaksi siitä, minkä
lainen pitää itse mitan, toisin sanoen elinkustannusindeksin olla, kuten kävi viime vuonna 
juuri Ruotsissa».l 

Herää kuitenkin kysymys, onko palkkojen hintaindeksisidonnaisuuden avulla 
mahdollista stabilisoida reaalipalkat perusajanjakson tasolle, jos ei oteta huo
mioon tarkistusviivästystä ja oletetaan kompensaatioasteen olevan täydellinen. 
Vastaus riippuu toisaalta siitä, mitä käsitt.eellä reaalipalkka tarkoitetaan, ja toi
saalta siitä, mitä tarkistusindeksin voidaan katsoa mitta~van. Jälkimmäiseen 
kysymykseen palataan tuonnempana . 

. On syytä tehdä ero a) a n sai t t u j en palkkojen ja b) käy te tt ä
vi ss ä olevien palkkojen välillä. Edellisillä tarkoitetaan jonkin palkansaajan 
-tai palkansaajaryhmän tiettynä ajanjaksona suorittamista työpanospalveluk
sista maksettua korvausta. Jälkimmäinen käsite saadaan, kun ansaituista paI
koista vähennetään välittömät verot. 

Palkkojen hintaindeksisidonnaisuudesta ei ole kaikissa tapauksissa seurauk
sena ansioiden vakaannuttaminen perusajanjakson tasolle. Palkkojen hintain
deksisidonnaisuus merkitsee, että työ pan 0 s y k s i k ö s t ä m a k s et t u 
k 0 r v a us kytketään tarkistusindeksin muutoksiin. K 0 k 0 nai san s i 0 t 
sen sijåan riippuvat myös siitä, montako työpanosyksikköä kukin palkansaaja 
tietyn ajanjakson kuluessa suorittaa. Tätähän ei ole mahdollista vahvistaa in
deksiehdolla, vaan kokonaisansioiden kehitys ri~ppuu työpanosten markkina
tilanteesta. Kuitenkin esimerkiksi kuukausipalkkalaisten ja niiden työntekijöi
den osalta, joiden työaika tai suoritusmäärä on teknillisten yms. tekijöiden 
vuoksi määrätty, voidaan lähteä siitä, että palkkataso ja ansiotaso kehittyvät 
samalla tavoin, ts. työpanosyksiköstä maksetun korvauksen kytkeminen hinta
indeksiin merkitsee samalla, että myös ansiot ovat hintaindeksiin sidottuja. 
Täystyöllisyystilanteessa saattaa muiden palkansaajien osalta hintaindeksisidon
naisuus merkitä ainoastaan eräänlaisen minimitason asettamista; tuon tason ylä
puolella liikkuvat sitten reaalimittaisen ansiotason vaihtelut. 

Palkkoj en hintaindeksisidonnaisuus merkitsee periaatteessa ainoastaan työ
panosyksiköstä maksetun korvauksen ja siis palkkatason kytkemistä tarkistus-

l EERO A. VUORI TyöpaIkkoihin vaikuttavista tekijöistä sota-ajan säännöstely taloudessa. 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja, XXXVII vuosikerta (1941), 'II nide, s. 181. 
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indeksiin. Sen sijaan riippuu muusta noudatettavasta talouspolitiikasta, tuotta
vuuden kehityksestä sek~ työvoiman tarjonnasta ja kysynnästä, seuraavatko 
reaaliansiot reaalipalkkatasoa. 

Toisinaan on esitetty, että palkansaajajärjestöt asettavat tavoitteekseen 
käytettävissä olevien (reaalimittaisten) palkkatulojen säilyttämisen perusajan
jakson tasolla. Jos esimerkiksi oletetaan 1. että veroasteikko on progressiivinen, 
2. että ansiot kehittyvät samalla tavoin kuin palkkamäärät ja 3. että tulonsiir
toja palkansaajien hyväksi ei esiinny, niin palkkojen kytkeminen hintaindek
siin ei suinkaan takaa käytettävissä olevien tulojen pysymistä (reaalimääräisinä) 
perusajanjakson tasolla. Palkansaajilla on verotuksen progressiivisuuden vuoksi 
käytettävissä reaalisesti mitattuna vähemmän palkkatuloja kuin ennen. Mikäli 
palkansaajat pyrkisivät käytettävissä olevien palkkatulojen stabiilisuuteen, olisi 
heidän pyrittävä saamaan työehtosopimuksiin klausuuli, jossa otettaisiin kun
kin työntekijän osalta huomioon verotuksen progressio, tai pyrittävä veroas
teikkojen automaattiseen muuttamiseen hintaindeksisidonnaisuutta vastaavalla 
tavalla. . 

Jos kuitenkin palkansaajien ansiot nousevat samassa suhteessa kuin hinta
indeksi kohoaa, mutta verotuksen vuoksi käytettävissä olevat reaalimittaiset 
palkkatulot supistuvat, niin onko syytä katsoa palkansaajien reaaliansioiden 
supistuneen? Vastaus riippuu siitä, miten julkisen sektorin kulutusmenoja tar
kastellaan. Voidaan ajatella, että palkansaajien käytettävissä olevien palkkatu
lojen supistuksen vastapainona on tapahtunut kollektiivisen tulojen käytön li
sääntyminen, jolloin palkansaajien tulojenkäytön rakenteessa on tapahtunut 
vain siirtymä. 

Palkansaajien järjestöjen palkkapolitiikkaa voidaan havainnollistaa myös 
seuraavalla tavalla. Toisaalta kansantalouden p a 1 k kas u m maon yhtä 
suuri kuin työpanoksesta maksettu yksikköhinta kertaa työpanosten lukumäärä, 
toisaalta k a n san t u 10 on määritelmän mukaan yhtä suuri kuin nettokan
santulon yksikköhinta kertaa nettokansantulon volyymi.! Tällöin on 

Palkkasumma 

Kansantulo 

Reaalipalkat 

Työn keskimääräinen tuottavuus 

Lähdetään siitä, että palkansaajien järjestöjen vaatiessa hintaindeksisidon-:
naisuutta, tavoitteena on reaalipalkkojen stabilisoiminen perusajanjakson ta
solle. Tehdään seuraavat olettamukset: 

1 Symbolein voidaan sama esittää: W = w· N = w/P, jossa W = kansantalouden palk-
y p. Q Q/N 

kasumma, Y = nettokansantulo, w = työpanosyksiköstä maksettu korvaus, N = työpanos
yksikköjen luku, P = nettokansantulon yksikköhinta ja Q = nettokansantulon volyymi. 
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1. Hintojen korotusten ja palkkojen korotusten välillä ei ole ajallista viiväs
tystä. 

2. Työn keskimääräisessä tuottavuudessa ei tapahdu muutoksia. 

3. Työllisyys pysyy määrältään ja rakenteeltaan ennallaan. 

Tällöin hintaindeksisidonnaisuudesta on seurauksena, että myös palkkojen 
osuus kansantulosta pysyy muuttumattomana. Mikäli kuitenkin tuottavuus ko
hoaa (laskee), merkitsee reaalipalkkojen muuttumattomuus palkkojen kansan
tulo-osuuden supistumista (suurenemista). - On kuitenkin huomautettava, että 
tällainen lopputulos edellyttäisi tietynlaisia olosuhteita. Kokonaisprosessin ana
lysoimiseksi tarvittaisiin täydellisempi käsitevälineistö, jossa olisi otettu huo
mioon taloudellisten ilmiöiden väliset riippuvuussuhteet. 

Edellä olevan perusteella voidaan kuitenkin todeta, että palkansaajien jär
jestöt tuskin tyytyvät reaalipalkkojen pysyttämiseen muuttumattomina olosuh
teissa, joissa työn keskimääräinen tuottavuus nousee. Palkansaajien järjestöt 
ovatkin yleensä vaatineet jäsenilleen >}oikeudenmukaista>} osuutta kokonaistuo
tannon lisäyksestä. Vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole muovattu p a 1 k k 0-

j en tuo tt av u u s s i don nai suu t t a kiinteäksi järjestelmäksi, perus
teltiin esimerkiksi vuoden 1956 yleislakon päättämissopimuksen yhteydessä 
myönnettyä palkkojen korotusta myös tuottavuuden kohoamisella. 

Järjestäytyneiden työmarkkinoiden tunnusomainen piirre on ollut, että pal
kansaaj ien j ärj estöt vastustavat nimellispalkkoj en alentamista tilanteissa, joissa 
hintataso tai tuottavuus laskee. Sen vuoksi palkkoj en sitomista tuottavuuden 
tai hintojen muutoksiin vaaditaan yleensä vain tilanteissa, joissa odotetaan joko 
hintojen tai tuottavuuden nousevan. Sen sijaan työnantajajärjestöt ovat yleensä 
pyrkineet vastustamaan sekä tuottavuusindeksisidonnaisia että hintaindeksisi
donnaisia järjestelmiä, koska niiden on katsottu sitovan markkinatalouden pää
töksentekijöiden vapautta.l 

Hintaindeksisidonnaista palkkapolitiikkaa on arvosteltu viittaamalla mm. 
seuraaviin seikkoihin: 2 

1. Työn keskimääräisen tuottavuuden aleneminen merkitsee käytettävissä 
olevan hyödykemäärän supistumista. Koska palkkojen osuus nettokansantu-

1 Ks. WILHELM SJÖBERG Työrauhan puolesta. 50 vuotta työnantajain yhteistoimintaa, 
Helsinki 1958, suom. E.-V. VALKAMA. Sivulla 224 todetaan: }>Työnantajien taholla oli alun pe
rin ollut suuria epäilyksiä indeksihyvityksen yksipuolista soveltamista kohtaan yleensä, ja sa
malla taholia oli korostettu olevan välttämätöntä, että normaalien olojen palattua annetaan 
terveiden kansantaloudellisten periaatteiden, so. tuotannollisen elämän omien luonnollisten 
edellytysten jälleen päästä oikeuksiinsa,>. 

2 J. TINBERGEN Economic Poliey: Principles and Design, Amsterdam 1956, s. 162. E. M. 
BERNSTEIN Wage-Price Links in a Prolonged Inflation, IMF, Staff Papers, VoI. VI, No 3 
(November 1958). 
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losta on runsaasti puolet, ei huomattavan tuottavuuden alenemisen tapahtuessa 
ole reaalisia mahdollisuuksia supistaa muiden tuloerien osuutta niin paljon, että 
palkat voisivat säilyä reaalisesti muuttumattomina. 

2. Palkkojen indeksisidonnaisuudella on taipumus laajeta myös muille mark
kinoiIIe (talletukset, luotonanto jne.), ja hintojen tilapäinenkin nousu voi saada 
aikaan hintojen ja palkkojen vuorottaisen kohoamisen. 

3. jotta talouspolitiikka voisi muodostua joustavaksi, olisi myös palkkojen 
oltava joustavia. Niinpä inflaatioaikoina on palkkaeroiIIa ollut taipumus supis
tua siinä määrin, että tietynlaisten koulutusta vaativien työntekijöiden tarjonta 
on supistunut. 

roisaalta on kuitenkin huomautettu, että mikäli tarkistusindeksi sopivalla 
finanssi- ja rahapolitiikalla pidetään paikallaan, ei palkkojen indeksisidonnai
suuden tarvitse muodostua vakaannuttamispolitiikan esteeksi. Päinvastoin' voi
daan ajatella, että juuri reaalipalkkojen indeksisuoja antaa mahdollisuuden neu
votella palkansaajien järjestöjen kanssa siitä, miten palkkapolitiikka voidaan 
niveltää yleisen talouspolitiikan osaksi. Lisäksi saattaa - kuten eräät maas
samme saadut kok~mukset osoittavat - palkkojen hintaindeksisidonnaisuuteen 
sisältyvä potentiaalinen inflaatiomekanismi pakottaa noudattamaan sellaista ta
louspolitiikkaa, ettei mekanismi pääse käyntiin.! 

Käydyssä keskustelussa on palkkapolitiikalle usein asetettu vaatimus, ettei 
se saisi järkyttää ns. y h t ei s kun t a talo u del l i s t a ta s a p a i n 0 a. 
Suosituksena on esitetty, että palkkojen kehityksen tulisi seurata tuottavuuden 
muutoksia. Mitä tulee ns. yhteiskuntataloudellisen tasapainon käsitteeseen, on 
syytä todeta, ettei se ole mielekäs, elleivät poliittisesti vastuun alaiset elimet ole 
antaneet kvantitatiivista sisältöä käsitteeseen sisältyville talouspolitiikan ta
voitteille. jos taas tavoitteet on selvästi annettu, niin palkkoj en >}korotustila>} 
riippuu siitä, mitkä keinot talouspolitiikan keinovalikoimasta ovat käytettävissä 
ja missä määrin niitä on sallittu käyttää.2 

Yleensä oletetaan, että tuo t t a v u u u s s i don nai sen p a 1 k kap 0-

1 i t i i k a n avulla saavutetaan sekä hintatason vakavuus että muuttumaton 
työllisyys. Tarkastelu pohjautuu olettamukseen, että täydellisen kilpailun 010-

1 Ks. BENT HANSEN Finanspolitikens ekonomiska teori, Uppsala 1955, s. 324-325. Vrt. 
myös KLAUS WARIKSEN toteamusta: » ... indeksijärjestelmä Ruotsissa aloitettiin tasapainon 
vallitessa hintojen ja palkkojen välillä ja Suomessa taas valtiovallalla oli mahdollisuuksia py
syttää yleinen hintataso suunnilleen ennallaan siten, että toiset hinnat, lähinnä »mustan pörs
sin», alenivat samassa suhteessa kuin toiset nousivat. Toinen edellytys oli riittävän korkea 
indeksiraja, joka soi aikaa tasoittavan hintapolitiikan harjoittamiseen». KLAUS WARIS Indeksi 
ja palkat, Unitas 1950, s. 33. 

2 BENT HANSEN mt., Kapitel XVII; HARALD DICKSON Utrymme för lönehöjningar, Han
delshögskolans i Göteborg skriftserie 1957 N r 1, Göteborg 1957. 



,-

43 

suhteissa yrityksen tasapainoehtojen mukaan nimellispalkka on yhtä suuri kuin 
työn rajatuottavuus. Jos keksintöjen tms. tekijöiden vuoksi työn rajatuottavuus 
suurenee, on seurauksena jokin seuraavista vaihtoehdoista tai niiden yhdistel
mistä: 

1. Palkka suurenee. 
2. Hyödykkeen hinta laskee. 
3. Työllisyys lisääntyy. 

Jos oletetaan, että yhteiskunnassa vallitsee täystyöllisyys ja että hinnat py
syvät muuttumattomina, on työn rajatuottavuuden suurenemisesta seurauk
sena, että markkinoilla esiintyy työvoiman liikakysyntää, joka nostaa palkkaCl. 
samassa suhteessa kuin työn rajatuottavuus on suurentunut. Vastaavasti työn 
rajatuottavuuden pienentyessä ja työllisyyden pysyessä muuttumattomana ovat 
vaihtoehtoina hinnannousu ja nimellispalkan lasku. Käytännössä ei kuitenkaan 
ole mahdollista saada tietoja työn ra j a tuo t t a v u u des t a, vaan ainoas-
taan työn k e s kim ä ä r ä i se s t ä tuo t t av u u des t a. Ainoastaan jos 
voidaan o~ettaa, että työn rajatuottavuus ja työn keskimääräinen tuottavuus 
kehittyvät samalla tavoin, voidaan edellä esitetty rajatuottavuustarkastelu so
veltaa myös keskimääräiseen tuottavuuteen. Näissä oloissa voitaisiin siis lähteä 
siitä, että k u s t ann u s p u 0 l eI t a asiaa tarkasteltaessa palkkojen kytke
minen työn keskimääräisen tuottavuuden kehitykseen ei aiheuttaisi hintatason 
nousua. Kuitenkin kuvaan olisi otettava mukaan myös k y s y n t ä P u 0 len 
kehitys, joka saattaa tuntuvasti muuttaa kuvaa sekä suhteellisten hintojen että 
työllisyyden osalta. Näin ollen voidaankin todeta, että tuottavuussidonnainen 
palkkapolitiikka toteuttaa siihen asetetut toiveet vain erittäin erikoislaatuisissa 
olosuhteissa) 

Koska työn keskimääräinen tuottavuus kehittyy eri aloilla eri tavalla, niin 
palkkojen sitominen kunkin alan tuottavuuden kehitykseen voisi johtaa palkka
eroihin, jotka ilmeisesti saisivat »palkkakuoppaan» jääneet vaatimaan kompen
sointia. Mikäli taas palkat pyrittäisiin kytkemään koko kansantalouden keski
määräisen tuottavuuden kehitykseen, olisi edessä varsin vaikeasti ratkaistavia 
indeksiongelmia. . 

Tässä yhteydessä ei enää laajemmin kosketella tuottavuusindeksisidonnaista 
palkkapolitiikkaa, minkä vuoksi indeksisidonnaisuudella seuraavassa tarkoite
taan hintaindeksisidonnaista palkkapolitiik~aa. 

1 BENT HANSEN mt. s" 308 ja s~ur. 
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2. Kysymys indeksisidonnaisuusjärjestelmän rakenteesta 
ja indekseistä 

Suomessa käydyssä indeksisidonnaisuutta koskeneessa keskustelussa on ol
lut erimielisyyttä mm. seuraavista keskeisistä kysymyksistä: 

1. Automaattinen vai puoliautomaattinen indeksisidonnaisuus. 

2. Kompensaatioasteen suuruus: ylikompensaatio, täyskompensaatio vai osa-
kompensaatio. 

3. Miten usein palkkojen indeksitarkistus tulisi panna toimeen. 

4. Tarkistusportaan väljyys. 
5. Perusajanjakson valinta. 

6. Mitä tarkistusindeksillä halutaan mitata. 

On luonnollista, ettei ole mahdollista antaa yleispätevää vastausta kysymyk
seen, mikä olisi »oikea» palkkojen indeksisidonnaisuusjärjestelmä. Vastaukset 
edellä mainittuihin kiistakysyrriyksiin on mahdollista saada ainoastaan talous
poliittisten kompromissien avulla. On kuitenkin mahdollista, että indeksisidon
nainen palkkapolitiikka muodostuu ristiriitaiseksi talouspolitiikalle asetettujen 
muiden tavoitteiden kanssa ja rajoittaa yleensä talouspolitiikan keinojen käyt- . 
töä. 

Indeksijärjestelmän luonne riippuu ratkaisevasti siitä, miten viisi ensiksi 
mainittua kysymystä käytännössä ratkaistaan. Niinpä a u tom a a t t i sen 
indeksisidonnaisuuden vallitessa tarkistusindeksin määrätyn suuruinen nousu 
johtaa automaattisesti myös palkkojen korotukseen. Sen sijaan p u oli a u t o
maa t t i sen indeksisidonnaisuuden vallitessa korjauk~et pannaan toimeen' 
vain, jos työmarkkinaosapuolten välillä niin sovitaan. K 0 m p e n saa t i 0-

a s tee n suuruus on relevantti paitsi työpanosyksiköstä maksetun reaalimit
'taisen korvauksen myös hinnankehityksen kannalta. Mikäli oletetaan yrittäjien 
vyöryttävän palkkojen korotuksen täysimääräisenä hintoihin, muodostuu hinta
tason nousu nopeammaksi ylikompensaation kuin osakompensaation vallitessa. 
Palkansaajien j ärj estöt ovat yleensä vaatineet automaattista täyskompensaa
tiota (tai ylikompensaatiota) työnantajien yleensä kannattaessa osakompensaa
tiota puoliautomaattisella pohjalla . 

. Palkansaajien järjestöt ovat pyrkineet siihen, että tarkistus suoritettaisiin 
mahdollisimman usein ja että tarkistusporras tulisi mahdollisimman ahtaaksi.1 
Sen sijaan vastapainoksi on esitetty, että tilapäisten hintojen muutokset eivät 

1 SAl(:n vuoden 1943 edustajakokouksessa arvosteltiin mm. sitä, ettei palkkoja korotettu, 
vaikka elinkustannusindeksi oli pitemmän aikaa vain vähän alle tarkistuspisteen. Eräissä ti
lanteissa annettiinkin indeksikorotukset jonkin verran en n a koi v i n a. 
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saisi panna indeksimekanismia liikkeeseen, minkä vuoksi palkkojen indeksitar
kistukset tulisi panna toimeen suhteellisen pitkien väliaikojen kuluessa ja mah
dollisimman suurin portain, jotta hintojen vaihtelut ehtisivät tasoittua. 

Suoritettua perusajanjakson valintaa on eräissä tilanteissa arvosteltu, koska 
tarkistusindeksiin sisältyneiden hyödykkeiden hintoja on subventioiden avulla 
alennettu, tai koska muilla perusteilla on voitu hintojen korotuksia odottaa.! 

Tämän kirjoituksen viimeisessä osassa otetaan tarkasteltavaksi, miten vuo
sina 1942-1958 edellä mainitut kiistakysymykset ovat saaneet ratkaisunsa. 
Tässä yhteydessä on aiheellista hieman käsitellä kysymystä, m itä h i n t a
i n d e k s imi t t a a. Työnantajat ovat nimittäin eräissä tilanteissa palkan
korotuksia vastustaessaan vedonneet siihen, ettei elinkustannusindeksi anna 
)}oikeaa)} kuvaa elinkustannusten )}todellisista)} muutoksista. Työntekij ät ovat 
puolestaan samaa argumenttia käyttäen vaatineet palkkojen korottamista enem
män kuin elinkustannusindeksi on muuttunut.2 

Mikäli suhteelliset hinnat pysyisivät muuttumattomina tarkastelukauden ai
kana, merkitsisi hintatason kaksinkertaistuminen kaikkien hintojen kaksinker
taistumista. Tällöin voitaisiin hintojen muutos arvioida minkä tahansa mieli
valtaisesti valitun hyödykkeen hinnan avulla. TavalIisestihan kuitenkin eri hyö
dykkeiden hintojen muutokset eivät tapahdu samanaikaisesti eikä samassa suh
teessa. Hintaindeksien taloudellinen teoria ja kuluttajan käyttäytymistä selit
tävä teoria antavat osviitan niistä vaikeuksista, joita teoreettisesti perustellun 
hintaindeksin laatiminen kulutushyödykkeiden osalta tuottaa.3 Seuraavassa teh
dään lyhyt )}tekniIIinell>} yhteenveto hintaindeksiIaskelmiin liittyvistä periaat
teellisista ongelmista. 

1 Ks. WARIS mt. s. 34; SUKSELAINEN puolestaan esitti: »F-sopimuksen kohtalokkaimpia 
ratkaisuja oli epäilemättä se, että palkat sidottiin indeksilukuun 860, vaikka sopimushetkellä 
tiedettiin toukokuun indeksin kohoavan huomattavasti tämän pisteluvun yläpuolelle ... » 
V. J. SUKSELAINEN Vuoden 1950 indeksitaistelu, KOP, Taloudellinen katsaus 4/1950, s. 4. 

2 SAK:n vuoden 1943 edustajakokouksessa kritisoitiin myös sitä, ettei mustan pörssin 
hintoja ollut otettu mukaan indeksilaskelmiin. Myös sodan päättymisen jälkeen indeksilaskel
mia arvosteltiin samalla perusteella. Niinpä vuonna 1945 SAK:n taholta esitettiin: »ViraIIi
nen elinkustannusindeksi on etusijassa vähittäiskauppaindeksi. Lisäksi se ottaa huomioon lä
hinnä säännöstelyviranomaisten määräämät hinnat. Tällaisena indeksi ei pysty osoittamaan 
palkannauttijaperheiden eikä yksityistenkään palkannauttijoiden todellisten menojen kehi
tystä». Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) r.y. Vuosikirja 1945, Helsinki 1947, 
s. 77. Sama kysymys oli esillä mm. vuosina 1947 ja 1949: SAK:n viidennessä edustajakokouk
sessa vuonna 1947 päätettiin: »Koska viralliset indeksilaskelmat eivät anna täysin oikeata ja 
luotettavaa kuvaa todellisista elinkustannuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista" on in
deksin laskennassa tehtävä tarpeellisena pidettävät uudistukset.» EMIL HUUNONEN Mitä SAK 
nyt tahtoo? Tampere 1949, s. 117-118. 

3 Ks. R. D. G. ALLEN The Economic Theory of Index Numbers, Economica, May 1949, 
s. 197-203; RICHARD STONE Quantity and Price Indexes in National Accounts, Paris 1956, 
s. 17-21. 
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Tarkastellaan aluksi vain yhtä kuluttajaa. Hänen kuluttamansa hyödykemäärät ql' q2' 
... , qn sekä niiden hinnat Pl> P2' ... , Pn oletetaan tunnetuiksi sekä perusajanjaksona että ver
tailuajanjaksona. Oletetaan lisäksi kuluttajan preferenssikenttä tunnetuksi ja että kuluttaja 
käyttää koko tulonsa kulutukseen. jakaessaan optimaalisesti kulutusmenonsa, ts. siten että 
kulutusmenojen antama rajahyöty on kaikkien hyödykkeiden kohdalla yhtä suuri, kulutta
jan budjettisuora sivuaa korkeinta mahdollista indifferenssikäyrää. Mikäli hinnat muuttuvat, 
on määrättävä, mikä kulutusmenojen määrä tarvittaisiin (vähintään), jotta kuluttaja saavut
taisi saman indifferenssikäyrän kuin perusajanjaksona. jakamalla tämä menoerä perusajan
jakson menoerälIä, saadaan lasketuksi ao. kuluttajan osalta kulutushyödykkeiden hintaindeksi. 
jos merkitään kuluttajan käyttämää hyödykemäärän arvoa perusajanjaksona ~ Plql ja hin
tojen muuttumisen jälkeen tarvittavaa meno erää saman indifferenssikäyrän saavuttamiseksi 
~ P2 q, niin saadaan kulutushyödykkeiden hintaindeksiksi 

I = ~ P2q . 
~ Plql 

Käytännössä ei ole saatavissa tietoja kuluttajan preferenssikentästä eikä q :lle ole mah
dollista antaa operationaalista sisältöä. Sen' vuoksi on turvauduttava joko Laspeyresin indek-
siin: 

L = ~ P2ql 
~ Plql 

tai Paaschen indeksiin: 

P = ~ P2q2. 
~ Plq2 

Kumpikin indeksi viittaa eri tilanteisiin ja niissä vallitseviin preferenssikenttiin ja ao. in
differenssikäyriin. Yksityisen kuluttajan osalta indeksejä laskettaessa on siis lähdettävä siitä, 
että indeksi perustuu aina lähtökohdassa vallitsevan preferenssikentän tiettyyn indifferenssi
käyrään. Indeksien laskemismahdoIIisuudet yksityisen kuluttajan osalta ovatkin näin ollen 
rajattomat. Mainittakoon lisäksi, että ALLEN on osoittanut Laspeyresin indeksin muodosta
van edellä I :llä merkit ylle indeksille ylärajan ja Paaschen indeksin sille alarajan, jos prefe-
renssikentän oletetaan pysyvan muuttumattomana. . 

Indeksilaskelmissa lähdetään yhden palkansaajan ollessa kysymyksessä siitä 
olettamuksesta, että palkansaajan arvostuksissa ei ajankohdasta toiseen tapahdu 
muutoksia. Jos siis palkansaajan perusajankohdan palkkatulot kytketään hinta
indeksiin, jonka painot on saatu palkansaajan perusajankohtana suorittaman 
tulonkäytön perusteella, voidaan palkansaajan reaalitulon katsoa pysyneen 
muuttumattomana vain siinä tapauksessa, ettei ao. palkansaajan arvostuksissa 
ole tapahtunut muutoksia. Koska kuitenkin on todennäköistä, että tällaisia 
muutoksia ajan mittaan tapahtuu, on sen vuoksi perusajanjaksoa ja painoja 
syytä ajoittain muuttaa, jotta usko hintaindeksilaskelman mielekkyyteen säilyisi. 

Käytännössä ei tietenkään ole mahdollista laskea jokaiselle palkansaajalle 
omaa kulutushintaindeksiä. On turvauduttava kulutustutkimuksilla yms. mene
telmillä saatujen usein tietynlaista yhteiskuntaryhmää koskevien arvioiden 
käyttäm~seen perusajanjakson painoja valittaessa. Tällöin jonkin palkansaajan 
tai palkansaajaryhmän arvostukset saattavat jo lähtötilanteessa tuntuvasti poi
keta »indeksiperheem) arvostuksista, ts. painoista. 
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Edellä olevan perusteella voi jokainen palkansaajaryhmä subjektiivisten elä
mystensä perusteella hyvällä syyllä väittää, ettei elinkustannusindeksi tai jokin 
muu hintaindeksi anna >}oikeaa>} kuvaa kulutushyödykkeiden hintojen kehityk
sestä. Kuitenkin on korostettava, että vaikka ei ole mahdollista konstruoida 
sellaisia hintaindeksejä, jotka olisivat samalla kertaa operationaalisia ja yksi
selitteisiä, ei ole syytä tehdä sellaista johtopäätöstä, että hintaindeksit tai elin
kustannusindeksit olisivat vailla merkitystä. Kun on kysymyksessä lukematto
mien hyödykehintojen paljous, on ainoastaan hintaindeksien avulla mahdollista 
saada riittävä yleiskatsaus hintojen kehityksen suunnasta.! . 

Taloustieteellisen tutkimuksen avulla ei ole mahdollista ratkaista, mikä mah
dollisista hintaindekseistä olisi >}oikea>} ja sopivin palkkojen indeksisidonnaisuu
den tarkistusindeksiksi. Valinta perustuu siis sopimukseen. Ei ole mahdollista 
väittää, että jokin indeksi antaa >}oikeamman» kuvan hintojen muutoksista kuin 
jokin toinen käytössä oleva indeksi. Koska palkkojen indeksisidonnaisuudella 
pyritään stabilisoimaan >}palkkoj en reaalinen ostovoima>}, on luonnollista, että 
käytännössä valinta tapahtuu elinkustannusindeksin ja jonkin kulutushyödyk
keiden hintaindeksin välillä. 

Keskustelua on käyty myös siitä, olisiko hintaindeksi laskettava t u 0-

t a n t 0 k u s t ann u s h i n t aan vai m a r k k i n a h i n t aan sekä onko 
välittömät verot otettava mukaan vai ei.2 Koska palkkojen indeksisidonnaisuu
della on pyritty lähinnä kulutushyödykkeiden hinnoissa tapahtuvien muutosten 
eliminoimiseen reaalipalkkojen kannalta, on markkinahinnoin laskettua indek
siä voitu tässä yhteydessä perustella mielekkäämmäksi. Markkinahinnoin laske
tun indeksin käyttäminen on· antanut mahdollisuuden mm. liikevaihtoveron 
alentamisen ja tukipalkkioiden lisäämisen muodossa tapahtuneeseen >}pisteosto
politiikkaan». Välittömien verojen mukaan ottamista on perusteltu viittaamalla 
siihen, että ne edustavat palkansaajan tulojen käytössä yhteiskulutuksesta mak
settua hintaa. Finanssipolitiikan kannalta on sekä välillisten että välittömien 
verojen mukaanotto elinkustannusindeksiin rajoittanut mahdollisuuksia har
joittaa ostokykyä supistavaa politiikkaa inflaatio-olosuhteissa, joissa palkat ovat 
olleet sidotut indeksiin. Vuoden 1951 jälkeen onkin välittömät verot ja lapsi
lisät jätetty pois elinkustannusindeksilaskelmista. 

1 Vrt. STONEn mielipidettä: »Thus index-numbers, like other averages, should be regarded 
as a means of reducing large quantities of data to manageable proportions. On their own 
limited ground of a fixed system of relative values they are capable of providing relatively 
accurate measures. It is important to keep in mind their limitations which arise largely from 
a lack of empirical knowledge and it is useless to ignore them altogether on the ground that 
the information they can provide is not, from a certain rO.L t of view, ideab. STONE mt. s. 23. 

2 Ks. esim. BENT HANSEN mt. s. 213-214; MAEI 
sissä. juhlajulkaisu Rainer von Fieandtin kuusikymmenv'l 
104. 

1'[ ( Verot elinkustannusindek
. P' .vänä, Helsinki 1950, s. 94---
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3. Palkkojen indeksisidonnaisuuden vaihe.ista 

Palkkoj en hintaindeksisidonnaisuuden merkittävä laaj eneminen tapahtui en
simmäisen ja toisen maailmansodan ja niitä seuranneiden inflaatiovuosien ai
kana. Etenkin toisen maailmansodan jälkeen on kulutushyödykkeiden hinnoissa 
tapahtuneet muutokset otettu varsin yleisesti huomioon työehtosopimusten in
deksiehdoissa, palkkasäännöstelypäätöksissä ja yleensä palkkoj a tarkistettaessa. 
Palkkojen automaattinen tai puoliautomaattinen hintaindeksisidonnaisuus (ns. 
sliding scales tai escalator c1auses) ovatkin kuuluneet teollistuneiden maiden 
palkkapoliittiseen kuvaan vaikkakin eri muodoissa ja laajuudessa.! 

Suo m e s s a ei palkkojen hintaindeksisidonnaisuudella ollut ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen vallinneen inflaatiokauden aikana keskeistä merkitystä 
työmarkkinoilla. Edellytykset indeksiehdon käytäntöön ottamiselle työehtosopi
musteitse puuttuivatkin useilta aloilta: vuoden 1918 tapahtumien jälkeen am
mattiyhdistysliike oli hajaannustilassa ja työnantajat suhtautuivat kielteisesti 
työehtojen kollektiiviseen järjestelyyn.2 Ei myöskään valtiovalta pyrkinyt oh
jaamaan kehitystä indeksisidonnaisuutta kohden. Mainittakoon lisäksi, että vi
rallisen elinkustannusindeksin laskenta aloitettiin maassamme vasta vuonna 
1921. 'Palkkojen indeksisidonnaisuus otettiin kuitenkin ensimmäisen maailman
sodan jälkeen käytäntöön eräillä aloilla: graafisen teollisuuden, rakennustoi
minnan ja julkisen sektorin piirissä. 

Vuonna 1920 ra ken n usa 1 alI a aktiviteetti vilkastui ja työntekijöi
den neuvotteluasema parani; tämä ilmeni mm. liikkuvuuden lisääntymisenä ja 
toistuvina palkankorotusvaatimuksina. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen noissa 
oloissa solmittiin Helsingissä paikalliset rakennusalan sopimukset ja palkat kyt
kettiin vuodeksi eteenpäin elinkustannusten muutoksiin. Palkkalautakunnan 
päätöksellä palkkoja korotettiin syyskuussa 1920. Keväällä 1921 näitä työehto
sopimuksia' ei kuitenkaan enää uudistettu.3 

Pitkäaikaisempia olivat sen sijaan g r a af i sen ala n työehtosopimuk-

1 Palkkojen indeksisidonnaisuuden esiintymisestä muissa maissa kuin Suomessa ks. esim. 
A. l(. SEN CUPTA Survey of Wage-Price Links in Various Countries, International Monetary 
Fund, Staff Papers, VoI. VI, No 3 (November 1958), s. 343-368; BERT ZOETEWEIJ The 
Adjustment of Wages to Changes in the Cost of Living, International Labour Review, VoI. 
LXVI, No 2 (August 1952), s. 91-92; FAITH M. WILLIAMS Wage Escalators in Marshall PIan 
Countries, Monthly Labor Review, VoI. 74, No 1 (January 1952), s. 7-11; Udvalget vedf0-
rende Ifmregulering efter pristallet. Redeg0relse afgivet tiI finansministeren den 15. februar 
1952, K0benhavn 1952, s. 7,30-36; WALTER GALENSON The Danish System of Labor Rela
tions, Cambridge, Massachusetts 1952, s. 151-152; H. M. DOUTY The Growth, Status, and 
Implications of Wage Escalation, Monthly Labor Review, VoI. 76, No 2 (February 1953), s. 
126-129. 

2 Ks. CARL ERIK KNOELLINGER mt. s. 98 ja seur. 

a YRJÖ SIMILÄ ja PAAVO KYRENIUS Suomen Rakennustyönantajaliitto 1920-1945, Hel
sinki 1945, s. 50-51. 
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siin liittyneet ns. 1 i u k u v a t p a 1 k kas 0 p imu k s e t tai liukuvaa pal
kanjärjestelyä koskevat määräykset. Kun graafisen alan järjestösuhteille vuosi
sadan alusta alkaen luonteenomaiset koko maan käsittävät työehtosopimukset 
otettiin uudelleen käytäntöön toukokuussa 1919, järjestettiin palkat erityisillä 
lisäsopimuksilla, joiden voimassaoloaika oli puoli vuotta. Palkkojen sitominen 
elinkustannusten muutoksiin tehtiin kuitenkin toukokuussa 1920 automaatti
semmaksi. Erityisessä työehtosopimukseen liitetyssä kalliinajan korotusta kos
keneessa lisäsopimuksessa määrättiin, että palkkoja oli korotettava 10 % tar
kistusindeksin noustessa vähintään 10 %. Vastaavasti oli palkkoja alennettava 
8 % tarkistusindeksin laskiessa 10 %. Kuitenkin jos tarkistusindeksi oli noussut 
(laskenut) enemmän kuin 10 %, oli palkkoja nostettava (alennettava) vastaa
vasti. Koska virallista elinkustannusindeksiä ei silloin vielä laskettu, graafisen 
alan palkkoj en tarkistusindeksi laskettiin eräästä Sosialisessa Aikakauskirj assa 1 

julkaistusta kirjoituksesta saatujen painojen ja Sosialihallitukselta (myöhemmin 
SosiaaliministeriöItä) saatujen Helsingin kaupungissa maksettujen kuukausikes
kihintojen perusteella. Elinkustannusten muutos laskettiin, jos liitot sitä vaati
vat, helmi-, touko-, elo- ja marraskuun lopussa. Osapuolia sitovan päätöksen 
palkkojen indeksikorja.uksista teki erityinen palkkalautakunta. Indeksiehto ei 
suinkaan jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, vaan 1920-luvulla pantiin tällä perus
teella toimeen palkkojen korotuksia ja 1930-luvun alkuvuosien lamakauden ai
kana palkkojen alennuksia. Myös 1935 solmitussa 3-vuotisessa työehtosopimuk
sessa säilytettiin indeksiehto, jota. kuitenkin muutettiin siten, että hintojen las
kiessa 10 % palkkoja vastaavasti alennettiin 9 %. Toisen maailmansodan puh
jetessa graafisen alan palkat olivat sidottuja tarkistusindeksiin; nk. oma in
deksi vaihdettiin ns. vanhaan elinkustannusindeksiin (VI II 1938-VII 1939 = 

100).2 
Palkkojen indeksisidonnaisuus levisi 1920-luvulla myös j uI k i sen se k

tor i n piiriin. Valtion virkamiehet kävivät pitkäaikaisen taistelun palkkojen 
indeksisidonnaisuudesta. Virkamiesten uhattua joukkoirtisanoutumisella heidän 
palkkansa sidottiin elinkustannusindeksiin vuoden 1923 palkkalaiIIa. Jos elin
kustannusindeksi nousi (laski) 10, 20 tai 30 % vuoden 1922 jälkipuoliskon ta
sosta, niin virkamiesten palkkoja oli muutettava vastaavalla pro'senttimäärällä. 
KorkeIn sallittu korotus (alennus) oli 30 %. Tarkistus tuli panna toimeen kaksi 
kertaa vuodessa. Indeksiehdon »väljyyden» ja hintatason vakaantumisen vuoksi 
ei virkamiesten palkkoja kuitenkaan korjattu t ä II ä perusteella. Kun Suomi 
vuonna 1925 siirtyi takaisin kultakantaan, kumottiin samalla säännökset, joi-

1 Suunnitelma elinkustannustilaston toimeenpanemiseksi Suomessa. Sosialinen Aikakaus
kirja 1919, Vihko 3 & 4, s. 225-250. 

2 Kahdeksankymmentä ajastaikaa Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen toimintaa, 
Helsinki 1949; Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto r.y:n viisikymmenvuotisjuhlajulkaisu - Fin
lands Bnkarbetarlörbund r.f:s femtioårs jubileumsfestpublikation 1897-1947. Toim. K. G. 
Koskelin, Helsinki 1947. 

4 
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den mukaan virkamiesten palkkojen suuruus riippui hintatason muuttumisesta.! 
Palkkojen indeksisidonnaisuudesta maassamme saadut kokemukset olivat 

siis verraten vähäiset ennen toisen maailmansodan puhkeamista, jolloin ainoas
taan graafisen alan palkat olivat vuonna 1939 solmittujen työehtosopimusten 
perusteella indeksisidonnaisia. 

Toisen maailmansodan puhjettua tuli ajankohtaiseksi kysymys siitä, miten 
palkkapolitiikkaa oli hoidettava tilanteessa, jossa tuottavuus laski ja hinnat ko
hosivat. Ensimmäisinä sotavuosina, jolloin säännöstely järjestelmä ei vielä ollut 
vakiintunut, ei ollut mitään selvää palkkapoliittista linjaa. STK:n ja SAK:n 
sekä niiden alaisten järjestöjen neuvottelusuhteet olivat tosin ns. tammikuun 
(vuonna 1940) julkilausuman jälkeen saaneet tuulta purjeisiin, mutta eivät työ
markkinoiden keskusjärjestöt sen enempää kuin valtiovaltakaan saaneet aikaan 
palkkojen korotusperusteiden yhtenäistymistä. Tilanne oli erilainen eri aloilla, 
minkä lisäksi työvoiman liikakysyntä eräillä aloilla nosti ansioita, mihin vai
kutti myös lisääntynyt uråkkatöiden ja ylitöiden käytäntöönottaminen.2 

Muutos indeksisidonnaiseen palkkapolitiikkaan asennoitumisessa tapahtui 
vuonna 1941. Hallitus antoi helmikuun 20. päivänä ns. palkkapoliittisen julki
lausuman. Sen mukaan palkkoj en korotuksen tuli nousta keskimäärin kahteen 
kolmasosaan elinkustannusten noususta. Koska palkkapolitiikan piti >}vastata 
kansantaloudellisia mahdollisuuksiamme, mutta olla luonteeltaan sosialista>}, oli 
kuitenkin alimmin palkatuille työntekijäryhmille annettava täysi kompensaatio 
elinkustannusten noususta. Tämä merkitsi ns. soI ida ari sen palkkapoli
tiikan hyväksymistä sodanaikaisen palkkapolitiikan ohjenuoraksi. Sen jälkeen 
kun nämä periaatteet sisällytettiin lokakuussa 1942 annettuun palkkasäännös
telypäätökseen, on palkkoj en indeksisidonnaisuus aina vuoden 1958 loppuun 
saakka - tosin eräin keskeytyksin - ollut erittäin laajassa käytössä. 

Palkkojen indeksisidonnaisuudessa tapahtuneita muutoksia kriteerinä käyt
täen voidaan vuosien 1942-1959 palkkapolitiikka jakaa esimerkiksi seuraaviin 
periodeihin: 

1. 1. 10. 1942-16. 11. 1944: kompensaatioaste kaksi kolmannesta. 
2. 16. 11. 1944---1. 10. 1947: marraskuussa 1944 myönnettiin ylimääräinen 

palkkoj en korotus, tammikuussa 1945 hyväksyttiin virallisesti täyskom
pensaatio ja kesäkuussa 1945 luovuttiin palkkoj en indeksisidonnaisuu
desta. 

1 YRJÖ TAMMINEN Virkamiesliiton vaiheita, Virkamiesliitto 3D-vuotias, Tjänstemannaför
bundet 30 år, Hämeenlinna 1948, s. 10-11; Laki valtion viroista ja toimista suoritettavan 
palkkauksen perusteista 299/23 (29. 12. 1923); Laki sisältävä erinäisiä kultarahakannan pa
lauttamisesta aiheutuvia säännöksiä 364/25 (21. 12. 1925). 

2 Sodanaikaisesta palkkapolitiikasta Suomessa ks. KLAUS WARIS Palkat ja hinnat sekä 
markan kohtalo, Helsinki 1945, s. 7-41; OLAVI HONKA Palkkasäännöstelyn kehitys ja to
teuttaminen, Sosiaalinen Aikakauskirja, N:o 1-2, 1944, s. 1-13; WILHELM SJÖBERG mt. 
s. 202-204, 213-225, 245-251. 
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3. 1. 10. 1947-15.2. 1950: ylikompensaatio. 
4. 15. 2. 1950-1. 10. 1951: indeksisidonnaisuus päättyi helmikuun puolivä

lissä 1950, mutta otettiin täyskompensaation mukaisesti käytäntöön tou
kokuussa 1950 solmitun ns. F-sopimuksen mukaisesti. 

5. 1. 10. 1951-31. 12. 1956: täyskompensaatio. 
6. 1. 1. 1956-elokuu 1957: palkkasäännöstelyn kumouduttua vuosien 1955 

ja 1956- vaihteessa tilalle astui puoliautomaattinen indeksisidonnaisuus. 
7. Elokuu 1957-31. 12. 1958: työehtosopimusten määräysten mukaisesti 

palkkoj en indeksisidonnaisuus oli jälleen kaksi kolmannesta. 
8. Tammikuusta 1959 alkaen ei enää sisällytetty indeksiehtoa vuoden ajan 

voimassa olleisiin työehtosopimuksiin. 

4. Palkkojen indeksisidonnaisuuden soveltaminen Suomessa 
vuosina 1942-1958 

, Vuosina 1942-1958 indeksisidonnaisuus oli siis Suomessa noudatetun palk
kapolitiikan olennainen piirre. Poikkeuksen muodostivat ajanjaksot kesäkuu 
1945-lokakuu 1947 ja kevät 1950, jolloin palkkoj en indeksisidonnaisuus oli 
poissa käytännöstä. Kaikki palkat eivät kuitenkaan olleet sidottuja indeksiin. 
Niinpä esimerkiksi valtion virkamiesten palkkoja korotettiin sodan aikana ja 
välittömästi sen jälkeen myöntämällä kalliin ajan lisiä tai kolmannentoista kuu
kauden palkkoja. Lokakuussa 1947 valtion virkamiesten palkat kuitenkin kyt
kettiin elinkustannusindeksin muutoksiin. Seuraava tarkastelu kohdistuu lä
hinnä yksityisen sektorin työntekijöiden palkkojen indeksisidonnaisuuden sovel
tamiseen. Aluksi pyritään 'valottamaan sitä, miten toisessa luvussa mainitut 
kiistakysymykset käytännössä ratkaistiin. 

1. A u tom a a t t i n e n kompensaatiojärjestelmä oli käytännössä palkka
säännöstelypäätöksiin tai työehtosopimuksiin sisältyneenä aina vuoden 1955 
loppuun saakka ja uudelleen syyskesällä 1957 solmittuihin työehtosopimuksiin 
ja virkamiesten palkkausmääräyksiin sisältyneenä vuoden 1958 loppuun saakka. 
P u 0 l i a u tom a a t t i n e n indeksisidonnaisuus sisällytettiin vuoden 1948 
tammikuussa ja vuoden 1955 marraskuussa STK:n ja SAK:n antamien suosi
tusten mukaisesti työehtosopimuksiin siltä varalta, että palkkojen automaatti
nen indeksisidonn,aisuus loppuisi palkkasäännöstelyn purkaantuessa. Vuoden 
1956 alusta lukien puoliautomaattinen indeksisidonnaisuus astuikin voimaan ja 
se sisällytettiin myös yleislakon jälkeen solmittuihin työehtosopimuksiin. Puoli
automaattisen indeksisidonnaisuuden pohjalla ei palkkoja kuitenkaan yleisesti 
korotettu. 

2. K 0 m,p en saa t i 0 a s t e oli virallisesti lokakuusta 1942 tammikuu
hun 1945 ja syyskesästä 1957 vuoden 1958 loppuun k a k s i koI m ann e s t a 
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elinkustannusindeksin noususta) Yli k 0 m p e n saa t i 0 oli voimassa loka
kuusta 1947 helmikuuhun 1950.2 Muina automaattisen indeksisidonnaisuuden 
kausina sovellettiin täyskompensaatiota. 

3. Elinkustannusindeksin laskemiseen vaadittu minimiaika on asettanut yh
den kuukauden alarajan palkkojen indeksitarkistusten suorittamiselle. Pyrki
mys indeksitarkistusten harventamiseen johti siihen, että lokakuusta 1947 vuo
den 1950 helmikuuhun ja vuoden 1951 syksystä vuoden 1955 loppuun indeksi
tarkistukset oli pantava toimeen vain neljä kertaa vuodessa. Edellisen ajanjak
son kuluessa tarkistusindeksi oli kunkin vuosineljänneksen toisen kuukauden 
elinkustannusindeksin luku. Jälkimmäisen periodin aikana vaadittiin, että kaik
kien kolmen kuukauden indeksien keskiarvon tuli olla vähintään tarkistuspis
teen suuruinen. Käytännössä poikettiin kuitenkin eräitä kertoja indeksikoro
tusten ajoittamista koskevista määräyksistä; sodan aikana pantiin toimeen ko
rotukset pari kertaa ennakoivina ja vuoden 1951 alussa takautuvasti. 

4. T a r k i s t u s i n d e k s i n ä on palkkojen indeksisidonnaisuuden ollessa 
kysymyksessä käytetty kolmea eri elinkustannusindeksiä: a) elokuu 1938-hei
näkuu 1939 = 100, b) lokakuu 1947 = 100, c) lokakuu 1951 = 100. Näistä en
simmäinen perustui vuoden 1928 kulutustutkimukseen. Toisessa, palkkasäännös
telyä varten lasketussa väliaikaisessa indeksissä oli otettu huomioon eräitä ku
lutuksessa todettuja muutoksia ja mustan pörssin hintoja. Kolmas perustui vuo
sina 1950-1951 suoritettuun kulutustutkimukseen. Välittömiä veroja ja lapsi
lisiä ei enää otettu huomioon kolmannessa indeksissä.3 

5. Ta r k i s t u s P 0 r ta a n väljyys ja tarkistusindeksin per u s t a s 0 

ovat indeksisidonnaisuuden aikana vaihdelleet. Sota-aikana tarkistukset tuli 
panna toimeen indeksiluvun 160 jälkeen jokaiselta 10 pisteen pistejaksolta. Tar
kistus saatiin kuitenkin suorittaa jo silloin, kun elinkustannusindeksi oli noussut 
8 pistettä. Vuoden 1945 tammikuussa annettuun palkkasäännöstelypäätökseen 
sisältyneet määräykset noudattivat suunnilleen samoja linjoja: indeksiluvun 200 
jälkeen tarkistus saatiin suorittaa joka 10 pisteen kohdalla tai kaksi pistettä 

1 Jos sodanaikaisen palkkasäännöstelypäätöksen kompensa,atiopykälää on tulkittava niin, 
että jokaisesta I 0 P i s tee n suuruisesta elinkustannusindeksin noususta palkkoja oli ko
rotettava k e s kim ä ä r i n 4 p r 0 sen tilI a, riippui täysin siitä tasosta, ,jolla indeksit 
olivat, muodostuivatko palkkojen korotukset 2j3-kompensaatioperiaatteen mukaisiksi vai ei
vät. 

Palkkapäätöstä annettaessa vallinneella tasolla kompensaatio oli hieman pienempi kuin 
66.67 %. Mikäli elinkustannusindeksi olisi kuitenkin nopeasti noussut, oli,si kompensaatio muo
dostunut täyskompensaatioksi ja myöhemmin ylikompensaatioksi, ts. palkkojen prosenttinen 
nousu olisi ollut yhtä suuri tai suurempi kuin elinkustannusindeksin nousu. Hintojen stabili
soiduttua ns. jatkosodan loppuvaiheissa tämä indeksisidonnaisuuden asteettain kohoava kom
pensaatio ei päässyt vaikuttamaan. CARL ERIK KNOELLINGER Prisutveekling oeh lönepolitik, 
Särtryek ur Arsskrift utgiven av Abo Akademi, 1942, Abo 1942, s. 4. 

2 Valtion virkamiesten osalta oli aluksi voimassa vain täyskompensaatio. 
3 GUNNAR MODEEN Elinkustannusindeksi, Helsinki 1952. 
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ennen sitä, tai jos elinkustannusindeksi oli kaksi kuukautta vähintään viiteen 
päättyvänä. Ns. ylikompensaatiokauden aikana tarkistusporras oli 5 prosentin 
suuruinen. Vuoden 1950 toukokuussa solmitussa ns. F-sopimuksessa perusin
deksi oli 860 ja tarkistusporras 5 prosenttia. Vuosina 1951-1955voimassaollei
den määräysten mukaan ennen syyskuuta 1951 myönnetyt 15 prosentin suurui
set indeksikorotukset oli nostettava 21, 27, 32 tai 38 prosenttiin, jos elinkustan
nusindeksi nousi 105, 110, 115 tai 120 pisteeseen. Yleislakon jälkeen voimassa 
olleissa puoliautomaattisissa indeksiehdoissa perusindeksinä oli 107 ja neuvot
telujen aloittamisen oikeuttava tarkistuspiste oli 112. Toisena kaksikolmasosa
kompensaatiokautena ensimmäiset tarkistuspisteet olivat 130 ja 136. 

Vuosina 1942-1958 pantiin toimeen seuraavat palkkojen i n d e k s i k 0-

rotukset: 
. a) Lokakuussa 1942 annetun palkkasäännöstelypäätöksen perusindeksi oli 

160. Kuitenkin jo heinäkuussa 1942 elinkustannusindeksi oli pisteluvussa 165 
ja elokuussa 177. Tämän vuoksi jo lokakuussa 1942 annettiin 8 prosentin suu
ruinen palkkojen indeksikorotus, minkä siis piti vastata indeksilukua 180. Seu
raavat kaksikolmasosakompensaation mukaiset palkkojen indeksikorotukset suo
ritettiin elokuussa 1943 ja helmikuussa 1944. Palkkoja korotettiin kummallakin 
kerralla hiemanennakoivasti 4 prosenttia. Hinnat stabilisoituivat ns. jatkosodan 
loppuvaiheissa, eikä kahden kolmasosan indeksi korotuksia sen jälkeen tarvin
nut panna toimeen. 

b) Tämän jälkeen suoritettiin palkkojen indeksikorotukset vasta ylikompen
saatiojärjestelmän aikana. Elinkustannusindeksin noustua marraskuussa 1947 
pistelukuun 106 korotettiin palkkoja vuoden 1948 tammikuun alusta 5.5 pro
senttia, virkamiesten palkkoj a kuitenkin vain 5 prosenttia. Toinen 5.5 prosentin 
suuruinen indeksitarkistus suoritettiin huhtikuun alusta 1948, sillä helmikuussa 
elinkustannusindeksi oli 114. Täman jälkeen ei indeksikorotuksia enää pantu 
toimeen ennen vuoden 1950 alkua, jolloin palkkasäännöstelypäätös kumottiin. 
Hintojen korotuksia hillitsevän talouspolitiikan ja taloudellisen aktiviteetin kan
sainvälisen heikkenemisen johdosta hintataso näet vakaantui. 

c) F-sopimuksen jälkeen pantiin heinäkuussa 1950 toimeen 5 prosentin suu
ruinen palkkojen indeksikorotus, sillä elinkustannusindeksi nousi kesäkuussa yli 
ensimmäisen tarkistusrajan (903 pisteen). Vuoden 1950 lopussa hallitus turvau
tui toisaalta pisteostopolitiikkaan ja toisaalta määräsi, ettei marraskuun 8. päi
vänä voimassa olleita »palkkaperusteita ja niiden nojalla muodostunutta ansio
tasoa» saanut muuttaa. Tämä merkitsi myös indeksikorotusten kieltämistä. 
Tammikuussa 1951 annetulla päätöksellä sallittiin kuitenkin indeksilukuja 946 
ja 989 vastaavat palkkojen indeksikorotukset: palkkoja korotettiin 5 prosenttia 
sekä marraskuun puolivälistä että tammikuun puolivälistä lukien. Vuoden 1951 
kesällä vallinneen linnarauhan aikana palkkoja ei saanut korottaa; mutta pal
kansaajille luvattiin täyskompensaatio linnarauhan aikana tapahtuvista hinto
j en korotuksista. Perustasoksi määrättiin elinkustannusindeksin luku 1031. Pal-
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kansaajien järjestöt luopuivat kuitenkin linnarauhan aikana >}rästiin» jääneestä 
indeksikorotuksesta. Vakaannuttamisvuosien 1951-1955 aikana ei suoritettu 
palkkojen indeksikorotuksia, joten indeksikorotusten määrä jäi 15 prosenttiin. 
Kun syksyllä 1954 näytti todennäköiseltä, että elinkustannusindeksi olisi sivuut
tanut tarkistuspisteen 105, hallitus turvautui SAK:n yleislakkouhan edessä tuki
palkkioiden lisäämiseen siinä määrin, että elinkustannusindeksi laski pistee
seen 98. 

d) Jos jätetään lukuun ottamatta maaliskuussa 1956 käydyn yleislakon jäl
keen suoritetut palkkojen korotukset, niin tarkasteltavan ajanjakson viimeinen 
palkkojen indeksikorotus (4 %) pantiin toimeen maalis-huhtikuun vaihteessa 
1958. Helmikuun elinkustannusindeksi oli nimittäin noussut ensimmäiseen tar
kistuspisteeseen 130. Hintatason vakaantumisen vuoksi ei vuoden 1958 aikana 
tarvinnut enää suorittaa toista indeksiehtoista palkkojen korottamista. Sen si
jaan vuodenvaihteessa 1958/59 solmittujen työehtosopimusten määräysten mu
kaan palkkoja oli korotettava vuoden 1959 alusta 3 prosentin suuruisella >}enna
koivaIIa indeksikorotuksella>}. 



Kalevi Lagus: 

HINNAT JA PALKAT VUOSINA 1958 JA 1959 

Tämän sarjan niteessä A: 20 luotiin katsaus devalvaation jälkeisen vuoden 
(ts. 15.9. 1957-15 .. 9.1958 välisen ajan) hintojen ja palkkojen kehitykseen. 
Katsauksessa todettiin mm., että ne toimenpiteet, joihin .keskuspankki ja val
tiovalta olivat varautuneet estääkseen devalvaation johtamasta inflaatioon, vei
vät suotuisaan tulokseen sikäli, että hinnat nousivat odotettua vä,hemmän ja 
vuoden 1958 puolivälistä lähtien oli hintaindekseillä jo lievästi aleneva suunta. 
Tukkuhintaindeksi oli vuoden 1958 lokakuussa vain 8 % ja elinkustannusindeksi 
5 % korkeampi kuin ennen devalvaatiota. I!intojen kehitykseen vaikutti rat
kaisevasti maailmanmarkkinoilla tapahtunut tuontihintojen lasku, tuonnin va
pauttamisen aiheuttama kilpailun kiristyminen, palkkojen 2j3-kompensaatio 
sekä taloudellisen laman aiheuttama kysynnän heikkeneminen. Uudelleen vi
rinnyt luottamus markan arvoon kuvastui mm. talletuskannan kasvussa sekä 
monien indeksiehtoj en purkautumisessa. Toisaalta ei devalvaatio vielä katsaus
kautena ehtinyt parantaa taloudellista aktiviteettia eikä nostaa tulonmuodos
tusta. Valtiontalouden vaikeudet, epätietoisuus valtion talouspolitiikan suun
nasta ja yhteismarkkinain kohtalosta varjostivat yrittäjien odotuksia. Tilanne 
ei niin ollen ollut vielä vakiintunut, vaan talouselämässämme näytti vallitsevan 
eräänlainen »inflaation ja deflaation» paradoksi. Tässä kirjoituksessa luodaan 
lyhyt katsaus hintojen ja palkkojen uusimpaan kehitykseen. 

Hintojen kehitys 

Kokemus on osoittanut, että monia viime vuosien vakauttamisohj elmia on 
ollut vaikea toteuttaa riittävän poliittisen tuen puutteessa. Jotta vakauttamis
toimenpiteiden tämänkertaisen päätepisteen, devalvaation, jälkeen vielä ratkai
sua vaatineet keskeiset talouspoliittiset kysymykset voitaisiin ratkaista pysy
vämmin, katsottiin eduskuntapiireissä aiheelliseksi pyrkiä enemmistöhallituk
seen. Eduskuntavaalien jälkeen aloitettujen hallitusneuvottelujen seurauksena 
Kuuskosken toimitusministeriö erosi 29. 8. 1958 ja samalla päivämäärällä ni
mitti presidentti pääjohtaja K. A. Fagerholmin johtaman uuden hallituksen, 
joka rakentui enemmistöpohj alle. Tavanmukaisessa hallitusohj elmassa,. jota kol
mimiehinen toimikunta oli valmistellut, hahmoteltiin paitsi lähiajan tuotanto
poliittisia tehtäviä myös eräitä hinta- ja palkkapolitiikan tavoitteita. Niinpä oli 
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pyrittävä luomaan edellytyksiä sidonnaisuusjärjestelmien jatkuvaan purkami
seen ja budjetin tasapainottamiseen ilman verojen ja maksujen korotuksia. Oh
jelmassa korostettiin myös työmarkkinajärjestöjen ja työehtosopimusten mer
kitystä sekä työntekijäin ja toimihenkilöiden oikeutta saada tuottavuuden kas
vun ja taloudellisten edellytysten sallima osuus tuotannon tuloksista. Valtion 
palveluksessa olevien palkat tuli säilyttää entisissä suhteissa muihin palkan
saajaryhmiin. Kuluttajahintoja ja vuokria oli valvottava ja elintarvikkeiden 
hinnat pysytettävä vakaina. Maataloustuotteiden hintojen määräämisestä oli 
säädettävä uusi laki satovuoden 1958/59 alusta lukien kolmeksi vuodeksi ja 
ulkomaisille polttoaineille oli asetettava tulli kotimaisen puun menekin ja työl
lisyyden lisäämiseksi. Vaikka enemmistöhallitus joutui jo 13.1. 1959 luovutta
maan paikkansa Sukselaisen vähemmistöhallitukselle, toteutui eräitä hallitus
ohjelman tavoitteita. Maataloustulolaki uudistettiin 1. 11. 1958 lukien siten, 
että sidonnaisuus yleiseen ansiotasoon korvattiin uudella järjestelmällä, jossa 
maataloustulo sidottiin maatalouden kustannustasoon. Kun devalvaation jäl
keen tapahtunutta kusta!,musten nousua ei maataloudelle korvattu, jäi maata
loustulon korotus 2 miljardiin markkaan aikaisemmin arvioidun 11 miljardin 
sijasta. Palkkamarkkinoilla purkautuivat indeksiehdot ja hintasäännöstelyn lie
ventämistä jatkettiin. Niinpä 20. 11. 1958 vapautettiin hintasäänn,östelystä mm. 
makkara, sementti ja kalkki sekä 24. 11. 1958 elokuvamaksut. Vuoden vaih
teessa oli säännöstelyn alaisena kymmenkunta kotimaista hintaa (mm. maito, 
kerma, voi, juusto, margariini) ja kolme maksua (linja-auto-, raitio- ja sauna
maksut) sekä tuontitavaroista vilja, leseet, sokeri, väkirehut, antrasiitti, kivi
hiili, koksi, polttoöljyt, autot ja moottoripyörät. Vuokrasäännöstely koski vuon
na 1959 enää kolmea kaupunkia, nim. Helsinkiä, Turkua ja Tamperetta ja uusi 
normaaliajan vuokralaki on tekeillä. Kun Sukselaisen hallituksen aikana vielä 
tekstiilisäännöstelyn rippeet poistettiin 16. 3. 1959, vapautettiin 1. 4. saunamak:
sut, 20.4. pesusaippua ja mäntysuopa sekä 15. 5. tullinimike 8-010 (rusinat ja 
korintit), on hinnanmuodostus jo vapaampi kuin pariinkymmeneen vuoteen. 
Yhtä vapaa kuin joskus 1930-luvulla ei hinnanmuodostus kuitenkaan ole. Tä
hän vaikuttavat mm. idänkaupassa edelleen tarvittavat hintajärjestelyt, maa
taloustuotteiden hintojen lakisääteisyys, liikevaihtovero sekä elinkeinoelämän 
kartellisoituminen. Ns. valtuuslait hintatason ja ulkomaankaupan turvaami
sesta hyväksyttiin jälleen vuodeksi 1959 ja pyöreän puun hintavalvontaa jat
kettiin. Vuoden 1948 lakia valuuttasäännöstelystä jatkettiin niinikään 23. 12. 
1958 vuodeksi 1959. Vaikka hinnantasausrahaston toiminnan lopettaminen 31. 3. 
1959 merkitsikin osaltaan olojen normalisoitumista, perustettiin tilalle budjetin 
ulkopuolella oleva tuontikaupparahasto, jonka avulla on edelleen mahqollisuus 
rajoitetusti' suorittaa hintavaihteluiden tasaamista. Tuontikaupparahasto sai 
peruspääomansa (5.6 mrd) osaksi lakkautetusta kauppa- ja teollisuusrahastosta, 

, osaksi' budj ettivaroista. Ilmeisesti eri aloilla vielä vallitsevaa säännöstelyä tul
,Iaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan j~tkuvasti purkamaan, sillä kokemuk-
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set ovat myönteiset. Pitkäaikaisen hinta- ja valuuttasäännöstelyn vaiheet, vai
kutukset ja epäkohdat ansainnevat aikanaan erillisen tutkimuksen. Tässä yhtey
dessä on jo syytä merkitä muistiin joitakin piirteitä nyt toimintansa lopettaneen 
hinnantasausrahaston vaiheista. 

Hinnantasausrahasto perustettiin alkujaan 23. päivänä maaliskuuta 1944 an
netulla lailla ja sen toimintaa on jatkettu vuosittain. Joulukuun 30. päivänä 
1958 annetulla lailla jatkettiin rahaston toimintaa kuitenkin vain enää kolmella 
kuukaudella. Rahaston varoilla on suoritettu tasoituksia toisaalta kotimaisten 
ja ulkomaisten ja toisaalta tuotteiden kotimaisten aikaisempien, myöhemmin 
tarkistettujen, hintojen välillä. Rahaston alkuperäinen tarkoitus oli niin ollen 
tasoittaa niitä hintaeroja, mitä esiintyi eri tuontitavarain hinnoissa. Poikkeus
oloissa käytettiin hinnantasauksia jarruttamaan etenkin keskeisten indeksitava
roitten, mm. maataloustuotteiden, kahvin, tekstiilien ym. hintoj a. Kun hinnan
tasausrahaston toiminta on kohdistunut suureksi osaksi ns. ylellisyystavaroihin, 
jotka eivät sisälly tavanmukaisiin indekseihin, on vaikea päätellä, mikä rahas
ton yleisvaikutus hintatasoon on ollut. Vuoden 1949 loppuun mennessä perittiin 
hinnantasauksia saman verran kuin- alennuskorvauksiakin, mutta sen jälkeen 
on vuosittain peritty enemmän kuin korvattu, joten hinnantasaus on ollut to
dellisuudessa korotettua verotusta. Yhteensä vuosina 1944-1958 kannettiin ni
mittäin hinnantasausmaksuja 77 miljardia markkaa, mutta hinnanalennuskor
vauksia maksettiin vain 53 miljardia, joten ylijäämä on merkinnyt tulolähdettä 
valtiolle. 

Seuraava taulukko esittää niitä tavararyhmiä, joihin rahaston toiminta vuo
sina 1944-1958 pääasiassa on kohdistunut. 

Siirtomaatavarat .............. . 
Nestemäiset polttoaineet ....... . 
Maataloustuotteet ja tarvikkeet .. 
Margariinin raaka-aineet ....... . 
Tekstiilit ..................... . 
Moottoriajoneuvot ............. . 

Peritty 
mrdmk 

28.0 
19.0 
2.6 
9.8 
0.3 
6.6 

Korvattu 
mrdmk 

18.4 
6.6 

14.0 
1.5 
7.0 
0.03 

Hinnantasauksilla 9n eniten korotettu polttoaineiden ja alennettu tekstiilien 
sekä maataloustarvikkeiden, ennen muuta väkirehujen ja lannoitteiden hintaa. 
Hinnantasausrahaston toiminnan loppuessa 31. 3. 1959 polttoaineiden, marga
riinirasvojen ym. hinnat eivät muuttuneet, sillä aikaisemmin perityt hinnan
tasausmaksut korvattiin valmisteveroilla. Korotettuja polttoaine- ja margariini
tulleja ei eduskunta hyväksynyt. 

Kysymys yleisistä polttoainetulleista liittyi tavallaan liikevaihtoveron uudis
tukseen. Nykyisen järjestelmän mukaan on nimittäin nestemäisistä polttoai
neista maksettava vero, mutta fossiiliset polttoaineet ovat verovapaat. Tämä 
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on johtanut siihen, että myyjämaat ovat voineet velottaa meiltä korkeampia 
hintoja kuin esim. Ruotsilta, mikä on eräs nykyisen verojärjestelmän epäkoh
dista. Asiaa tutkinut komitea on niinikään todennut nykyisen tuotantoportaassa 
kannetun veron suosivan ylellisyyskulutusta, sekottavan »luonnollista» hintara
kennetta ja jarruttavan mm. pienteollisuuden kasvua. Komitean esitys veron 
kantamiseksi tukku- ja vähittäisportaassa ei tähän mennessä kuitenkaan ole 
tullut ratkaistuksi. 

Lukuun ottamatta säännösteltyj en vuokrien korotusta 5 prosentilla vuoden 
1959 alusta ja maataloustulon tarkistusta, ei hallitusvalta kuluvana katsaus
kautena fiskaalisista syistä ole korottanut hintatasoa. Valtiontalouden vaik~u
det on voitettu lainaamalla rahalaitoksilta. 

Yhtiöveron korottaminen liukuvasti 38-45 prosenttiin saattaa ajanmittaan 
vaikuttaa myös kustannus- ja hintatasoon, vaikkakin lisätyt poisto-oikeudet, 
luottojen indeksisopimusten loppuminen, rediskonttaus- ja korkoehtojen hel
pottuminen sekä vienti pidätysten lopettaminen vaikuttavat päinvastaiseen suun
taan. Joka tapauksessa on todettava, että ainakaan katsauskautena ei kotimai
nen kokonaiskysyntä ole aiheuttanut hinnannousupainetta. 

Kun kotimaiset hintaimpulssit ovat olleet vähäiset, on hintatasoon ratkaise
vasti vaikuttanut se, että suoritettu devalvaatio ja sitä seurannut ulkomaankau
pan vapauttaminen saattoivat hintakehityksemme entistä kiinteämmin ulko
maisten tekijäin vaikutuspiiriin. 

Lähes kaikkien suurimpien kauppatuttaviemme onnistui vakauttaa hintansa 
jo vuoden 1958 alkupuolella ja Ranskankin hinnat vakautuivat vuoden 1958 
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1954 1955 1956 1957 1958 1959 

1 Teollisuustuotteet. . 

puolivälin jälkeen. Vain -Norjassa turvauduttiin hintapolitiikassa sanottavam
min subventioihin, muualla oli selvä pyrkimys säännöstelystä vapautumiseen. 
Osaltaan vaikutti teollisuusmaitten hintatason vakiintumiseen se aleneva hinta
suunta, joka maailman raaka-ainemarkkinoilla on vallinnut viime vuosina, 
USA:n lamakauden ja raaka-aineitten ylituotannon takia. Niinpä raaka-aineit
ten hintoja osoittavat indeksit osoittivat koko vuoden 1958 alenevaa yleissuun
taa ja vuoden lopulla ne olivat alempana kuin kahdeksaan vuoteen. Kun tuon
nistamme yli 50 % on raaka-aineita ja puolivalmisteita ja kun laivarahdit kat
sauskauden aikana pysyttelivät sillä alhaisella tasolla, jolle ne asettuivat jo vuo
den 1957 puolivälissä, muodostuivat tuontihinnat meille edullisiksi. Vuoden 
1958 loppuun mennessä olivat tuontitavaraimme valuuttahinnat alentuneet jo 
huomattavasti. Taloudellisen aktiviteetin kasvu ja kiristynyt maailmanpoliit
tinen manne sai tosin vuoden 1959 alkukuukausina aikaan pientä nousua raaka
aineitten hinnoissa, mutta kun toisaalta ulkomaankaupan vapauttaminen on li
sännyt myös myyjien välistä hintakilpailua, ovat tuontihintamme pysyneet jat
kuvasti edullisina. Niinpä tilastollisen päätoimiston tuontitavarain indeksi (eif) 
oli heinäkuussa 1959 noin 5 % alempi kuin vuotta aikaisemmin ja ryhmäindek
seistä vain vuodat ja nahkatavarat osoittivat nousua. Vientitavarain yleisindeksi 
(fob) aleni tosin vastaavana aikana noin 6 % (paperi 8 %, puutavara 4 %), joten 
ulkomaankaupan hintasuhteessa tapahtui parin pisteen huononeminen. 

Silti on vaihtosuhteemme yhä 5.5 % edullisempi kuin ennen devalvaatiota 
ja kun vilkastunut kysyntä on saanut vuoden 1959 kevätkuukausina aikaan 
puunjalostustuotteiden hintojen kiintenemisen, näyttävät meille edulliset ulko
maankaupan hintasuhteet jatkuvan. Idänkaupan neuvottelut ovat tätä kirjoi-
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Vaihfosuhde 
1935 = 100 

Vientitavarain (fob) Tuontitavarain (cif) Vaihtosuhde 
yleisindeksi yleisindeksi 

1952 2410 1801 134 
1953 1944 1590 122 
1954 2074 1550 134 
1955 2175 1 510 144 
1956 2134 1572 136 
1957 2347 1780 132 

1957 V 2105 1554 135 
1957 VIII 2106 1622 130 
1957 X 2909 2075 140 
1957 XII 2879 2117 136 

1958 V 2750 1967 140 
1958 VIII 2707 1927 141 
1958 XII 2589 1 891 137 

1959 V 2545 1853 137 
1959 VI 2547 1849 138 
1959 VII 2554 1 851 138 

tettaessa kesken, mutta tiettävästi itäkaupassakin ns. maailmanmarkkinahinnat 
tätä nykyä ovat tavoitteena. Kun vientitavaraimme yleisindeksi on yhä noin 
20 % korkeampi kuin ennen devalvaatiota ja kun vientipidätys, joka korkeim
millaan oli 11.2 % vientihinnasta, loppui jo 15. 9. 1958, lienevät puunjalostus
teollisuuden toimintaedellytykset niin ollen suotuisat. Myöskin kotimarkkina
teollisuus on kaikesta päättäen jo pystynyt sopeutumaan tuonnin vapauttami
sen aiheuttamaan kilpailun kasvuun, koska mm. tekstiiliteollisuuden tuotanto 
on jo noussut aallonpohjastaan. 

Kuitenkin näyttää siltä, ettei devalvaatio vielä kokonaisuudessaan poista
nut maailmanmarkkinahintojen ja kotimaisten tuotantokustannushintojen ero
tusta. Esim. VIIDAN tutkimuksen mukaan olivat maatalouden maailmanmark
kinahinnat vain 70 % ja teollisuuden 93 % Suomen tuotantokustannushinnoista 
vuonna 1958,1 

Metsätaloudella on maatalousväestön tulonmuodostuksessa tärkeä asema, 
sillä kantorahat ja metsätyöpaIkat ovat kumpikin vuosittain yli 40-50 miljar
dia eli yhteensä lähes saman verran kuin maatalouden osuu.s koko kansantu
losta. Metsäntutkimuslaitoksen tilaston mukaan oli yksityismetsistä myytyjen 
sahatukkien keskimääräinen hinta pystymyynnissä hakkuukautena 1957/58 

1 PENTTI VIITA Suomen maatalouden ja teollisuuden tuotantokustannushinnat verrattuna 
kansainvälisiin hintoihin vuosina 1953-1959, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai-
toksen julkaisuja, Sarja B: 22, Helsinki 1959, s. 110. . 



61 

87 mkjp, kuusipaperipuun 830 mkjpm3 ja koivuhalon vain 223 mkjpm3• Vaikka 
vientipidätykset loppuivatkin, pakotti epävarma markkinatilanne yrittäjät va
rovaisuuteen ja mm. Aulangon huutokaupoissa marraskuussa 1958 oli hankinta
hinta keskimäärin 105 mkjp eli 1.5 % alempi kuin vuotta aikaisemmin. Tukku
hintaindeksin alaryhmä, metsätaloustuotteet, joka käsittää saha- ja koivutukit 
sekä pinotavaran, osoittaa pientä laskua vielä syksystä 1958. Kun palkat ja 
kuljetuskustannukset ovat nousseet, on aleneminen tapahtunut raakapuun hin
nassa. 

Hintakehityksemme viime vaiheita kuvastaa osaltaan myös se tutkimus, 
minkä sosiaaliministeriön hintaosasto on suorittanut säännöstelystä vapautettu
jen tarvikkeiden hintojen muutoksista vähittäisliikkeissä. Noin 2500 tarviketta 
käsittävän otantatutkimuksen mukaan oli elokuusta 1957 toukokuuhun 1958 
tapahtunut 9 prosentin nousu, mutta toukokuusta 1958 kuluvan vuoden kesä
kuuhun oli nousua enää vain 1 %. Säännöstelyn purkamisen ja devalvaation 
yhteisvaikutus oli siten 10.3 %. Kun hintaosasto arvioi devalvaation osuuden 
nousuun 6-7 prosentiksi, on säännöstelyn purkaminen korottanut hintoja vas
taavana aikana vain 3-4 %. 

Hintalakeja vastaan tehdyt rikkomukset ovat osoittaneet alenevaa suuntaa. 
Eniten niitä on esiintynyt eräitten elintarvikkeiden myynneissä sekä autoj en 
kaupoissa. 

Yleiskatsauksen hintojen viimeaikaisesta kehityksestä antaa seuraava viral
lisia hintaindeksejä koskeva asetelma. 

Muutos, % 
Elokuu Elokuu Elokuu VIII 1957 VIII 1958 

1957 1958 1959. -VIII 1958 -VIII 1959 
Kuluttajan hintaindeksi, 

X-XII 1957 = 100 .. 104 104 
Elinkustannusindeksi, 

X 1951 = 100 ....... 125 132 133 + 5.6 +0.8 
Tukkuhintaindeksi: koti-

markkinatavarain 
yleisindeksi, 1935=100 1 919 2116 2092· +10.3 -1.1 
Kotimaiset tavarat . ... 7958 2137 2132 + 9.1 -0.2 
Maataloustuotteet ...... 2 123 2253 2 240 + 6.1 -0.6 
Metsätaloustuotteet .... 2834 3 127 3 005 +10.3 -3.9 
Teollisu ustuotteet ...... 1 610 1 766 1 803 + 9.7 +2.1 
Tuontitavarat ........ 1834 2070 2005 +12.9 -3.1 

Rakennuskustannus-
indeksi, 1951 = 100 .. 133 118 119 + 4.4 +0.8 

Asetelmasta havaitaan, että hintataso katsauskautena on ollut vakaa. Ku
luttajan hinnoissa tapahtuneet muutokset ovat mitättömät, tukkuhinnat ovat 
laskeneet prosentin verran ja rakennuskustannusindeksi noussut vajaan prosen
tin. Palkkakustannusten nousu on aiheuttanut teollisuustuotteiden indeksissä 
parin prosentin nousun; muiden ryhmäindeksien suunta on lievästi aleneva. 
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Maataloustuotteiden ja tarvikkeiden hinnat 

Kuten jo aikaisemmissa Selvityksissä esitettiin, tuli vanhan maataloustulo
lain voimassaoloaj an päättyä elokuussa 1959. Laissa todetut epäkohdat tekivät 
kuitenkin tarpeelliseksi j ärj estelmän korj aamisen jo ennen määräaj an loppua. 
jo Kuuskosken hallitus teki elokuun alussa 1958 esityksen järjestelmän uusi
miseksi asiantuntijain suositusten mukaan. Elokuun 29. päivänä muodostettu 
enemmistöhallitus korvasi kuitenkin sanotun esityksen omalla esityksellään, 
jonka eduskunta hyväksyi 10. 10. 1958 ja uusi laki maatalouden hintatasosta 
vahvistettiin 14.10.1958. Laki on vqimassa satovuodet 1958/59-1960/61. 

Uuden lain mukaan maataloustuotteiden hinnat ovat sidotut maatalouden 
tuotantokustannusten kehitykseen. Hinnat määrätään vuosittain elokuussa seu
raavaksi, syyskuussa alkavaksi satovuodeksi erityisen tuotto- ja kustannuslas
kelman mukaan. Tämän laskelman laatii maatalouden hintatoimikunta. Lähtö
kohtana on tällöin ns. peruslaskelma, missä tuotto- ja kustannuserät on laskettu 
satovuosien 1954/55-1956/57 keskimääräisiä määrätietoja käyttäen. Maatalou
dessa käytetty työmäärä, mihin on sisällytetty myös maatalousyrittäjien ja hei
dän perheidensä jäsenten suorittama maataloustyö, on laskettu etelä-Suomen 
10-25 hehtaarin kirjanpitotilojen mukaan. Hinnat tässä peruslaskelmassa ovat 
elokuun 1958 hintoj a, kuitenkin siten, että maidon, kananmunien ja sianlihan 
hinnat ovat vanhan lain mukaan määrättyjä tavoitehintoja. Koko työkustan
nus on hinnoiteItu maatalouspalkkojen mukaan. Kustannuksiin ei ole sisälly
tetty yrittäjille korvausta heidän omasta pääomastaan. 

Vuosittain elokuussa laatii hintatoimikunta arvion seuraavan satovuoden 
tuotosta ja kustannuksista käyttäen tässä arviossa peruslaskelman määrätietoja. 
Tällöin pyritään ottamaan huomioon odotettavissa olevat hintojen muutokset. 
jos täten arvioitu seuraavan satovuoden tuotto poikkeaa vastaavan ajanjakson 
kustannuksista, on maataloustuotteiden hintoja (ja/tai maatalouden kustannuk
sia) muutettava siten, että tuoton ja kustannusten suhde muodostuu samaksi 
kuin peruslaskelmassa. 

jos maatalouspalkkojen kehitys poikkeaa palkansaajien yleisen ansiotason 
kehityksestä' elokuun 1958 jälkeen ja tämä poikkeama on määrältään vähintään 
3 % mainitun kustannuslaskelman loppusummasta, voi hallitus ottaa tämän 
huomioon maataloustuotteiden hintoja määrätessään. Tässä tapauksessa voi
daan siis maataloustuotteiden hinnat määrätä maatalouspalkkojen asemasta an
siotason kehityksen perusteella. jos taas kesken satovuotta ansiotasossa on ta
pahtunut vähintään 5 prosentin suuruinen muutos, on maataloustuotteiden hin
nat tarkistettava jäljellä olevaksi satovuodeksi tämän muutoksen perusteella. 

Uudessa laissa ei viedyistä tuotteista maksettavia hintatukipalkkioita oteta 
huomioon. Näin ollen vientipalkkioiden supistuminen ei johda enää maatalous
tuotteiden hintojen korotukseen ja päinvastoin. jos taas maatalouspalkat seu
raavat yleisen ansiotason kehitystä, ovat maatalousyrittäjien ja heidän perhei-

/ 
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densä jäsenten työtulot mainituissa laskelmissa sidotut JOO-prosenttisesti ansio
tason muutokseen. Tältä osin voidaankin uutta lakia pitää periaatteeltaan ku
motun maatalouslain kaltaisena. 

Peruslaskelmissa oli tuottoerän loppusumma 147.4 miljardia ja kustannusten 
loppusumma 151. 7 milj ardia markkaa. Kun satovuodeksi 1958/59 arvioitiin tuot
toerän jäävän arvoltaan 145.3 miljardiksi, oli maataloustuotteiden hintoja koro
tettava 2.1 miljardia. Valtioneuvosto vahvistikin maataloustuotteiden hinnat 
satovuodelle 1958/59 lokakuun 31. päivänä 1958. Maatalouden 'saama hyvitys 
jakaantui siten, että rukiin ja vehnän osuus oli 400 milj. markkaa, sianlihan 
304 milj. markkaa, kananmunien 500 milj. markkaa ja maidon 605 milj. mark
kaa. Näiden lisäksi korotettiin eräitä maidon kuljetus- Ja tuotantoavustuksia 
yhteensä 182 milj. markkaa. Rukiin ja vehnän hintaa nostettiin 2 mk/kg, sian
lihan 5 mk/kg, kananmunien 15 mk/kg ja maidon 20 p/kg. Satovuoden 1958/59 
tavoitehinnat tulivat niin ollen olemaan vehnän osalta 47 mk, rukiin 45-50 mk, 
maidon 28-89 mk, sianlihan 245 mk ja kananmunien 240. mk kilolta. Katsaus
kauden kuluessa ei maatalouden tuoton ja kustannusten suhteessa tapahtunut 
sellaisia muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet hintoj en tarkistuksia kesken sato-
will~ . 

Viljan kaksihintajärjestelmä, joka asiantuntijain mukaan oli osaltaan vai
kuttanut viljan viljelyn taantumiseen maassamme, purettiin vehnän osalta 
2. JO. 1958 lukien. Hintapäätös aiheutti nousua myös vehnäjauhon ja vehnälei
vän vähittäishinnoissa 19. JO. 1958 lukien. 

Elinkustannusindeksiä korottivat maataloustulon tarkistus ja viljanhinta
järjestelyt vajaalla pisteellä. Tähän vaikutti osaltaan se, että voin kulutussub
ventiota korotettiin 4 markkaa eli 209 markkaan kilolta. 

Vehnän kaksihintajärjestelmän purkaminen merkitsi valtiolle 3 miljardin 
markan tuloa vuodessa. Kulutussubventioiden yhteismäärä oli kuitenkin vuonna 
1958 yhä noin 25 miljardia markkaa eli 8 % valtion menoista. 

Viljan hinnoissa parina viime vuonna suoritetut järjestelyt ovat ilmeisesti 
saaneet aikaan kylvöalojen lisääntymistä. Silti on maitotaloustuotteiden yli
jäämä yhä tuntuva. Katsauskautena aiheutti vielä Englannin puoli vuotta kes
tänyt tuontikielto lisävaikeuksia maitotaloustuotannolle siitäkin huolimatta, 
että Neuvostoliittoon saatiin myydyksi vaihtokauppana voita noin 6 milj. kiloa, 
mitä vastaan saatiin 68 milj. kiloa vehnää. Voin kotimainen kulutus on vuoden 
1959 alkupuolella subventioiden johdosta noussut noin 15 %. Kun tuotanto on 
kuitenkin vuoden 1959 alkupuolella noussut 17 %, ·on voin vientitarve yhä noin 
25 milj. kiloa vuodessa. Viljan hyväksi suoritetut hintasuhteen muutokset voi
vat ehkä vaikuttaa maidon tuotantoon supistavasti tulevana satokautena. Toi
saalta voin vientihinta maailmanmarkkinoilla on kesästä 1958 noussut. 

Väkilannoitteille vahvistettiin kesäkuun 1959 lopulla uudet vähittäishinnat, 
jotka astuivat voimaan heinäkuun 1. päivänä. Samalla määrättiin hinnoille uu
det kuukausittaiset kausiporrastukset. Koko lannoitusvuoden keskimääräisen 
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hintatason arvioidaan kohoavan siten, että typpiIannoitteet tulevat olemaan 
8 %, fosforilannoitteet 15 % ja kaliIannoitteet 3 % viime vuoden vastaavaa 
hintatasoa korkeammat. 

Elokuussa 1959 suoritettiin uuden lain mukainen maataloustuotteiden hin
tojen tarkistus. Hintatoimikunnan laskelmien mukaan oli nimittäin maatalou
den tuotantokustannuksissa elokuusta 1958 satovuoteen 1959/60 tapahtunut 4.2 
prosentin nousu. Kun maatalouden tuoton arvioitiin jäävän ko. satovuotena 
0.3 % alemmaksi kuin perusajanjaksona, oli satovuodelle 1959/60 maatalous
tuotteiden hintoja yhteensä korotettava 4.5 % eli 6.6 miljardia markkaa. Val
tioneuvoston 20. 8. 1959 tekemän päätöksen mukaan määrättiin vehnän uudeksi 
hinnaksi 51 mk/kg, rukiin 49-54 mk/kg, maidon 30: 27/kg, sianlihan 260 mk/kg 
ja kananmunien 250 mk/kg. Sen lisäksi päätettiin käyttää maatalouden tuo
tantokustannusten alentamiseen 274 milj. markkaa ja lehmänpitopålkkioksi ka
toalueille' 166 milj. markkaa. , 

Kustannusten noususta johtui 3.4 % maatalouspalkkojen kohoamisesta, 
0.7 % väkilannoitteiden hintojen korotuksesta sekä muista.syistä 0.1 %. Val
tioneuvoston päätös suosi jonkin verran enemmän kotieläintuotantoa kuin hinta
toimikunnan esitys. Päätös aiheutti maidon vähittäishinnassa 1 markan nou
sun kilolta paitsi Helsingin, Turun ja Tampereen maidonhuoltoalueilla, joissa 
nousu oli 2 mk kilolta. Voin vähittäishinta nousi 20 mk kilolta ja juuston 8-
12 mk kilolta. Kun myös myllyiIle myytävän ulkomaisen vehnän ja rukiin hin
toja korotettiin 4 mk kilolta, kohosivat valmiiden viljatuotteiden kuluttajahin
nat syyskuun 1. päivästä lukien. Vehnäjauhojen vähittäishinta nousi 6: 50 ki
lolta, ruisjauhojen 5 mk kilolta ja leipomotuotteiden vastaavasti. 

, Maataloustuotteiden ja tarvikkeiden keskimääräisiä yksikköhintoja kuvaa 
seuraava Pellervo-Seuran tilastoihin p~rustuva taulukko. 

Palkat 

Vaikkei keskusliittoj en välillä syksyllä 1958 käydyissä neuvotteluissa pääs
tykään sopimukseen yleisestä palkkasuosituksesta, muodosti metalliteollisuuden 
kanssa solmittu sopimus eräänlaisen yleisohjeen, j ota noudatettiin muidenkin 
liittojen välillä solmituissa sopimuksissa. Lokakuun 30. päivänä 1958 solmitun 
sopimuksen mukaan oli nimittäin palkkoja vuoden 1959 alusta tarkistettava 
siten, että aikaisemmin maksettu 4 prosentin indeksilisä korotettiin 7 prosen
tiksi, joka samalla sisällytettiin sopimuksen markkamääräisiin paIkkaperustei
siin. Siten tuli jo uuden sopimuskauden alussa voimaan se tarkistus, joka aikai
semman työehtosopimuksen mukaan olisi ollut toteutettava vasta elinkustan
nusindeksin noustua pistelukuun 136. Samalla poistettiin kuitenkin edellisessä 
sopimuksessa ollut määräys palkkojen indeksisidonnaisuudesta. Jos elinkustan
nusindeksi nousee pistelukuun 142, voidaan kompensaatiosta neuvotella. Kui-
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Maataloustuotteiden luovutushinnat ja luovutushintaindeksit 

1937/39 1958 1959 1959 
heinäkuu huhtikuu heinäkuu 

Maito ................ mk 1 :24 28:- 29: 16 28: 81 
Kananmunat ......... » 14:20 204: 10 224: 10 212: 60 
Sianliha .............. » 11: 75 239:30 220:- 242:-
Naudanliha .......... » 7:25 224:11 211: 90 208: 60 
Lampaanliha . . ....... » 9: 11 287:50 263: 90 291:-

Vehnä ............... » 2:62 42:93 46:26 46: 16 
Ruis ................ » 2:25 44:21 46:49 46:96 
Ohra ................ » 2:07 31:33 34:54 30:46 
Kaura ............... » 1: 62 29:09 33:31 29:83 
Herne ............... » 3:20 61: 21 67:- 68:54 
Peruna .............. » -:62 (20: 491) 10: 05 15:34 

Luovutushin taindeksit: 
Kotieläintuotteet ....... 100 2231 2226 2254 
Peltoviljelystuotteet 0· ••• 100 1858 1885 1878 
Kaikki maataloustuotteet 100 2094 2125 2115 

Maa,taloustarvikkeet ...... 100 1507 1569 1553 
Koneet ja kalusto ...... 100 1 817 1856 1862 
Väkirehut ............. 100 1299 1 317 1296 
Väkilannoitteet ......... 100 900 1048 1000 
Rakennustarvikkeet .... 100 1971 2010 1993 

Maatalouspalkat .......... 100 3370 3471 3471 
Tukkuhintaindeksi ........ 100 1778 1748 1744 

tenkaan ei järjestöillä ole oikeutta sanoa sopimusta irti ennen määräaikaa eli 
vuoden 1959 loppua. Työaikaa koskevista säännöksistä mainittakoon, että kes
keytymättömässä vuorot yössä sovittiin keskimäärin 42-tuntisen työviikon otta
misesta käytäntöön viimeistään elokuussa 1959. 

Sisällöltään samantapainen sopimus solmittiin myös sähköasennus-, puhelin
ja voimalaitosaloilla. 

Näiden sopimusten lisäksi allekirjoitettiin myös mekaanisen puunjalostus
teollisuuden, ts. sahojen, vaneri- ja puutyötehtaiden sopimus vuodeksi 1959. 
Sopimuksen mukaan peruspalkat korotettiin 7 %, mihin sisältyi aikaisempi 4 
prosentin indeksilisä, ja indeksiehto poistettiin. Muut määräykset olivat suun
nilleen samantapaiset kuin metalliteollisuudessa, mutta 45-tuntiseen työviikkoon 
oli siirryttävä vuoden 1959 alusta lukien. Keskeytyvässä kolmivuorotyössä oli 
siirryttävä keskimäärin 45-tuntisiin työviikkoihin toukokuussa ja keskeytymät
tömässä vuorot yössä 42 tunnin työviikkoon elokuusta lähtien. 

1 Ruokaperuna. 

5 



Muiden suurien alojen, kuten metsä-, uitto-, kutomo-, elintarvike-, paperi-ym. 
alojen neuvottelut pitkittyivät, mutta vuoden vaihteeseen mennessä niistäkin 
saatiin aikaan sopimukset. Vuoden 1959 alussa tuli siten voimaan kaikkiaan 58 
sopimusta, joiden piiriin kuului STK:n vuosikertomuksen mukaan noin 272 000 
työntekijää. Elokuussa 1959 oli voimassa 103 sopimusta, jotka koskivat noin 
350000 työntekijää 1. Palkkojen osalta sopimukset noudattivat yhtenäistä linjaa 
sikäli, että aikaisempi 4 prosentin indeksilisä sovittiin 7 prosentiksi ja työajan 
suhteen pidettiin tähtäimessä 45-tuntista työviikkoa päivät yössä. SAK:n esit
tämää viiden päivän työviikkoa ei sen sijaan hyväksytty. Teollisuuden toimi
henkilöiden palkkakysymyksessä omaksuttiin myös 3 prosentin ennakoitu in-
deksikorotus työntekijäin työehtosopimusten mukaan. . 

Ammattiyhdistysliikkeen piirissä jatkui edellisen vuoden aikana alkanut ha
janaisuus, ja lokakuussa liiton ulkopuolelle joutuneet liitot muodostivat oman 
keskusjärjestön, Ammattiliittojen Yhteistyöjärjestön, johon kuuluvat mm. me
rimiehet, satamamiehet sekä auto- ja sähköalan työntekijät. 

Joulukuun 12. päivänä 1958 hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jonka 
mukaan myös virkamiesten palkat oli korotettava vuoden 1959 alusta 3 % ja in
deksiehdosta myös virkamiespalkkojen osalta luovuttava. Osaksi valtiontalou
den vaikeuksien, osaksi palkkojen korotustavasta vallinneen erimielisyyden ta
~ia virkamiespalkkojen korotus kuitenkin viivästyi. Vasta 8. 5. 1959 eduskunta 
päätti korotuksen suuruudeksi alemmissa palkkaluokissa vähintään 1 500 mk 
kuukaudessa, ylemmissä palkkaluokissa oli korotuksen suuruus 3 % huhtikuun 
alusta lukien. 

Vaikka työmarkkinat koko katsauskauden olivatkin rauhalliset, syntyi ke
väällä 1959 eräitä palkkataisteluita mm. ilmaliikenteen, satamat yön, merenku
lun sekä rakennusalan töissä. Satamissa päästiin yhteisymmärrykseen ilman 
työnseisausta työehtosopimuksilla, joissa sovittiin eräistä korjauksista mm. 
luottamusmiesten ja työnjohtajien palkkaukseen. Ilmaliikenteen lyhytaikaisen 
työnseisauksen aiheuttanut erimielisyys teknillisten toimihenkilöiden palkoista 
saatiin selvitetyksi 21. 5. 1959 valtion työriitojen selvittäjän välityksellä. Meri
miesten verolakia sekä tullivapaata tuontia koskevan lainmuutoksen yhteydessä 
painosti Merimiesunioni eduskuntaa uhkavaatimukseIlaan ja kun hallitus myön
tyi lykkäämään asian lopullista ratkaisua, vältettiin uhattu laivakulun seisaus 
ainakin toistaiseksi. Rakennusalalla eivät sen sijaan neuvottelut johtaneet sopi
mukseen sillä 3 prosentin yleislinjalla, mitä muissa työehtosopimuksissa vuonna 
1959 on sovellettu. Rakennustyöväen liiton vaatimuksena oli mm. 40 tunnin 
työviikko, 15 markan korotus tuntipalkkoihin sekä 7 prosentin korotus urakka
hintoihin. 

Kuukauden kestäneen rakennuslakon päättämiseksi 5. 7. 1959 tehty sopi
mus turvasi työrauhan rakennusalalla vuoden 1960 loppuun eli puoleksitoista 

1 SUOMEN TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO Hallituksen kertomus edustajiston varsinaiselle 
kevätkokoukselle 1959, s. 22. . 
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vuodeksi, sillä työehtosopimusten päättämisaika siirtyi vuodenvaihteeseen eli 
samaksi, mikä on yleensä käytännössä muillakin aloilla. Sopimukseen eVs·isäl
tynyt indeksiehtoa, mikä niinikään on eräs osoitus työehtosopimuspolitiikan va
kautumisesta. Kun muilla aloilla on jo vuoden 195,9 alusta maksettu 3 prosen
tin korotus, sovittiin rakennusalalla maksettavaksi yleisen 3 prosentin lisäksi 
vielä 2 prosentin korotus urakkapalkkQihin. Tuntipalkkoja korotettiin JO mark
kaa .. Rakennuskustannusindeksiä korottanee palkkojen nousu 2 pistettä. Vaati
musta 40 tunnin työviikosta ei hyväksytty, vaan periaatteeksi tuli 45 tunnin 
viikko, kuten muidenkin' alojen sopimuksissa. Ilmeisesti SAK:n ajama kysymys 
työajan lyhentämisestä tulee kuitenkin jatkuvasti olemaan ajankohtainen, sillä 
vasemmistopuolueet ovat tehneet sitä koskevia eduskunta-al~itteitå. Mainitta
koon tässä yhteydessä, että Ruotsissa ja Norjassa toteutetaan asteittaista siir
tymistä 45 tunnin työviikkoon. Käytännössä 40 tunnin viikkoon mm. USA:ssa, 
jossa automatio on kehittynyt pisimmälle. 

Vuoden 1959 1 nelj änneksellä, siis vielä ilman 5 prosentin korotuksia, olivat 
keskituntiansiot talonrakennustöissä 251 mk, voimalaitosrakennustöissä 271 mk, 
sähköasennustöissä 267 mk ja putkiasennustöissä 262 mk. Vuotta aikaisemmin 
olivat palkat vastaavasti 235 mk, 250 mk, 242 mk ja 242 mk. Joka tapauksessa 
ylittävät rakennusalan palkat teollisuustyöväen palkat, vaikka rakennustyöt 
eivät enää olekaan niin kausiIuonteisia kuin ennen. 

Seuraava taulukko osoittaa eräiden alojen teollisuustyöväen keskituntian
sioita 1 II neljänneksellä 1958 ja II neljänneksellä 1959 .. 

Virallinen palkkatilasto III ne1jännekseItä 1958 Ja II ne1jännekseltä 1959 
Markkaa 

Teollisuusala 

Malmikaivokset (ei rauta-) ja rikastamot ....... . 
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot .............. . 
Kalkki- ja sementtiteollisuus .................. . 
Lasitehtaat ................................. . 
Posliinitehtaat .............................. . 
Metalliteollisuus ............................. . 
Nahka-, kenkä-, nahkateos- .ja kumitavarateollisuus . 
Kutomateollisuus ............................ . 
Vaateteollisuus ............................. . 
Paperi- ja puumassateollisuus ................. . 
Saha-, van eri- ja puutaloteollisuus ............. . 
Puulaiva- ja veneveistämöt ................... . 
Sokeri- ja makeisteollisuus .................... . 
Tupakkateollisuus ........................... . 
Sähkölaitokset .............................. . 
Keskimäärin ................................ . 

Miehet 
Keskituntiansio 
1958 1959 
III 

236 
232 
222 
220 
239 
227 
191 
195 
197 
227 
202 
241 
220 
210 
211 
219 

II 

249 
240 
234 
237 
251 
.238 
202 
203 
204 
233 
205 
242 
230 
225 
226 
229 

Naiset 
Keskituntiansio 
1958 1959 
III 

143 
139 
136 
164 
152 
146 
145 
144 
155 
144 

151 
155 
139 
148 

II 

147 
144 
138 
171 
160 
151 
150 
146 
161 
150 

157 
164 
139 
154 
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Teollisuustyöväen palkkaindeksit 
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Teollisuustyöväen miesten keski tunti ansio koko maassa oli vuoden 1959 1 
neljänneksellä 225 mk, naisten 153 mk eli 1.8 % ja 2.7% kQrkeampi kuin vuo
den 1958 IV nelj änneksellä, vaikka vuoden 1959 alussa tulikin voimaan 3 pro
sentin yleiskorotus. Nousun pienuuteen lienee vaikuttanut se seikka, että eräillä 
aloilla ansiot IV neljänneksen ylitöiden johdosta nousivat poikkeuksellisen kor

.keiksi. Joka tapauksessa katsauskautena jälleen kahden vuoden väliajan jälkeen 
oli todettavissa myös reaalipalkkojen nousua, sillä esim. teollisuuden miesten 
keskituntiansiot olivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 10.1 % ja naisten 
8.5 % korkeammat kuin vuoden 1958 alussa, kun elinkustannusindeksi on sa- . 
manaikaisesti noussut vain pari prosenttia. 

Laki työttömyysavustuksesta annettiin 20. 3. 1959 ja se on voimassa vuoden 
1959 loppuun. Lain mukaan voidaan työttömyyskortistoon hyväksytylle henki
lölle, jota ei ole voitu sijoittaa työhön, maksaa työttömyysavustusta, jonka suu
ruus yksinäisiIle henkilöille paikkakuntaluokasta riippuen vaihtelee 440 ja 410 
sekä perheelliselle 600 ja 525 markan välillä päivältä. Avustus voidaan maksaa 
korkeintaan 90 päivältä samalle henkilölle. Kun työttömyyden hoito työllisyys
töillä viime vuosina on aiheuttanut valtiolle 40-50 miljardin markan menot, 
oli eduskunnassa esillä nykyisen järjestelmän korvaaminen pysyvän työttömyys
vakuutuksen avulla, jonka toteuttamismahdollisuuksia erikoiskomitea on tutki
nut. Eräät asiantuntijat ovat pitäneet yhdistettyä työttömyyskassa-työllisyys
työ-järjestelmää pakollista vakuutusta soveliaampana meidän oloihimme. Ky-

. symys ei kuitenkaan ehtinyt vielä ratkaisuun katsauskautena, joten työllisyyttä 
on: edelleen hoidettu keskusvirastojen alaisina töinä. Keskituntiansio valtion 
kaikissa tie-, rata- ja vesirakennustöissä oli virallisen tilaston mukaan maalis-. 
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kuussa 1959 aikapalkalla 152 mk ja urakalla 190 mk. Työllisyystöiden palkkoja 
ei eritellä virallisessa tilastossa. Koska TVH on suurin työnantaja työllisyys
töissä (huipputyövoima maaliskuussa 1959 50 000 henkeä) antanee seuraava 
taulukko jonkinlaista valaistusta näiden, etupäässä ns. sekatyön luonteisten 
töiden palkkaukseen. 

Palkkataso TVH:n rakennustyömaiden raskaissa sekatöissä 
(2. palkkaryhmä) 

Varsinaiset työt Työllisyystyöt 
mkft % mkft % 

Marraskuu 1958 
Tuntityöt ........ 130 69 127 46 
Urakkatyöt ....... 187 31 174 54-

Heinäkuu 1959 
Tuntityöt ........ 137 59 135 49 
Urakka työt ....... 185 41 180 51 

Valtaosa työIIisyys- ja työttömyystöihin hakeutuneista on maalaiskunnista. 
Kun tiedetään, että esim. toukokuussa 1959 oli maataloudessa maksettu mies
ten keskituntiansio tilastojen mukaan 120 mk ja naisten 95 mk, on käsitettä
vissä, että työllisyystyöt vetävät puoleensa paitsi tilatonta väestöä, myös va
jaatyöllistä pienviljelijäväestöä, joka pyrkii IisäansioiIIa korottamaan elinta
soaan. Ja vaikka metsätöissä saavutettu keskimääräinen päiväansio esim. IV 
neljänneksellä 1958 olikin noin 1 350 mk ja moottorisahoilla työskentelevillä 
1 700-1 800 mk, vähenee työvoimantarve toisaalta koneistuksen takia jatku
vasti. Asuinrakennustöiden huippu on niinikään ilmeisesti sivuutettu. Työlli
syyden ja työllisyyspalkkojen ongelma kytkeytyy niin ollen koko kansantalou
temme rakenne- ja kasvuprobleemaan. • 

Palkkatilastojen täydentämiseen ja nopeuttamiseen on viime vuosina kiinni
tetty huomiota. Kuluneena katsauskautena alkoi tilastollirren-päätoimisto kan
santulon neljännesvuositilaston yhteydessä julkaista myös palkka- ja ansio
tason indeksiä (1948 = JOO) neljännesvuosittain valtiovarainministeriön aikai
semmin antaman tehtävän mukaisesti. Samoin alettiin myös julkaista ns. reaali
palkkaindeksiä kansantuotteen kulutustavarain hintaindeksillä defIatoituna.· 
Vaikka näillä indekseillä palkka-, työllisyys- ja kulutushintatietojen puutteiden 
takia onkin tietyt rajoituksensa, antavat ne joka tapauksessa uutta valaistusta 
palkkojen kehitykseen. Näiden laskelmien mukaan oli palkansaajien nimellisen 
ansiotason indeksi (1948 = JOO) vuonna 1957 pisteluvussa 242 ja vuonna 1958 
pisteluvussa 254 eli 5 % korkeampi. Kansantalouden palkkasumma vuonna 1958 
oli taasen 529.2 miljardia markkaa eli 3 % korkeampi kuin vuonna 1957. Ilmei
sesti heikko työllisyystilanne ja eräiden alojen lyhennetyt työviikot ovat seli
tyksenä siihen, että palkkasumma nousi vuonna 1958 vähemmän kuin ansiotaso. 

Vuonna 1959 näyttää sen sijaan palkkasumma nousseen enemmän kuin an-
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siotaso. Palkkojen ja sosiaalisten lisien osuus on nykyisten kansantulo arvioiden 
mukaan noussut yli 64 prosentin, mikä merkitsee siirtymää palkkatulojen hy
väksi. -Aikaisempien kokemusten mukaan seuraavat reaalipalkat yleensä tuo
tannon ja tuottavuuden kehitystä. Joskin tuotanto ja tuottavuus lienevät jo 
lievästi kasvaneet, on palkkojen nousu osittain voinut tapahtua vain voittojen, 
kantohintatulojen ym. kustannuk,sella. Vaikka devalvaatio epäilemättä onkin 
vahvistanut teollisuud"en asemaa ja vientimaksujen loppuminen helpottanut ra
hoitusta, on ilmeistä, että pitemmällä tähtäimellä reaaliansioiden nousu edelleen 
jää riippumaan etupäässä tuotannon ja tuottavuuden kehityksestä. Kun tuot
tavuuden nousu yaihtelee kuitenkin eri aloilla, ja kun solidaarinen palkkapoli
tiikka pyrkii samantapaisiin korotuksiin pitkin linjaa, on yleisten tuottavuus
korotusten toteuttaminen jatkuvasti monitahoinen ongelma. 

* * * 
Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan sanoa, että hintojen ja palkkojen 

kehitys on katsauskautena ollut vakiintuneempi kuin vuosikausiin. Vaikka maa
talouden tuottaja~ ja kuluttajahintoja osaksi tuotanto- ja osaksi sosiaalipoliitti
sista syistä edelleen subventoidaan, on hinnanmuodostuksemme jo verraten va
paa. Kuluttajien ja yrittäjien hintatietoisuus on jälleen heräämässä kilpailun 
kasvun ja ulkomaankaupan vapauttamisen seurauksena, Palkkamarkkinoilla on 
luovuttu kaavamaisista indeksikorotuksista. Hintataso on pysynyt vakaana jo 
puolitoista vuotta ja parina vuonna alenneita reaalipalkkoja on jo pystytty hiu
kan korottamaan. 

Viime vuosien kokemukset viittaavat siihen, että pienen, ulkomaankaupasta 
riippuvan maan on hinta- ja palkkapolitiikassaan jossain määrin myötäiltävä 
suurten kauppatuttaviensa harjoittamaa linjaa. Mikäli pienen, avoimen maan 
hintojen kehitys suuresti poikkeaa ulkomaista, päädytään lopulta kauppapoliit
tisiin vaikeuksiin. Kun maailmaninflaatio nyt näyttää hidastuneen ja kaikissa 
maissa on hyväksytty pyrkimys vakaa~een rahanarvo on ja kaupan vapauteen, 
merkitsee se meille kiristyvää kilpailua pääsimmepä mukaan muodosteilla ole
viin vapaakauppa-alueisiin tai ei. 

14.9.1959, 

\t" 
\.\ 



jussi Linnamo: 

LUOTTOVOLYYMITUTKIMUKSEN RAKENNE JA 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

Suomen Pankin ja luottolaitosten muodostaman luottolautakunnan aloit
teesta suoritettiin vuonna 1949 ensimmäinen luottovolyymin inventointi, joka 
koski vuoden 1948 lopussa vallitsevaa tilannetta. Luottovolyymitutkimus on 
jatkuvasti suoritettu Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa ja 
tutkimuksen tulokset saatetaan julkisuuteen yhdennentoista kerran. Luottovo
lyymitutkimuksen rakenteessa, sisällössä' ja käyttömahdollisuuksissa on tapah
tunut nyt siinä määrin llmutoksia, että voidaan puhua uudentyyppisestä luotto
volyymitutkimuksesta. Uutta luottovolyymitutkimusta ei voida kaikilta koh
din yhdistää aikaisempiin tutkimuksiin. Tässä suhteessa taloudellisiin tilastoi
himme on tullut valitettava epäjatkuvuus, jonka korjaaminen on mahdotonta 
jo pelkästään siksi, että se edellyttäisi luottolaitosten hallussa olleen perusma
teriaalin uudelleen ryhmittämistä. Perusmateriaali ei ole nimittäin Suomen Pan
kin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa. Toisaalta uuden luottovolyYmitut
kimuksen sisältämä täsmennetty ja laajennettu tietomäärä voinee korvata epä
jatkuvuuden aiheuttaman haitan. 

Aikaisempien luottovolyymitutkimuksien periaatteet ja laskentamenetel
mät on selostettu Talo u d e 11 i s i s saS e 1 v i t y.k s i s s ä vuosina 1949, 
1953 ja 1954. Tälla kerralla tehdyt muutokset koskevat: 

1. luottovolyymin määrittelyä, 
2. luottovolyymin jaottelua ja 
3. luotonsaajaryhmien jaottelua. 

Aikaisemmissa luottovolyymitutkimuksissa luottovolyymiin kuuluviksi luo
toiksi luettiin 1 u 0 t toI a i t 0 k sen m yön t ä mä t ja luotonsaajan no s
t a m a t lainat ja vekselit, luotonsaajan k' ä Y t t ä mä shekkitili- tai kredi
tiiviluotto sekä luottolaitoksen hallussa olevat obligaatiot n i m elI i s a r v oi
s i n a. Luottovolyymitiedustelussa koetettiin puhdistaa erilaisin menetelmin ai
nakin osa 1 u 0 tt ola i t 0 k sen v ä 1 i·t t ä m ä s t ä valtion myöntämästä 
luotosta, mutta puhdistus ei Tutkimuslaitoksessa suoritettuna voinut johtaa täs
mällisiin lopputuloksiin. Luottolaitoksen välittämä jonkin toisen luottolaitok
sen myöntämä luottomäärä aiheutti varsin monissa tapauksissa kaksinkertaista 
kirj aamista. 
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Se seikka, että luottolaitosten antolainauksesta yleisölle annetun virallisen 
tilaston mukainen yleisön luoton määrän ja luottolaitoksen hallussa olevien yk
sityisten obligaatioiden määrän summa eroaa luottovolyymitutkimuksen lu
vuista, saa selityksensä siitä, . 

että luottolaitoksen välittämä luotto on kirjattu antolainaustilastoon, mutta 
pääpiirteissään poistettu luottovolyymitilastosta, ja 

että luottolaitosten taseissa obligaatiot on kirjattu kirjanpitoarvoihin, kun 
taas luottovolyymitiedustelussa nimellisarvoihin. 

Itse luottojen käsitettä ei ole sinänsä laajennettu kovinkaan paljon, sen sijaan 
luotot on ryhmitetty uudelleen siten, että kaksinkertaisesta kirjaamisesta voi
daan välttyä. Ensimmäisen karkean jaon muodostavat nimellisarvoon kirjatut 
luottolaitoksen hallussa olevat obligaatiot sekä luottolaitoksen myöntämä ei
obligaatiomuotoinen luotto. Tämä muu ei-obligaatiomuotoinen luotto on taas 
puolestaan ryhmitetty kolmeen osaan: . 

1. Luottolaitoksert ottolainauksestaan tai vakuutusrahastoistaan tahi omista 
varoistaan m yön t ä m ä t, n 0 s t etu t ·lainat ja diskontatut vekselit sekä 
käy te t y t shekkitili-, kreditiivi- ja remburssiluotot. 

2. Luottolaitoksen v ä 1 i t t ä m ä t valtion tai Teollistamisrahasto Oy:n 
määrätarkoituksiin myöntämät ja luotonsaajan no s t a m a t luotot. 

3. Luottolaitoksen v ä 1 i t t ä m ä t Osuuskassojen Keskus Osakeyhtiön ja 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin määrätarkoituksiin myöntämät ja luo
tonsaajan no s t a m a t luotot. 

Kunkin luottolaitoksen luottovolyymi on näin ollen edellä mainitun ryhmän 
1 ja luottolaitoksen hallussa olevien kotimaisten markkamääräisten tai ulko
maanrahanmääräisten obligaatioiden sekä debentuurien summa. Obligaatiot ja 
debentuurit on merkitty nimellisarvoisina. 

Ei-obligaatiomuotoisten luottojen ryhmien 2 ja 3 avulla on voitu saada lisä
tietoja luottolaitosjärjestelmämme sisäisestä rakenteesta ja toiminnasta valtion 
luottojen välittäjänä. On selvää, ettei rahalaitosten antolainaustilasto ja luotto
volyymitilasto anna suinkaan yhtäpitäviä tuloksia, mutta luottovolyymitiedus
telun uudelleen ryhmittelyn avulla voidaan nimenomaan rahalaitosten antolai
naustilaston, obligaatiotilaston ja luottovolyymitilaston erilaisten tulosten syyt 
paikallistaa. 

Varsin huomattavia muutoksia on tehty luotonsaajien ryhmityksen eli sek
torijaon suhteen. Aikaisemmissa luottovolyymitiedusteluissa pyrittiin luoton
saajien ryhmittelyssä nimenomaan siihen, että luotonsaajasektorit muodostai
sivat tuotannollisen toimintansa suhteen mahdollisimman yhtenäisen ryhmän, 
ts. luotot ryhmitettiin oletetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Periaatteessa 
olisi luottolaitosten antamista tiedoista pitänyt saada jokaista taloudellista toi
mintayksikköä koskevat luottotiedot, riippumatta siitä, voiko tämä toiminta
yksikkö tehdä itsenäisesti luottopäätöksiä. On selvää, ettei tämänkaltaisesta 
ryhmittelystä voitu pitää täydellisesti kiinni, vaan pääryhmittely jouduttiin te-
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kemään nimenomaan päättävien yksikköjen mukaisesti siten, että luottoa saa
neen päätöksentekoyksikön pääasiallinen toimiala ratkaisi luoton sektorijaon eli 
luoton oletetun käytön. 

Erityisen hankalaksi muodostui tällöin ns. rakennusluottojen käsittely. 
Rahalaitosten myöntämiin luottoihin sisältyy tietenkin käytännöllisesti katsoen 
jokaisen luotonsaajaryhmän kohdalla joukko nimenomaan rakennustarkoituk
siin käytettäviä luottoja, joita siis ei saada erikseen esille. Erikoisen ryhmän 
muodostavat kuitenkin elinkeinojaotuksessa ne päätöksentekoyksiköt, joiden 
toiminnan pääpaino on joko' itse rakentamisessa tai kiinteistöjen omistamisessa. 
Näitä varten on nyt muodostettu erityiset sektorit: >}Rakennusalan yritykset>} ja 
>}Kiinteistöjen hallinta>}. Rakennusluottoja saavat tämän lisäksi. kotitaloudet, 
joiden toiminnan pääpaino ei ole rakentamisessa tai kiinteistöjen omistamisessa, 
mutta jotka saavat luottoj a omien asuntojensa rakentamiseen. Näitä luotonsaajia 
ei tietenkään voida sinänsä ryhmittää mihinkään edellä mainittuun >}tuotannolli
seen» elinkeinoryhmään. Tällöin on menetelty siten, että maatalousyrittäjien saa
rnat asunnonrakennusluotot viedään luotonsaajaryhmään >}maa- ja metsätalous 
sekä kalastus>} kuten aikaisemminkin, kun taas kaikkien maatalouteen kuulu
mattomien kotitalouksien saarnat rakennusluotot viedään ryhmään >}henkilö- ja 
sekalaisluotob}. Samaan ryhmään kirjataan lisäksi kotitalouksien saarnat muut 
luotot, esimerkiksi ns. kulutusluotot. Kotitalouksien lisäksi tähän kuuluvat aat
teellisten yhdistysten, säätiöiden, kannatusosakeyhtiöiden ja muiden elinkeino
jaotukseen soveltumattomien ryhmien luotot. On arveltu, että tähän maatalou
teen kuulumattomien kotitalouksien ryhmään liitettyjel). aatteellisten ja voittoa 
tavoittelemattomien juridisten henkilöiden muodostaman ryhmän saarnat lainat 
ovat yhteensäkin siksi vähäisiä, ettei niiden erottaminen omaksi ryhmäkseen 
ole .tarpeellista. 

Itse luotonkäyttäjien ryhmityksen yksityiskohdat selvittää seuraava kysy
myslomakkeen täyttämisohj eiden mukainen elinkeinoryhmien selostus: 

ELINKEINORYHMÄT 

1. M a a- j a m e t s ä taI 0 U s s e k ä kaI a s t u s 

Yksityiset ma,anviljelijät, maatalousyhtiöt, kauppapuutarhat, taimistot, erillinen koti
eläintalous, sikalat, kanalat jne., kettu-, minkki- yms. tarhat, puun hakkuu ja kuljetus met
sästä, puutavaraliikkeet, jotka ostavat pystymetsää, metsätoimistot, valtameri- ja meri
kalastus. 

Huom. Asuttamislainojen osalta on huomattava, että yli 2 ba:n suuruisille tiloille anne
tut lainat viedään tähän ryhmään, pienemmille tiloille myönnetyt lainat taas ryhmään 11. 
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2. Kai van nai s t e 0 II i suu s 

Malmikaivokset rikastamoineen, kiviIouhokset ja -hakkaamot, kalkkikivien ym. kiven
näisten louhiminen ja kaivaminen, turpeen nosto ja jalostus, soran ja hiekan kaivuu, malmin-
etsintä. . . 

3. Te'ollisuus 

Alaryhmä 31. Elintarviketeollisuus. Teurastamot, makkaratehtaat, lihasäilyketehtaat, 
maito-, voi- ja juustomeijerit, jäätelötehtaat, kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus, kalatuote
teollisuus, myllyt, keksi- ja leipätehtaat sekä leipomot, sokeritehtaat, makeisteollisuus, marga
riini- ym. ravintorasvateollisuus, kahvinpaahtimot, väkijuomatehtaat, panimot ja virvoitus
juomatehtaat, tupakkateollisuus, perunajauho- ja tärkkelystehtaat. 

Alaryhmä 32. Tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja nahkateolIisuus. l(ehräämöt, karstaamot, 
pellava-, puuviIIa-, villa-, silkki-, matto-, pitsi-, nauha-, nyöri- ja trikootehtaat, verkko- ja 
köysitehtaat, kenkäteollisuus, valmisvaateteollisuus, alus- ja vuodevaa~etehtaat, hattu- ja 
lakkitehtaat, käsine- ja laukkutehtaat, nahkatehtaat, kumitavaratehtaat ja vulkanoimislai
tokset. 

Alaryhmä 33. PuuteolIisuus. Sahat ja höyläämöt, laatikkotehtaat, yaneritehtaat, lanka
rulla- ja puolatehtaat, puun kyllästämöt, puutalo tehtaat, huonekalutehtaat, rakennuspuuse-
päntehtaat. . 

Alaryhmä 34. Paperiteollisuus. Puuhiomot, selluloosatehtaat, paperitehtaat, kartonki- ja 
pahvitehtaat, kuitulevytehtaat, tapettitehtaat, pahviIaatikko- ja rasiatehtaat, pussi- ja kirje
kuoritehtaat. 

Alaryhmä 35. Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuus. Rauta-, teräs- ja kupari- ym. me
tallitehtaat, valssilaitokset ja valimot, naula-, viiIa- ja rautalankatehtaat, karkeataetehtaat, 
ohutlevytuotetehtaat, rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat, maatalouskonetehtaat, moot
toritehtaat, konekorjaamot, kaapeli- ja johdintehtaat, sähkökone- ja muuntajatehtaat, sähkö
koje- ja tarviketehtaat, radiotehtaat, puulaiva- ja veneveistämöt, teräslaivaveistämöt ja -tela
kat, rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus jakorjaus, autotehtaat, autonkoritehtaat, moot
toriajoneuvokorjaamot, polkupyöräteollisuus, lentokonetehtaat ja -korjaamot. . 

Alaryhmä 36. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus. Tiilitehtaat, lasitehtaat, posliil;1i- ja 
fajanssitehtaat, sementtitehtaat, kalkkitehtaat, betonivalimot, keraamiset tehtaat. 

Alaryhmä 37. Kemian teollisuus. Rikkihappotehtaat, alkaali- ja klooritehtaat, typpiteh
taat, lannoitetehtaat, tekokuitutehtaat, räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat, vernissa- ja 
maalitehtaat, teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot, saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat, 
tiivistettyjäkaasuja valmistavat tehtaat, !iima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat, muovi- ja puristus
massatehtaat, tulitikkutehtaat, kiviöljy- ja asfalttitehtaat, voiteluainetehtaat, kattohuopa
tehtaat, lääketehtaat. 

Alaryhmä 38. Muu teollisuus ja käsityö. Mm. mittaus-, laboratorio- ja lääkintäinstrument
tien ja -kojeiden valmistus, kelloteollisuus, hienomekaaninen teollisuus, kultasepän- ja jalo
kiviteoIIisuus, soitinkone- ja soitinteollisuus, urheiluvälineteollisuus, muoviteosteollisuus, leik-
kikalutehtaat, sivellin- ja harjatehtaat, kirjapainot, kuvalaattalaitokset, kirjansitomot, kus- ... 
tannusIiikkeet. 

4. Voi m a- j a s ä h k ö l a i t o'k s e t 

Ryhmään kuuluvat kaikki erilliset voima- ja sähkölaitokset. Teollisuusyrityksen yhtey
'dessä toimiva, juridisesti epäitsenäinen voimalaitos merkitään ao. yrityksen ryhmään. Sa
moin kun n ann imi s s ä voima- tai sähkölaitoksen tarpeisiin otettu luotto merkitään 
ryhmään 9. 
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5. R a ken n usa I a"n y r i t y k s e t 

Rakennusiainatkin" luokitellaan siihen ryhmään, mihin niiden saaja kuuluu. Ryhmään 5, 
rakennusalan yritysten saamaksi luotoksi, merkitään siis ainoastaan »rakentajiell», »urakoit
sijain» ja »alaurakoitsijain» saarnat luotot, so. huoneen- sekä tie- ja vesirakennuksen ammatti
maisten yrittäjien sekä sähkö- ja putkijohtojen asennus- ja korjaustöitä suorittavien liikkeiden, 
maalaus- ja rappausurakoitsijoiden, eristys- ja massalattialiikkeiden sekä kivi- ja lasityöliik
keiden saarnat luotot. - Jos maanviljelijä, teollisuuslaitos jne. ottaa luoton rakentaakseen 
talon yrityksensä tarpeeksi tai asunnon henkilökunnalleen, se viedään lainanottajan elinkeino
ryhmään. Ryhmään 8 viedään asunto-osakeyhtiöiden ja asuntotaloja rahoittavien yhtiöiden, 
»rakennuttajiell», saarnat luotot, esim. HAKAn ja SATOn. Sen sijaan Asuntosäätiö pääura
koitsijana kuuluu ryhmään 5. Omakotilainat ja yksityisten henkilöiden omistamien vuokra
talojen saarnat luotot viedään ryhmään 11. 

6. K a u p p a 

Kaupalla tarkoitetaan yleensä toimintaa, joka käsittää pääasiallisesti tavaroiden osta
mista ja myymistä, mikäli myydyistä tavaroista on jalostettu yrityksessä korkeintaan 25 %. 

Alaryhmä 61. Tukkukauppa. Tähän ryhmään luetaan yritykset, jotka myyvät pääasialli
sesti tuottajille, vähittäiskaupan yrityksille ja julkisiIIe viranomaisille. Niistä yrityksistä, jotka 
harjoittavat sekä tukku- että vähittäiskauppaa luetaan tähän ryhmään ne, joiden myynnistä 
vähintään 2/3 on tukkumyyntiä. Tähän ryhmään luetaan myös osuustoiminnalliset keskusliik
keet, kuten OTK, SOK, Labor, Hankkija jne. sekä niiden teollisuuslaitokset, jos v:iimeksi 
mainitut eivät ole juridisesti itsenäisiä. 

Alaryhmä 62. Vähittäiskauppa. Tähän ryhmään luetaan yritykset, jotka myyvät pääasial
lisesti kuluttajille. Täten siis "esim. tavaratalot ja monimyymäläliikkeet, kuten Elanto ja HOK 
merkitään ryhmään 62. 

Alaryhmä 63. Agentuurit, välitystoiminta ja muu kauppa. Tähän ryhmään luetaan kaikki 
ne kauppaan kuuluvat yritykset, jotka eivät kuulu alaryhmiin 61 ja 62, sekä myös finanssi
ja vakuutusagentuurit. 

7. Liikenne 

Alaryhmä 71. Laivaliikenne. Merenkulku ja sisävesiliikenne. 
Alaryhmä 72. Muu liikenne. Lentoliikenne, rautatieliikenne, puhelinyhdistykset, linja

autot, kulj etusliikkeet, uittoyhdistykset. 

8. K Iin tel s t ö j e n hall I n t a 
Vrt. ryhmä 5. " 
Alaryhmä 81. Asuntokiintelstöt. Tähän ryhmään merkitään kaikki asunto-osakeyhtiöiden 

saarnat luotot. 
Alaryhmä 82. Muut kiinteistöt. Tähän ryhmään merkitään kaikkien muiden kiinteistö

yhtiöiden ja tonttiyhtiöiden sekä isännöitsijäntoimistojen saarnat luotot. 

9. Kun n a t j ase ura kun n a t 

Kuntain liittojen saarnat luotot kirjataan alaryhmään 92. Mikäli kuntien tai kuntainliit
tojen omistamat osakeyhtiöt ovat omiss?- nimissään saaneet luottoja, nämä käsitellääp. ko. 
osakeyhtiöiden toimialan mukaan. " ' 
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10. P a l veI u s eli n k e i no t 

Tähän ryhmään kirjataan hotellit, ravintolat, elokuvateatterit, pesulat, saunat, parturin
liikkeet, hautaustoimistot, matkatoimistot jne. 

11. H e n k i l ö- j ase kaI a i s luo t 0 t 

Tähän ryhmään merkitään yksityisten henkilöiden, aatteellisten yhdistysten, säätiöiden, 
kannatusosakeyhtiöiden sekä muiden emo ryhmiin soveltumattomien talousyksiköiden saamat 
luotot. Tähän ryhmään merkitään näin ollen esim. omakotirakennuttajien sekä yksityisten 
henkilöiden omistamien vuokratalojen saamat luotot. (Sen sijaan maanviljelijäin saamat ra
kennuslainat kirjataan käyttötarkoituksesta riippumatta ryhmään 1.) 

12. Luo t toI a i t 0 k s e t 

Alaryhmä 126. Muut luottolaitokset. Tähän kuuluvat Teollistamisrahasto Oy ja Vienti
luotto Oy. 

13. VaI t i 0 

Valtiolle annetut luotot. Valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden saamat luotot viedään ao. 
elinkeinoryhmään. 

Aikaisempiin luottovolyymitutkimuksiitfv'errattuna ovat ennallaan säilyneet 
ryhmät »voima- ja sähkölaitokset», »kunnat ja seurakunnat», »luottolaitokseb> ja 
»valtio». Ryhmät »kunnat ja seurakunnat» ja »luottolaitokset» on tosin jaettu 
täsmällisempiin alaryhmiin. Ryhmään »maa- ja metsätalous sekä kalastus» on . 
entisten lisäksi sisällytetty eräitä pääasiallisesti metsätalouden piirissä toimivia 
juridisia henkilöitä, joiden osuus luottovolyymista lienee kuitenkin niin pieni, 
ettei uusi ryhmä asialliselta peittävyydeltään eronne sanottavasti aikaisemmasta 
ryhmästä »maatalous», johon kalastus oli jo muutoinkin luettu. 

Ryhmän »teollisuu.s» peittävyys on muutoin sama kuin ennenkin, mutta siitä 
on erotettu omaksi pääryhmäksi »kaivannaisteollisuus» ja siitä on poistettu 
joukko palveluselinkeinoja omaan uuteen ryhmään. Teollisuuden alaryhmistä 
ovat muuttumattomina säilyneet »elintarviketeollisuus», )}tekstiili-, vaatetus-, 
kenkä- ja nahkateollisuus», samoin on ryhmien »puuteollisuus» ja »paperiteolli
suus» yhteinen peittävyys pysynyt muuttumattomana. 

Ryhmän »kauppa» peittävyys on sama kuin entisten alaryhmien »tukku
kauppa» ja »vähittäiskauppa». NäisHi on kuitenkin vain »vähittäiskauppa» py
synyt muuttumattomana, sillä »tukkukaupasta» on erotettu uusi alaryhmä 
»agentuurit, välitystoiminta ja muu kauppa». Ryhmän »liikenne» peittävyys on 
sama kuin entisen alaryhmän »liikenne». Ryhmä on jaettu kahtia siten, että »lai
valiikenne» ja »muu liikenne» muodostavat omat alaryhmänsä. 

Kuten luotonsaajaryhmien selostuksesta ilmenee, on mahdollisuuksien mu
kaan pyritty soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien tilasto-osaston suosit
telemaa kansainvälistä elinkeinojen ryhmittelyä (SITC). Silti on täysi" syy va
roittaa siitä olettamuksesta, että näin saadut ryhmät vastaisivat täsmällisesti 

." 
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tuotantotilastollisia elinkeinojaotuksia, sillä saman juridisen päätöksentekoyksi
kön, jonka päätoimiala voidaan helposti ja yksikäsitteisesti määritellä, hallin
taan saattaa kuulua useita mitä erilaisimpien elinkeinosektorien aloille luokitel
tavia toimintayksikköjä, jotka luottovolyymitiedustelussa tulevat ryhmitetyksi 
koko yrityksen päätoiminta-alan piiriin. Näin ollen luottovolyymitutkimuksen 
avulla ei voida selvittää kysymystä, paljonko esim. voimalaitosten investoin
neista on rahoitettu luottovaroin, vaan kuinka paljon itsenäiset voimalaitokset 
ovat saaneet luottoja. Vastaavasti ei voida selvittää, paljonko talonrakennus
toiminnasta on rahoitettu luottovaroin, vaan paljonko rakennusalan yritykset 
ja paljonko kiinteistöjen hallintayritykset ovat saaneet luottoja. 

Julkaistuista tauluista 1-9 on vain taulu 1 muutostaulukko. Tämänkin tau
lun muutoslukuihin voidaan suhta:utua melkoisin varauksin, koska luottokäsit
teen tulkinta on uudelleenryhmittelyn- takia oleellisesti muuttunut. Aivan sel
vää on, että esitetty luottovolyymin kasvu on ainakin Suomen Pankin kohdalta 
yliarvioitu. Taulukot 2-4 ovat rakenteeltaan täysin aikaisemmin julkaistujen 
varqntotaulujen kaltaisia. Taulukot 5-6 esittävät luottolaitosten obligaatio
kannan, kun taas taulukot 7-8 esittävät luottolaitosten välittämän valtion 
myöntämän luoton. 

Taulukko 9 on asiallisesti samankaltainen kuin vuoden 1957 luottovolyymi
tiedustelun perusteella julkaistu taulukko 7. Tässä taulukossa on jälleen kysy
mys koko luottovolyymista siis siten, että obligaatiotkin ovat mukana. Tällä 
tavoin selittyy mm. se tosiseikka, että Suomen Pankin luottovolyymista on osa 
(valuuttamääräisenä) indeksiin sidottua. 

Selvyyden vuoksi on mainittava, että ryhmään »korotus sidottu indeksiin 
välillisesti» on luettu toisaalta sellaiset luotot, jotka on sidottu määrättyyn hin
taan, muttei yleiseen hintaindeksiin tai valuuttakursseihin, toisaalta ne luotot 
joista perittävä indeksikorotus määräytyy sen mukaan, mitä ao. luottolaitos tai 
luottolaitosryhmä on suorittanut indeksihyvityksenä indeksiehtoisille talletus
tileiIIe. Todettakoon, että viimeksi mainitun kaltaisista luotoista perivät liike
pankit vuonna 1958 tammikuusta syyskuun loppuun saakka 1 %:n ja lokakuun 
alusta vuoden loppuun Yz %:n korotuksen. Osuuskassat ja OKO perivät vas
taavasti vuoden ensipuoliskolta Yz %:n puolivuotisen korotuksen (eli siis pää
osalta luottoja 1. %:n vuotuisen korotuksen). Kaikkien säästöpankkien punnittu 
keskimääräinen indeksikorotus oli taas puolestaan vuoden ensipuoliskolla 1.4 % 
ja jälkipuoliskolla enää vain 0.2 %. Ryhmiin »korotus sidottu indeksiin välit
tömästi» ja »korotus sidottu valuuttakursseihin» on puolestaan luettu ne luotot, 
joiden kohdalla vertailuindeksin tai valuuttakurssien muutos aiheuttaa auto
maattisesti indeksikorotuksen määräprosenttisen muutoksen. 
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Taulukko 1. Eri luottolaitosryhmien yksityiselle sektorille antaman luoton kasvu 
vuosina 1957 ja 1958 

1957 1958 
mmk % mmk 

Suomen Pankki (SP) .................... . -2272 -13.1 7956 
Liikepankit .......... : ................. . 1675 1.0 17013 
Postisäästöpankki (PSP) ................ . -8 -0.0 3083 
Säästöpankit ......................... . 3628 3.6 11454 
OKO ja osuuskassat .................... . 2348 3.5 15879 
Kiinnitysluottolaitokset ................. . 930 11. 1 12603 
Kansaneläkelaitos (KELA) ............... . 6330 10.0 3463 
VakuutusYl!tiöt ........................ . 7389 15.3 8094 

% 
53.0 
10.2 
12.2 
10.9 
22.9 

135.5 
5.0 

14.5 
. -556 ~52.9 708 143.0 Muut 1 ••••••••••.••••.............•.•.. ---------------------------------------

Yhteensä 19464 3.9 80253 15.5 

1 Teollistamisrahasto Oy ja Vientiluotto Oy. 

~ 
C1J 



Taulukko 2. Eri luottolaitosryhmien osuus eri elinkeinoryhmien näiltä saamasta luotosta 
31. 12. 1958 

1. Maa- ja 
metsä- 2. Kai- 3. Teolli- 4. vOima-15. Raken

ja sähkö- nusalan 
laitokset yritykset 

7. Lii- I 
11. Hen-

8. Kiin- 9. Kunnat 10. Palve- kilö-'a 12. Kaik-
teistöjen ja seura- luselin- sekal~is- kiaan 6. Kauppa 
hallinta kunnat keinot luotot (1-11) 

kenne talous sekä vannais- suus 

1 

kalas~ teollisuus 

____ L.:, m.::, m:::.k 1 % ,rntIikl % mmk 1 % Immkl % Immkl % I-mmkl % I mmkl % I mmkl % mmk-! % mmkl % mmk 1 % mmk 1 % 

SP .. .... .. 77 2.4 16652 11.1 5058 
Liikepankit. 6770 10.2 913 28.5 72 902 48.7 2652 
PSP ...... 68 0.1 187 5.8 3423 2.38442 
Säästöpankit 24121 36.3 134 4.2 8656 5.8 652 
OKO,osuus-

7.3 -
3.82716 

12.1 50 
0.91032 

1064 1.3 
58.446802 58.3 8697 

1.1 760 0.9 66 
22.29608 12.03319 

34 0.0 24 O. 1 --
50.114160 16.74724 12.61736 
0.4915810.833168.848 

19.130392 35.8 6707 17.9 749 

66 0.1 22975 3.8 
54.622016 27.4184088 30.8 

1.5 2771 3.4 28289 4.7 
23.631154 38.7116524 19.5 

kassat ... 133764150.81 861 2.71140731 9.41 692 1.01641113.8111273114.112152112.4157361 6.8143761 1l.71 372111.7111904114.8185069114.3 
Kiinnitys-

luottolait .. 114171 2.11 - I - I 8227 
KELA.... - - 1606 50.0 11671 
Vakuutus-

5.5145171 6.51-
7.845677 65.7 21 

- I 1381 0.21 51 0.01 1 118 
0.5 1839 2.3 1052 6.1 1123 

1.3111091 3·°1-
1.310020 26.8 51 1.6 

5371 
123 

6.71 21 9021 3.7 
0.2 73183 12.3 

yhtiöt ... / 3011 0.5/132] 4.1/129361 8.7/18331 2.6/1871 4.0/ 87401 10.9/ 20541 11.9123243[ 27.317158119.112211 7.0169621 8.7163767110.7 
Muut ..... 2 0.0 73 2.3 1 093 0.7 35 0.1 - - - - - - - - - - - - - - 1 203 0.2 

Yhteensä 1664431100.0132081100.011496331100.01695581100. 0146471100.01802241100.01173451100.01849641100. 0137 4341100. 013 1771100.01803671100.015970001100.0 

"l 
<.0 



Taulukko 3. Eri luottolaitosryhmien prosenttinen osuus eräiden elinkeinoryhmien alaryhmien luotonkäytöstä 
31.12.1958 

. II .. ~18' Kiinteistö-, 9. Kunnat ja 
I 3. T ",e 0 111 suu s , 6. Kauppa '11

7. LI~~~~ne jen hallinta Ii seurakunnat 

Js ro on ::l ei.> ro ;J '
1

'1 ro ro '" '" II ro..., I 1;; ..., dJ ro '~:i::1 ~ C 6 . ......., I ::J 0.. I -4-)",,0-' ~ c: c: eli . ......., C'i:$ c: ro 
..>:: ::l._ 0 I on 0. on .- ro ro I .:: ._.:: I 

':;;J ~<~ .§ = ~..>:: 5 ;J ·OO.B;J ~ on a:~ I g ;ca ro l3i::;5:1 ~ ~., 32 :g ! 32 § : § § 
~::l ;=:.:: :::: Ö "' . .c ~ ::l !.l rg::J .- § 0 ~ 1..>:: :t! 0. .B'-::J I:E :~ li.s ;b 4-' ;b I=i ] ~ ] 
..., .~ .~ '" g '" ~ -::J.~ I~'öil.~ 5 on ~ on ::J ..c: 0. .::.8 ro, ro - 1'1 I=i"" ;::1 ..., 5. ro I'ca ro c: ::::: t:; ..!t: -+-J -+-J tJ "@ ~ = .- . .......,::::: v:.r:: :C'i:$ .!l::: :C'i:$::S Q) 0 ~ 1:> ::s ::s .~ ::s .~ ::s .- _ l-o 

:::: 0 ..>:: ~ ro § 0."" - 0 :> I=i 0 .... Ö ::J ..>:: ..>:: > ro bJJ""::J'- ::J on '" :E '" ro g, ro ::J 

~~ ~ ~~ 0.. & ~]~ ~.~~ t-=~ ~.~ '1 ~ C\i">:: ~E-g j ::s I ~4-' • ..., ~§- I ~ ~ 
(V) C\i"'.:: (V) ...: ,Q'~ <0 oci , _ <O:m - N 100 00 -..>:: C\i ~ 
~ 4-)C\j. (':j'~ M • co M:'::::~ • .,,....... N Om I . 

(V) ..., (V) 20 (V) (V) (V) co :> t- t-, 0> 0> 

l' 1 '. 

S~omen P~nkki .......... 0.3 2.7 0.6 38.6 3.5 4.9 4.0 - II 2.5 0.5 - I! -
Lllkepanklt.............. 40.5 78.8 62.8 23.7 63.3 34.9 42.8 62.91, .16.4 39.9 89.3i! 71.4 
P~~ti~~ästö~ankki ........ 2.5 0.7 O. I 4.3 2.7 0.3 4.6 1. 01 2. I O. 1 - Ii -
Saastopanklt ............ 8.8 5.5 8.3 0.5 6.3 10. 1 1. 1 13.8'1 2.6 20.6 3.91, 3.8 

il 
40.3' 

0.6ii 
26.3<1 
17.6 

0.1 
13.0 
12.0 
38.5 

6.1 

il -II 
29.1:1 

6.61i 
26.61; 
8.81' 

0.1 
12.6 
10.8 
12.1 
1.8 

10.7 
7.6 

21.5 
23.4 OKO ja osuuskassat ...... 33.2 3.2 9.1 0.4 3.6 6.9 1.8 8'11 4.6 23.1 3.311 1.2 

Kiinnitys~.uott~Iaitokset ... 1.6 0.1 0.0 17.5 4.1 3.9 0.2 1.1 0.0 0.3 -,1- 0.0': 1.4 0.9: 0.5 
Kansanelakelaltos ........ 6.5 1.9 12.8 6.1 3.8 LI 38.5 2.4, 5.0 0.3 0.0,: 5.0 6.5 1.4 1.J 47.0 6.8 

5.9 

23.2 
2.5 

38.2 
13.7 
3.4 

19.0 Vakuutusyhtiöt .......... 6.1 6.0 5.4 8.6 11.3 36.4 6.8 10.1:; 6.8 15.2 3.51! 18.6 8.7.: 27.5 26.91 15.1 24.1 
Muut .... .. .. .. .. .. .. .. . 0.5 1. I 0.9 0.3 1. 4 1. 5 0.2 0.5;1 - - -:. - -:1 - - 1, - - I -

1 Yhteensä, % 1 100.01 100'°1 100.01 100.01100.01100'°1 100,01100.d'l lOo•0 100.0 100.oii 100.0 100.01, 100.0 100.01100.0 100.0 100.0
1 

mmk 27554 18737255123798318585 5761 7882 76193418641334 4704,1 550111844 65745 19219!, 19072 15597 2765 . " 

00 o 



--- , 

Suomen 
Pankki 

mmk 1 % 

1. Maa- ja metsäta-
lous sekä kalastus - -

2. Kaivannaisteoll .. 77 0.2, 
3. Teollisuus ...... 16652 35,9 
4. Voima- ja sähkö-

Taulukko 4. Eri'luotonkäyttäjäryhmien osuus eri luottolaitosryhmien luotonannosta 
31. 12. 1958 

- -------- --

I 
1 

Kiinnitys- 1 - Liike- Posti- Säästö- OKO ja Kansan-
pankit säästö- pankit o&uuskassat luotto- eläkelaitos 

pankki laitokset 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk I % mmk I % 

I 6770 3.3 68 0.2 24121 20.1 33764 31.4 1417 6.3 --
913 0.5 187 0.4 134 0.1 86 0.1 - - 1

1606 2.0 
72902 35.5 3423 6.9 8656 7.2 14073 13.1 8227 36.5 1 1671 14.7 

Vakuutus- 1 

yhtiöt Muut Kaikkiaan 

mmk 1 % mmkl % mmk 1 % 

I I 
301 0.4 2 0.2 66443 9.5 
132 0.2 73 6.1 3208 0.5 

12936 19.1 1093 90.8 149633 21.4 

laitokset ' ...... , . 5058 10.9 2652 1.3 8442 17.1 652 0.5 692 0.6 4517 20.1 45677 57.6 ' 1833 2.7 35 2.9 69558 9.9, 
5. Rakennusalan I 

yritykset. ....... - - 2716 1.3 50 0.1 1032 0.9 641 0.6 - - 21 0.0 187 0.3 - - 4647 0.7 
6. Kauppa ........ 1064 2.3 46802 22.8 760 1.5 9608 8.0 11273 10.5 138 0.6 1839 2.3 8740 12.9 - - 80224 11.5 
7. Liikenne .""" - - 8697 4.2 66 0.1 3319 2.8 2152 2.0 5 0.0 1 052 1.3 2054 3.0 - - 17345 2.5 
8. Kiinteistöjen 

hallinta ........ 34 0.1 14160 6.9 9158 18.5 30392 25.4 5736 5.3 1 118 5.0

1 

1 123 1.4 23243 34.3 - - 84964 12.2 
9. Kunnat ja seura-

kunnat ......... 24 0.0 4724 2.3 3316 6.7 6707 5.6 4376 4.1 1 109 4.9

1

10020 12.7 7158 10.6 - - 37434 5.3 
10. Palveluselinkeinot - - 1736 0.9 48 0.1 749 0.6 372 0.4 - - 51 0.1 221 0.3 - - 3177 0.4 
11. Henkilö- ja seka-

23.91 laisluotot ....... 66 0.1 22016 10.7 277.1 5.6 31154 26.0 11-904 11.1 5371 123 0.2 6962 10.3 - - 80367 11.5 

Yhteensä (1-11) 122975 49.5184088 89.7 28289.
t
57.2 116524 97.2 85069 79.221902 97.373183\ 92.363767 94.11203.100.0597000 85.4 

12. Luottolaitokset .. 20499 44.2 ·11410 5.6 756 1.5 1646 1.4 21521 20.0 423 1.9 1894 2.4 1179 1.7 - - 59328 8.5 
13. Valtio"""" ,,' 2934 6.3 9619 4.720461 ,:11.3 1631 1.4 820 0.8 174 0.8 4165] 5.3 287~ 4.2 - - 42679 6.11 

Kaikkiaan (1-13) 1464081100.012051171100.01495061100.01119 8011100.01107 4101100.01224991100.0179 2421100.0167 8211100.0112031100.016990071100.0 

00 -



Taulukko 5. Eri luottolaitosryhmien osuus eri elinkeinoryhmien näiltä saamasta obligaatioluotosta 
31. 12. 1958 

1. Maa- ja . 11. Hen-
metsä- 2. Ka~- 3. Teolli- ~. V:?im"~- 5. Raken- 7. Lii- 8 .. ~~~n- 9: Kunnat 10. P~lve- kilö- ja 12 .. Kaik-

talous sekä vannals- suus Ja sahko- nusalan 6. Kauppa kenne telstoJen Ja seura- lusehn- sekalais- klaan 
kalastus teollisuus laitokset yritykset hallinta kunnat keinot luotot (1-11) 

mmkl % mmk! % mmk 1 % mmk "1 % mmk! % mmk 1 % mmk 1 % - mmk 1 % mmk 1 % mmkl % -mmk 1 % -mmk 1 % 

SP ........ · - 1049 
5071 

93 

13.3' 
64.4 

241 0.91- 1073 6.2 
7 8.5 6982 40.3 
1 1.2 100 0.6 

46 55.4 1196 6.9 

Liikepankit '1 
PSP ..... . 
Säästöpankit· 
OKO,osuus

kassat ... ' 
Kiinnitys

luottolait. .\ 
KELA .... 
Vakuutus-

yhtiöt ... \ 
Muut .... . 

Yhteensä 1 -

-1-

-1-1-- - -
1-1-1-1 

2701 5.0'- 121 2.61 6371 93.0' -
1.2· -

390! 4.9 31 0.1'- 261 5.6 01 0.0' -

8861 11.3' - 3751 81.0' -

1231 1.61 49181 91.6' - 471 10.2' -

261 3.3 1801 3.3'- 31 0.6 481 7.0' -
. _._[_. 

78731100.01 5371! 100. 01 - 1 -! 4631100.01 6851100.01 -

985 34.8 -
6 0.2-

7311 25.8' -

291 1.0'-

21 0.11-
292 10.3 -

7611 26.9' -

I-=- !2830I100~ =--!---=-1 

12901 7.5 

21 0.0 
5380 31.1 

291 34.91 12821 7.4 

831100.01 173051100.0 

i(3 



-

1. Maa- ja metsäta-
lous sekä kalastus 

2. Kaivannaisteoll. . 
3. Teollisuus ...... 
4. Vö,Ii'ha- ja sähkö-

laito~set ........ 
5. Rak~nftttsalan 

yritykset ........ 
6. Kauppa ........ 
7. Liikenne .. ' ..•.. 
8. Kiinteistöjen 

hallinta .. ; ..... 
9. Kunnat ja seura-

kunnat ......... 
10. Palveluselinkeinof 
11. Henkilö- ja seka-

laisluotot ....... 

Yhteensä (1-11) 
12. Luottolaitokset .. 
13. Valtio ...... ' .... 

Taulukko 6. Eri luotonkäyttäjäryhmien osuus eri luottolaitosryhmien antamasta obligaatioluotosta 
31. 12. 1958 

Suomen Liike- Posti- Säästö- OKO ja Kiinnitys- Kansan- Vakuutus-
Pankki Pankit säästö- pankit osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt 

pankki laitokset 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk i % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % 

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1049 28.8 5071 27.1 93 0.4 390 8.8 886 16.3 - - 123 1.2 261 5.6 

- - 270 1.4 - - 3 0.1 - - - - 4918 49.7 180 3.9 

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - 12 0.1 - - 26 0.6, 375 6.9 - - 47 0.5 3 0.1 

" 

- - 637 3.4 - - 0 0.0 - - - - - - 48 1.1 

- - - - - - - - - - - - - - - -

24 0.7 985 5.3 6 0.0 731 16.6 29 0.5 2 0.3 292 2.9 761 16.4 
- - - - - - - - - - - - - - - -

- - 7 0.0 1 0.0 46 1.0 - - - - - - 29 0.6 

1073 29.5 6982 37.3 100 0.4 1196 27.1 1290 23.7.[ 2 0.3 5380 
54.'1

1282 27.7 
1781 49.0 6108 32.7 756 3.6 1580 35.9 3342 61. 31 393 69.1 1358 13.7 ,755 16.3 

783 21.5 5619 30.0 20461 96.0 1631 37.0 820 15.01 174 30.6 3165 32.0 2595 56.0 , 

Muut Kaikkiaan 

mmkl % mmk 1 % 

- - - -
- - - -
- - 7873 11.5 

- - 5371 7.8 

- - - -
- - 463 0.7 
- - 685 1.0 

- - - -

- - 2830 4.1 
- - - -

- - 83 0.1 

- - 17305 25.2 
- - 16073 23.4 
- - 35248 51.4 

Kaikkiaan (1-13) 1 36371100.01 187091100.01213171100.01 44071100.01 54521100.01 5691100.01 9 9931100.01 46321100.01 - 1 - 1 68 6261100. 0 

~ 



SP ....... . 
Liikepankit. 
PSP -..... . 
Säästöpankit 
OKO,osuus-

'\ ,'" .. '1 

._-- ._---
Taulukko 7. Eri luottolaitosryhmien osuus eri elInkeinoryhmien saamasta, luottolaitosten vällttämästä valtion luotosta 

31. 12. 1958 

1. Maa- ja -, -.: I 11. Hen-
metsä- 2. Kaivan- 3. Teolli- 4. Voima- 5. Raken- 7. Lii- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Palve- kiIö- ja 

talous sekä !!aisteo!li- suus ja sähkö- nusalan 6. Kauppa kenne teistöjen ja seura- luselin- sekalais-
kalastus suus , . laitokset yritykset hallinta kunnat keinot luotot 

112. Kaik
kiaan 

(1-11) 
1'------'------------------ 1--
Immkl % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmkl % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmkl % mmk 1 % 

, '~ ,,' 1 I 
- 3 ~1 ~O 33.3 -;-01 34.7 = = ~5 33.3 -24 96.0 4 21.11 10 5.1 3 27.3 13 0.2 983 5.1 
- - - - 18 0.7 - - - - - - - 18 0.1 
978 11.4 5 16.7 765 29.5 - - 10 22.2 1 4.0 2 10.5 174 88.3 3 27.3 609 7.9 2547 13.2 

kassae':' .. 1 63201 73.8 
KiinnH}s:.., ' 

Fuott1:fläit. .1'1 262114.7' 
KELA .... -
Vakuutus-

151 50.01 '8871 34.2 '351100.0 

241 0.9' -

201 44.5' - 131 68.41 13 6.6, - 51 45.41 1 8641 24.11 91721 47.7 

- ,52451 67.sl 65311 33.9 

I yhtiöt ... , 

/. Yhteensä 1 85631100.01 301100.01 2 5951100.01 351100.01 451100.01 251100.01 191100.01 1971100.01 - 1-1 111100.0177311100.01192511100.0 

00 
~ 



Taulukko 8. Eri elinkeinoryhmien prosenttinen osuus eri luottolaitosryhmien välittämästä valtion luotosta 
31. 12. 1958 

Suomen I Liike- Postisäästö- Säästö- OKO ja I 
Kiinnitys- Kansan- I Vakuutus-

Pankki 

I 
pankit pankki pankit osuuskassat I luotto-

eläkelaitos I yhtiöt I 
I 

laitokset 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .................. - 0.3 - 38.4 68.9 19.3 - -

2. Kaivannaisteollisuus ...... - 1.0 - 0.2 0.2 - - -
3. Teollisuus ................ - 91.7 100.0 30.1 9.7 0.4 - -
4. Voima- ja sähkölaitokset ... - - - - 0.4 - - -
5. Rakennusalan yritykset .... - 1.5 - 0.4 0.2 - - -
6. Kauppa ................. - 2.5 - 0.0 - - - -
7. Liikenne ................. - 0.4 - 0.1 0.1 - - -
8. Kiinteistöjen hallinta ...... - 1.0 . - 6.8 0.1 - - -
9. Kunnat ja seurakunnat .... - - - - - - - -

10. Palveluselinkeinot ......... - 0.3 - 0.1 0.1 - - -
11. HenkiIö- ja sekalaisluotot .. - 1.3 - 23.9 20.3 80.3 I - -... 

Yhteensä, % - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - -
mmk - 983 18 2547 9172 6531 - -

Yhteensä 

44.5 
0.2 

13.5 
0.2 
0.3 
0.1 
0.0 
1.0 

-
0.0 

40.2 

100.0 
19251 

00 
CJl 



Korotus sidottu 
indeksiin välillisesti 
indeksiin välittö-
mästi; sidonnaisuus: 

-25% ....... 
26-50% ....... 
51-99 % ....... 

100% ....... 
valuuttakursseihin; 
sidonnaisuus: 

-50% ...... 
51-100% ...... 

Ilman korotus ehtoa . 

Taulukko 9. Eri luottolaitosrybmien antamat.luotot ipdeksi- tai valuuttaebdon mukaan rybmiteltynä 
31.12.1958 

Suomen Liike- I Posti- Säästö- OKO ja Kiinni tys- Kansan- Vakuutus-
Pankki pankit säästö- pankit osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt 

pankki . laitokset 

mmk I % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 %, mmk 1 % mmk 1 % 

- - 146428 71.4 - - 105724 88.3 69937 65.1 396 1.8 - - 27 0.0 

- - - - 25493 51.5 - - 1035 1.0 - - - - - -
1386 3.0 10193 5.0 8187 16.5 813 0.7 1622 1.5 3308 14.7 66950 84.5 52774 . 77.8 
- - - - - - - - - - - - - - 60 0.1 
- - 233 0.1 198 0.4 41 0.0 4 0.0 101 0.4 201 0.2 263 0.4 

. 
- - 4311 2.J '1 165 2.4 - - - - 4609 20.5 1083 1.4 461 0.7 
600 1.3 342 0.2 - - - - - - 5034 22.4 - - 195 0.3 

44422 95.7 43610 21.2 14463 29.2 13223 11.0 34812 32.4 9051 40.2 11 008 13.9 14041 20.7 

Muut Yhteensä 

--
mmkl % mmk 1 % 

- - 322512 46.1 

- - 26528 3.8 
- - 145233 20.8 
- - 60 0.0 
- - 1041 0.1 

/ 

11629 1.7 - -
101 8.4 6272 0.9 

1102 91.6 185732 26.6 

____~hteensä 1464081 !0.c>-..aJ 205 1171100. 0149 50611~~~l!...I9 8011100. 01107 41.c>l!.c>9..'~122 4991100.01792421100.01678211100.011 2031100. 0169~.c>.c>~1100. 0 

00 
O'l 



Liite 

MAKSUVÄLINEVARANTOTASE VUOSINA 1958 JA 1959 

.Oheisena julkaistaan tarkistettu maksuväIinevarantotase vuodelta 1958 kl,lukausittain 
ja vastaavat ennakkotiedot vuodelta 1959. Taseen laskentamenetelmät on selostettu Talou
dellisissa Selvityksissä 1958: II (JUSSI LINNAMO Suomen kät~ismaksuväIinevaranto ja mak
suväIinevarantotase vuosina 1948-1957). 



Taulukko 1. Maksuvälinevarantotase kunkin kuukauden lopussa vuonna 1958 
--

I I II I III I IV lvi VI I VII I VIII I IX lxi XI I XII 

Miljardia markkaa 
1. Raha.................................... 48.5 51.7 50.1 51.4 54.4 53.7 49.7 54.7 52.5 53.7 56.6 57.8 

ta. Setelistö .................................... 45.0 48.2 46.6 47.8 50.8 50.0 46.0 51.0 48.7 49.9 52.7 53.8 
tb. Vaihtoraha.................................. 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 

2. Avistasaatava t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 55.8 54.6 62. 1 56. 1 56.9 63.7 59.0 60.8 62.6 59. 1 56.8 66.71 

3. KäteismaksuväIinevaranto (1+2) ........... 104.3 106.3 112.2 107.5 111.3 117.4 108.7 115.5 115.1 112.8 113.4 124.5 1 
I 

4. Talletukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 343.2 348.8 353.6 356.2 358.3 356.0 358.3 360.2 362.4 366.5 370.7 385.2 i 

5. Valtion lainat ..... ............. .......... 12.6 12.5 12.4 12.3 12.3 12.1 12.1 12.1 12.0 12.0 12.0 11.7!i 

6. MaksuväIinevaranto (3+4+5) .............. 460.1 467.6 478.2 476.0 481.9 485.5 479.1 487.8 489.5 491.3 496.1 521.4: 

7. Nettosaatavatvaltiolta .................... 37.1 36.4 40.1 34.1 38.3 41.0 33.2 39.7 41.5 38.2 41.4 51.9' 
8. Saatavat yleisöltä ......................... 445.2 447.0 451.7 457.6 460.8 463.2 461.7 459.5 460.5 461.0 463.1 473.7' 
9. Nettosaatavat ulkomailta.................. 42.4 47.6 53.3 50.5 52.1 56.5 62.2 67.1 68.7 73.8 74.0 70.5 

10. Muut (netto) .............................. -64.6 -63.4 -66.9 -66.2 -69.3 -75.2 -78.0 -78.5 -81.2 -81.7 -82.4 -74.7' 
JOa. Omat varat ................................ -32.4 -32.2 -31.6 -31.6 -31.7 -30.7 -30.8 -31.0 -31.1 -31.2 -31.4 -33.8: 
JOb. Muut varat - muut velat ................... -32.2 -31.2 -35.3 -34.6 -37.6 -44.5 -47.2 -47.5 -50.1 -50.5 -51.0 -40.9 i 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) ...... 460.11 467.61 478.21 476.01 481.91 485.51 479.11 487.81 489.51 491.31 496.11 521.41 

% maksuvälinevarannosta I 

1. Raha.................................... 10.6 11.0 10.5 10.8 11.3 11.1 10.4 11.2 10.7 10.9 11.4 11.1 i 
Ja. Setelistö ..................................... 9.8 10.3 9.8 10.0 10.6 10.4 9.6 10.5 10.0 10.1 10.6 10.3 1 

Ib. Vaihtoraha.................................. 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 
2. Avistasaatavat ........................... 12.1 11.7 13.0 11.8 11.8 13.1 12.3 12.5, 12.8 12.0 11.5 12.8 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) . ..... ..... 22.7 22.7 23.5 22.6 23.1 24.2 22.7 23.7 23.5 1

1 

22.9 22.9 23.9
1
' 

4. Talletukset. .............................. 74.6 74.6 74.0 74.8 74.3 73.3 74.8 73.8 74.0 74.6 74.7 73.9
1 

5. Valtion lainat............................ 2.7 2.7 2.5 2.6 ,2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.21 

6. MaksuväIinevaranto (3+4+5) .............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

7. Nettosaatavat valtiolta..... ............... 8.1 7.8 8.4 7.2 8.0 8.5 6.9 8.1 8.5 7.8 8.4 10.0 
8. Saatavat yleisöltä ......................... 96.7 95.6 94.5 96.1 95.6 95.4 96.4 94.2 94.1 93.8 93.3 90.8 
9. Nettosaatavat ulkomailta.................. 9.2 10.2 11.1 10.6 10.8 11.6 13.0 13.8 14.0 15.0 14.9 13.51 

10. Muut (netto) .............................. -14.0 -13.6 -14.0 -13.9 -14.4 -15.5 -16.3 -16.1 -16.6 -16.6 -16.6 -14.3 
JOa. Omat varat ................................ - 7.0 - 6.9 - 6.6 - 6.6 - 6.6 - 6.3 - 6.4 - 6.4 - 6.4 - 6.3 - 6.3 - 6.51 

11. ~:~:u~:I;::~:~n~;~~~;~~·~;~·~ .~;: ....... : :I~O~:: I~O~:: I~O~:: I~O~·.~ I~O~:~ I~O~·.: I~O~·.: I~O~·.: I~~~·.: I~~~:~ I~~~:~ I~~~:~ 
r 

00 
00 



Taulukko 2. Maksuvälinevarantotase kunkin kuukauden lopussa vuonna 1959 
-- ------------- ------ --------- ---

I 
1 I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I 

M i l j a r d i a m a r k k a.a 

1. Raha .................................... 52.7 55.6 54.3 55.6 I 58.5 57.1 56.3 56.4 56.3 
I a. Setelistö .................................... 48.9 51.8 50.5 51.8 54.7 53.3 52.5 52.6 52.5 
Ib. Vaihtoraha .................................. 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

2. Avistasaatavat ........................... 60.5 62.0 73.6 65.1 66.1 77.7 69.1 72.1 I 83.2 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1 +2) ........... 113.2 117.6 127.9 120.7 124.6 134.8 125.4 128.5 139.5 
4. Talletukset ............................... 391.7 399.5 404.9 409.9 412.7 412.1 415.5 419.5 422.9 
5. Valtion lainat ............................ 11.7 11.6 11.5 11. 1 11.0 11. 1 11.7 12.2 12.8 

6. MaksuväIinevaranto (3+4+5) ........... : .. 516.6 528.7 544.3 541.7 548.3 558.0 552.6 560.2 575.2 

7. Nett.osaatavat valtiolta ........ : ........... 45.5 48.4 55.1 47.6 50.8 56.9 50.6 55.9 59.1 
8. Saatavat yleisöltä ......................... 473.6 478.0 481.5 489.4 493.6 495.3 496.4 499.7 508.5 
9. Nettosaatavat ulkomailta .................. 74.6 78.2 77.8 76.5 73.3 76.0 80.2 84.1 84.0 

10. Muut (netto) .............................. -77.1 -75.9 -70.1 -71.8 -69.4 -70.2 -74.6 -79.5 -76.4 
IOa. Omat varat .........................•...... -34.0 -34.0 -33.0 -33.5 -33.6 -32.5 -32.6 -32.7 -32.8 
lOb. Muut varat - muut velat ................... -43.1 -41.9 -37.1 -38.3 -35.8 -37.7 -42.0 -46.8 -43.6 

11. MaksuväIinevaranto (7+8+9+10 = 6) ...... . 516.61 528.7! 544.31 541. 71 548.31 558.01 552.61 560.21 575.21 . 

% maksuvälinevarannosta 

1. Raha .................................... 10.2 10.5 10.0 10.3 10.7 10.2 10.2 10.1 i 9.8 
I a: Setelistö .•.................................. 9.5 9.8 9.3 9.6 10.0 9.5 9.5 

9.41 
9.1 

Ib. Valhtoraha .................................. 

1 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
2. Avistasaatavat ........................... 11.7 11.7 13.5 12.0 12.0 13.9 12.5 12.9 14.5 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1 +2) ........... 21.9 22.2 23 .. 5 22.3 22.7 24.1 22.7 23.0 24.31 
4. Talletukset ............................... 75.8 75.6 74.4 75.7 75.3 73.9 75.2 74.9 73.5 
5. Valtion lainat ............................ 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 I 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) .............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

7. Nettosaatavat valtiolta .................... 8.8 9.2 10.1 8.8 9.3 10.2 9.2 10.0 10.3 
8. Saatavat yleisöltä ......................... 91.7 90.4 88.5 90.4 90.0 88.8 89.8 89.2 88.4 
9. Nettosaatavat ulkomailta .................. 14.4 14.8 14.3 14.1 13.4 13.6 14.5 15.0 14.6 

10. Muut (netto) .............................. -14.9 -14.4 -12.9 -13.3 -12.7 -12.6 -13.5 -14.2 -13.3 
lOa. Omat varat ................................ - 6.6 - 6.5 - 6.1 - 6.2 - 6.2 - 5.8 - 5.9 - 5.8 - 5.7 
lOb. Muut varat - muut velat ................... - 8.3 - 7.9 - 6.8 - 7.1 - 6.5 - 6.8 - 7.6 - 8.4 - 7.6 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) ...... 1100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01 
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