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RAHASÄÄSTÄMINEN 

INFLAATIO-OLOSUHTEISSA 

Kari Puumanen 

Talletusten ja obligaatioiden indeksisidonnaisuusjärjestelmää luotaessa on lähtö
kohtana ollut pyrkimys löytää ratkaisu ns. arvonsa säilyttävän rahasäästäIDisen 
ongelmaan ja luottomarkkinoiden indeksisidonnaisuudesta käydyssä keskuste
lussa on tällä näkökohdalla jatkuvasti ollut pääpaino. Rahamääräisten saata
vien edustama ostovoima vähenee inflaation johdosta. Tämän on katsottu vai
kuttavan haitallisesti taloudellisen kehityksen kannalta tärkeiden rahasäästö
pääomien tarjontaan ja aiheuttavan kansantalouden nettovelallisten epäoikeu
denmukaista rikastumista nettovelkojien, ennen kaikkea tallettaj akotitalouksien 
kustannuksella. 

Koska luottosuhteissa esiintyvien korkokantojen muutokset eivät useista 
syistä, joihin ei tässä yhteydessä voida puuttua, tule kysymykseen infla'ation 
vaikutuksen täysin kompensoivina tekijöinä, on Suomessa ja eräissä muissa 
maissa menty rahamääräisten saatavien indeksisidonnan tielle) Tällöin ou useim
miten oltu selvillä siitä, etteivät rahan arvossa tapahtuvat muutokset koskaan 
ole yksiselitteisesti ilmaistavissa hintaindeksien avulla. Hintojen yleinen nousu
suunta on kuitenkin ollut siksi selvä, että rahamääräisten saatavien nimellis
arvon sitomisen johonkin yleiseen hintaindeksiin on katsottu takaavan jonkin
laisen »reaaliarvom> muuttumattomuuden. 

Tässä selvityksessä pyritään osoittamaan seuraavaa: 
1. Inflaatiotietoisuus ja odotukset hintojen kohoamisesta nostavat suhteelli

sesti enemmän reaalipääomaa edustavien varallisuushyödykkeiden hintoja ja 
aiheuttavat täten muutoksia kansantalouden suhteellisiin hintoihin. 

2. Tällaiset suhteellisten hintojen muutokset, jotka saattavat olla erittäin 
huomattavia, jäävät tavanomaisen hintaindeksimekaniikkamme ulkopuolelle ja 
niitä on vaikea edes käsitteellisesti rajata. 

1. JUSSI LINNAMO Indeksiehto raha- ja pääomamarkkinoilla ja sen soveltaminen Suomessa, 
Taloudellisia Selvityksiä 1957. The Index Clause System in the Finnish Money and Capital 
Markets, Institute for Economic Research, Bank of Finland, Series D: 2, Mimeographed studies, 
October 1964. 
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3. Tästä johtuen luottomarkkinoiden indeksisidonnaisuus ei ratkaise arvonsa 
säilyttävän rahasäästämisen ongelmaa, eikä estä inflaatiota aiheuttamasta suu
ria muutoksia varallisuuden jakaantumisessa eri talousyksiköiden kesken. 

4. Indeksiehtoisten säästämisvaihtoehtojen olemassaolon kokonaistaloudel
lisena merkityksenä on sen sijaan, että ne laajentavat tarjolla olevan säästö
vaateiden valikoiman paremmin vastaamaan inflaatiotaloudessa elävien raha
säästäjien hintaodotuksissa ja riskiasenteissa ilmeneviä eroja ja lisäävät toden
näköisesti tämän johdosta säästövaateiden kokonaismenekkiä. 

* * * 

Rahanarvossa tapahtuvien muutosten mittana on totuttu käyttämään lä
hinnä elinkustannusind eksiä, tukkuhintaindeksiä tai bruttokansantuotteen hinta
indekeiä. Näiden sekä eräiden muiden yleisesti käytettyjen hintaindeksien kehi
tys viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on esitetty tässä julkaisussa 
sivulla 47 olevassa taulukossa 17. 

Rahanarvokäsitteen ja sille perustuvien reaaliarvokäsitteiden, kuten reaali
palkka ja reaalikorko, venyvyys ilmenee nyt siinä, että rahanarvon voidaan suun
nilleen samanveroisin perustein katsoa vuodesta 1954 vuoteen 1964 laskeneen 
40 % (elinkustannus- ja bruttokansantuotteen hintaindeksit) tai vain 30 % 
(tukkuhintaindeksi). Huolimatta indeksien kokonaan tai osittain erilaisesta si
sällöstä, painotuksesta ja konstruoimistavasta, täytyy niiden kehityksessä syn
tyvien erojen pohjimmiltaan johtua suhteellisten hintojen muutoksista. Sillä 
jos kaikki hinnat aina nousisivat tai laskisivat suhteellisesti yhtä paljon, ei 
indeksin valinnalla olisi mitään merkitystä. Itse asiassa ei hintaindeksejä tällöin 
lainkaan tarvittaisi, sillä minkä tahansa yksittäisen hinnan seuraaminen antaisi 
saman yksiselitteisen kuvan rahan arvossa tapahtuvista muutoksista. 

Ne pääasiassa reaalitaloudellisesta muuttumisesta ja eri hintojen ja hinta
ryhmien erilaisesta inflaatioherkkyydestä johtuvat suhteellisten hintojen muu
tokset, joita yllä mainittujen indeksisarjojen kesken syntyneet erot heijastavat, 
ovat kuiteukin siksi selvästi jääneet hintojen yleisen noususuunnan varjoon, ettei 
pelkästään niiden perusteella ole syytä kokonaan luopua rahan arvon mittaa
misesta hintaindeksien avulla. Riippumatta siitä, mitä taulukossa 17 (sivu 47) 
esitetyistä indekseistä käytetään laskuperusteena, näyttää hintojen nousu vuo
sina 1954-1964 olleen keskimäärin 4-5 prosenttia vuodessa ja tällainen tark
kuus olisikin useimpiin käytännön tarkoituksiin riittävä. 

Suhteellisten hintojen muutosten merkityksestä saatu kuva muuttuu kuiten
kin täysin, kun reaalipääomaa edustavien varallisuushyödykkeiden hinnoissa 
tapahtuvat muutokset otetaan huomioon. Näistä eivät esitetyt indeksit nimit
täin anna minkäänlaista käsitystä. Tämä johtuu siitä, että varallisuushyödyk
keiden hinnat ovat joko vain hyvin vaillinaisesti tai eivät ole lainkaan niissä 
edustettuina. Elinkustannusindeksiin sisältyvät kylläkin vuokrat, so. asunto-
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pääoman tuottama tulo, mutteivät itse asuntojen hinnat. Myöskään eivät varalli
suushyödykkeet juuri ole tukkutavaraa. Ja koska kansantuotteen voidaan kat
soa olevan reaalipääoman yhdessä inhimillisen pääoman kanssa tuottama tulo
virta-aggregaatti, ovat kansantuotteen hintaindeksitkin ennen kaikkea »tulo
hintaindeksejä» eikä >}pääomahintaindeksejä». Tosin osa kansantuotteesta on 
uutta tuotettua reaalivarallisuutta, mutta kansantuotteen hintaindekseihin ei 
lainkaan sisälly esim. maaomaisuuden hintoja, yritysten arvoja eikä osakekurs
seja. Sitä paitsi on varallisuushyödykkeiden hintojen näissä indekseissä saama 
paino kysymyksenasettelumme kannalta täysin mielivaltainen. Tähän seikkaan 
palataan hieman edempänä. 

Tulohintaindeksien käyttö rahanarvon muutosten yksinomaisina laskuperus
teina voisi niiden vaillinaisuudesta huolimatta olla perusteltavissa, jos koke
muksen perusteella tiedettäisiin, tai muuten voitaisiin olettaa, että pääomahin
tojen kehitys edes likimääräisesti seuraa tulohintojen kehitystä. Mutta näin ei 
ole asian laita. Sekä ensimmäisen maailmansodan jälkeisen että nykyisen inflaa
tiokokemuksemme valossa on ilmeistä, että »ansiottoman arvonnousuu» nimellä 
tunnetulla pääoma-arvojen inflaatiolla on taipumus kulkea omaa tietänsä, tosin 
osittaIn tuloinflaatiosta riippuen. Tämä aiheuttaa inflaatioprosessin kuluessa 
huomattavia suhteellisten hintojen muutoksia sekä tulohintojen ja pääomahin
tojen että eri pääomahintojen kesken. 

Reaalipääoman hintoja koskevat käytettävissä olevat tilastotiedot ovat va
litettavasti melko hataria. Huomio on kohdistettu melkeinpä yksinomaan juok
sevan tuotannon sisältämien hyödykkeiden ja palvelusten hintoihin. Seuraava 
elinkustannus- ja tukkuhintaindeksin lisäksi eri tavoilla laskettuja tonttihinta
indeksejä ja teollisuusosakkeiden hintaindeksin sisältävä kuvio antaa kuitenkin 
jonkinlaisen käsityksen siitä, miten merkittävistä suhteellisten hintojen muutok
sista inflaatiotaloudessamme on ollut kysymys.! Kuvion mukaan rahanarvo on 
samana ajanjaksona (1954-1962), kuin se tukkuhinta- ja elinkustannusindeksin 
perusteella laskien on vähentynyt 23-30 %, vähentynyt esitettyjen tontti
hintaindeksien perusteella laskien peräti 50-87 %. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että pääomahintojen jättäminen tarkastelun 
ulkopuolelle voi olla perusteltavissa esimerkiksi palkkaneuvottelujen yhteydessä, 
sillä tällöinhän on lähinnä kysymys siitä, miten hintojen muutokset vaikuttavat 
tulonjakoon voittojen sekä muiden pääomatulojen ja työtulojen kesken. Kun 
sen sijaan on kysymys varallisuuden säilyttämisestä ja kartuttamisesta, ovat 
pääomahinnat välittömästi varallisuuden jakautumiseen vaikuttavina suureina 
tuiki merkityksellisiä. Koko olemassa olevan reaalivarallisuuden arvosta on vai-

1. J. RAVASKA Tonttien hintojen suhde rakennuskustannuksiin Helsingissä ja Itä-Espoossa 
vuosina 1953-1962, Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Julkaisu 86, Helsinki 1964; ARTO 

SALMELA Tonttien hinnat ja asemakaavakustannukset, Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Jul
kaisu 85, Helsinki 1964; Komiteanmietintö 1965: B 69, Helsinki 1965; Pohjoismaiden Yhdys
pankki, Unitas; Tilastollinen päätoimisto, Tilastokatsauksia. 
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1. Helsingin tonttihintaindeksi 
(Ravaska) 

2. Helsingin, Turun, Kuopion, Jy
väskylän, Joensuun ja Lappeen
rannan keskimääräinen tontti
hintaindeksi (Salmela) 

3. Yksityisten myymien tonttien 
hintojen mediaanikehitys 
(Asuntotonttikomitea) 

4. Unitaksen teollisuusosake
indeksi 

5. Kunnan myymien tonttien hin
tojen mediaanikehitys (Asunto
tonttikomitea) 

6. Elinkustannusindeksi 

-:'::::;"~-~77" 7. Tukkuhintaindeksi 

1952 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 

kea esittää arvioita, mutta seuraava vertailu antanee jonkinlaisen kuvan kysy
mykseen tulevasta suuruusluokasta. Vuoden 1961 tulo- ja omaisuusverotuksessa 
verotetun omaisuuden yhteisarvo oli 12.7 miljardia markkaa eli suunnilleen yhtä 
paljon kuin saman vuoden kansantulo. 

Entä miten sitten tulo- ja pääoma-arvoinflaatioiden erilaisuus on selitettä
vissä ja millä lailla ne ovat toisistaan riippuvaisia? Varallisuushyödykkeiden 
hinnanmuodostuksen kannalta on ratkaiseva merkitys varallisuushyödykkeiden 
haltijoiden ja potentiaalisten haltijoiden marginaalisista varallisuushyödykkeistä 
odottaman nettotulon ja odotetun tulevan markkina-arvon subjektiivisesti ka
pitalisoiduilla nykyarvoilla. Jos nimittäin se subjektiivinen nykyarvo, minkä 
varallisuudenhaltija katsoo varallisuushyödykkeestä odottamallaan tulovirralla 
ja tulevalla myyntihinnalla olevan, on suurempi (pienempi) kuin ko. hyödyk
keiden markkinahinta, kannattaa hänen ostaa (myydä) ainakin yksi tällainen 
hyödyke. Kun jonkin varallisuushyödykkeen emo subjektiiviset nykyarvot ylei
sesti ylittävät (alittavat) sen markkinahinnan, aiheutuu tästä liikakysyntää 
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(-tarjontaa) tämän hyödykkeen markkinoilla, minkä johdosta sen hinta pyrkii 
nousemaan (laskemaan). Hinnan nousu tai lasku jatkuu, kunnes liikakysyntä 
tai -tarjonta häviää. 

Hahmotellun mallikehikon pohjalta voidaan reaalivarallisuuden hinnanm~o
dostusta tarkastella seuraavan esimerkin avulla. Oletetaan, että varallisuuden
haltija odottaa saavansa omaisuuteensa kuuluvasta varallisuushyödykkeestä 10 
markan vuotuistuloa. viiden tulevan vuoden kuluessa, minkä jälkeen hyödyk
keen odotettu jäännös'arvo on nolla. Tulo erääntyy maksettavaksi kunkin vuoden 
lopussa ja ensimmäisen kerran vuoden kuluttua nykyhetkestä. Varallisuuden
haltijan vuotuinen aikapreferenssitekijä olkoon 0.9.1 Hyödykkeen subjektiivinen 
nykyarvo on tällöin (9.00 + 8.10 + 7.29.+ 6.56 + 5.90) mk = 36.85 mk. Ol
koon nyt kyseinen varallisuudenhaltija markkinoiden tyypillinen edustaja siinä 
mielessä, että emo nykyarvo ilmoittaa myös tasapainoisen markkinahinnan. 
Oletetaan, että vallitseva markkinahinta on tasapainohinta. Olettakaamme edel
leen, että 10 markan vnotuistulo-odotus perustuu varallisuudenhaltijan aikai
semmilta vuosilta peräisin olevaan kokemukseen ja että hinnat ovat pysyneet 
ja niiden odotetaan tulevaisuudessa pysyvän vakaina. 

Siirrymme nyt inflaatio-olosuhteisiin. Oletetaan, että kyseisen varallisuus
hyödykkeen tuottama tulo oli markkinatilannetta edeltävänä vuonna yleistä 
tulo-hintatason nousua seuraten kohonnut 10 % ollen 11 markkaa perustilan
teessa edellytetyn 10 markan asemesta. Jos esiIDerkkimme tyypillinen varalli
suudenhaltija katsoo nousun olleen vain tilapäinen ja arvelee hintojen välittö
mästi palautuvan ennalleen, ei tapahtunut hintojen nousu vaikuta hänen tulo
odotuksllnsa eikä liioin niistä riippuvaan varallisuushyödykkeen subjektiiviseen 
arvoon sen paremmin kuin puolestaan tähän perustuvaan markkina-arvo on
kaan. Jos sen sijaan varallisuudenhaltija odottaa uuden kohonneen hintatason 
säilyvän tulevaisuudessa ja laskee tämän mukaisesti ~aavansa varallisuushyö
dykkeestä 11 markan vuositulon, nousee myös varallisuushyödykkeen tasapaino
hinta perustilanteeseen verrattuna 10 % eli saman verran kuin tulohintataso. 
Jos siis varallisuudenhaltijoiden tulovirtoihin kohdistuvat hintaodotukset ovat 
sellaiset, että kulloinkin vallitsevien hintojen oletetaan tulevaisuudessa säilyvän 
ennallaan, ei inflaatio tämän mukaan muuta reaalivarallisuuden ja sen tuotta
mien hyödykkeiden ja palvelusten välistä suhteellista hintaa. 

Olettakaamme lopuksi, että tapahtunut 10 prosentin tulohintatason nousu 
saa tyypillisen varallisuudenhaltijamme odottamaan hintojen seuraavinakin vii
tenä vuotena kohoavan 10 % vuodessa. Jos nykyhetken tulo on 10 markkaa, 
niin kuin perustilanteessa, ovat odotetut vuotuistulot tli.llöin 11. 0 0, 12.10, 13.31, 
14.64 ja 16.11 markkaa ja tulovirran nykyarvo (9.90 + 9.80 + 9.70 + 9.60 + 
9.50) mk = 48.50 mk eli 31.6 % korkeampi kuin perustilanteessa. 

1. Tämä tarkoittaa sitä, että 10 markkaa vuoden kuluttua on varallisuuden haltijan mielestä 
yhtä arvokas kuin 9 markkaa nyt. 
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On helposti havaittavissa, että inflaatio-odotusten aikaansaama reaalivaral
lisuuden arvonnousu on suhteellisesti sitä suurempi, mitä kestävämmästä varal
lisuushyödykkeestä on kysymys. Niinpä jos esimerkkimme tulovirtaan lisätään 
kuudes perustilanteessa 10 markan arvoinen elementti, on arvonnousu 37.4 % 
eikä 31.6 %. 

Paitsi reaalivarallisuuden tuottamien palvelusten ja hyödykkeiden hinnat 
(tulohinnat) voivat tietenkin myös itse reaalivarallisuuden hinnat (pääomahin
nat) olla muuttuvien hintaodotusten kohteena. Ajateltakoon jälleen ensin tilan
netta, jossa hintojen - sekä tulo- että pääomahintojen - odotetaan tulevai
suudessa pysyvän ennallaan. Jos esimerkkimme varallisuudenhaltija suunnitte
lee myyvänsä varallisuushyödykkeensä 5 vuoden kuluttua ja odottaa sen arvon 
tällöin olevan 100 markkaa, on hyödykkeen nykyarvo tällöin (36.85 + 59.05) 
mk = 95.90 mk. Jos varallisuudenhaltija sen sijaan odottaa varallisuushyödyk
keen markkinahinnan seuraavan yleistä tulohintatasoa, jonka .hän puolestaan 
odottaa nousevan 10 % vuodessa, on hyödykkeen nyky arvo hänen silmissään 
(48.50 + 95.10) mk = 143.60 mk eli 49.7 % perustilanteen arvoa korkeampi. 
Arvonnousu on nyt suurempi kuin vastaavassa tapauksessa edellä, jolloin hyö
dykkeellä ei enää viiden vuoden kuluttua oletettu olevan jäännösarvoa. Tämä 
johtuu äsken mainitun suuremman kestävyyden olettamuksesta. Täytyyhän ni
mittäin positiivisen jäännösarvon olettamuksen perustua juuri siihen, että hyö
dykkeellä vielä viiden vuoden kuluttuakin on tuloa tuottavaa voimaa. 

Jos varallisuushyödykkeen hinnan odotetaan nousevan nopeammin kuin 
tulohintataso, on arvonnousu vastaavasti suurempi. Tämän ei tarvitse olla to
dellisuudelle kovinkaan vieras olettamus. Inflaatiotaloudessa saattaa syntyä ti
lanne, jossa inflaatio-odotukset ja inflaatio ruokkivat toisiaan niin, että joiden
kin varallisuushyödykeryhmien hinnat jatkuvasti kohoavat, koska niiden odo
tetaan kohoavan vielä nopeammin kuin ennen, ja niiden odotetaan kohoavan 
vielä nopeammin kuin ennen, koska ne ovat jatkuvasti kohonneet odotettua 
nopeammin. Tällainen inflaation ja inflaatio-odotusten keskeiseen vuorovaiku
tukseen perustuva kumulatiivinen prosessi voi jatkua huomattavan pitkiä ajan
jaksoja (Wall Street'in pörssikurssit ennen »mustaa torstaita» ja tonttihinnat 
nykyisessä inflaatio-Suomessa) tai jopa käytännöllisesti katsoen keskeytyksettä 
(Picasson maalaukset). Jos suhteellisen hinnan nousulla on tukenaan jokin ta
louden reaaliseen muuttumisprosessiin kuuluva kysyntää jatkuvasti lisäävä 
voima (esim. kaupunkilaistuminen), voi tällainen »ansioton arvonnousu» lisäksi 
olla melko tukevalla pohjalla. 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan nyt varallisuushyödykkeiden hinnan
muodostuksesta inflaatio-olosuhteissa hahmotella seuraava kuva. Ensinnäkin on 
syytä olettaa, että näiden hinnat seuraavat yleistä tulokehitystä sitä mukaa 
kuin reaalivarallisuuteen kohdistuvat tulo-odotukset korjataan kohonnutta tulo
hintatasoa vastaaviksi. Toiseksi, inflaatiotietoisuuden levitessä yhteiskuntaan 
alkavat talousyksiköt ottaa tulevan inflaation huomioon laskelmissaan. Tästä 
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aiheutuu varallis'1;1ushyödykkeiden hintojen kohoamista suhteessa niiden tuotta
mien palvelusten ja hyödykkeiden hintoihin. Kestävämpien varallisuushyödyk
keiden hinnat kohoavat inflaatio-odotusten vallitseviin hintoihin kapitalisoitu
misen johdosta suhteellisesti enemmän kuin vähemmän kestävien. Kolmanneksi, 
kun talousyksiköt yhä enenevässä määrin tiedostavat käynnissä olevan varalli
suushyödykkeiden hintojen nousuprosessin, joutuvat pääomahinnatkin niihin 
kohdistuvien inflaatio-odotnsten kohteeksi ja odotetut arvonnousut allmvat ka
pitalisoituneina näkyä reaalivarallisuuden nykymarkkinahinnoissa. Spekulaa
tiomielialan levitessä muodostuu prosessista helposti voimakkaan kumulatiivi
nen. Tämä kumulatiivinen prosessi voi katketa, jos arvonnousuodotusten havai
taan ampuneen yli maalin ja tehtyjen laskelmien sen vuoksi olleen virheellisiä, 
tai jos luottamus inflaation jatkumiseen järkkyy jonkin ulkopuolisen shokin, 
esimerkiksi kovaotteisen ja määrätietoisen inflaatiota vastaan suunnatun talous
politiikan vuoksi. Tällöin saattaa syntyä tilanne, jossa varallisuushyödykkeiden 
hinnat voimakkaasti laskevat siitä huolimatta, että näiden tuottamien palve
lusten ja hyödykkeiden hinnat edelleen jatkavat nousuaan, vaikkakin ehkä hi
taammin kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa on syytä odottaa inflaation kai
kissa vaiheissaan tuovan mukanaan huomattavia suhteellisten hintojen muu
toksia sekä reaalivarallisuuden ja sen tuottamien palvelusten hintojen kesken 
että eri reaalivarallisuuslajien hintojen kesken. 

* * * 

Luottomarkkinoiden indeksisidonnaisuus arvonsa säilyttävän säästämisen 
ongelman kannalta tarkasteltuna ei jo sanotun lisäksi kaipaa paljonkaan lisä
selvitystä. Indeksitilillä tai indeksiehtoisiin obligaatioihin sijoitettuina eivät 
säästövarat ole suojassa inflaation aiheuttamilta muutoksilta varallisuuden.ja
kaantumisessa sen paremmin kuin missään muussakaan muodossa säilytettyinä. 
Syy ei ole käytetyssä indeksissä, joka yleensä on elinkustannusindeksi. Indeksin 
vaihto ei muuta asiaa. Ei liioin jonkin uuden, nykyisin käytettyjä indeksejä pa
remmin varallisuushyödykkeiden hinnat huomioon ottavan indeksin konstruoi
misesta olisi tässä kysymyksessä apua, sillä suuret suhteellisten hiutojen muu
tokset ja niiden aiheuttamat varal1isuuden siirtymät jäävät silti jäljelle. Tällai
sen »keskimääräisindeksill» painottamiselle yhtäältä olemassa olevan reaalivaral
lisuuden hintojen ja toisaalta kansantuloon kuuluvien hyödykkeiden ja palve
lusten hintojen kesken olisi sitä paitsi vaikea löytää järkevä peruste, koska va
rallisuus on tiettyyn ajankohtaan liittyvä varanto ja kansantuote ja sen kompo
nentit ovat virtoja, joiden määrä ja arvo riippuvat ajanjaksosta, jota kohti niitä 
mitataan. 

Tässä kirjoituksessa asiaan otettu kanta voi tuntua melko jyrkältä. Ajatel
takoon esimerkiksi säästäjää, jota kiinnostaa vain säästövarojen ostovoiman säi
lyminen kulutushyödykkeisiin nähden ja jonka knlutuksen rakenne ei kovin pal-
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jon eroa indeksiperheen kulutusrakenteesta. Säästövarojen sijoittaminen indeksi
talletuksiin tai indeksiehtoisiin obligaatioihin merkitsee hänelle kylläkin var
muuttaosiitä, että hän tulevaisuudessa pystyy säästöpääomallaan toteuttamaan 
sum-in piirtein saman kulutuksen, mistä hän säästöjä tehdessääu on joutunut luo
pumaan. Mutta tästä ei loppujen lopuksi ole kysymys. Yhteiskunnan jäsenten 
varallisuuksien voidaan ajatella olevan vaateita, jotka oikeuttavat kuluttamaan 
siitä tavaroiden ja palvelusten määrästä, joka yhteiskunnalla kulloinkin ou käy
tettävissään kulutukseen, niin suuren osan kuin kunkin omistaman varallisuu
den edustama ostovoima on kaikkien varallisuuksien yhteen lasketusta ostovoi
masta. Talletuksen tai ohligaation indeksisidonnaisuus ei takaa, ettei jonkin 
muun vaihtoehtoisen varallisuusmuodon rahamääräinen arvo nousisi enemmän 
kuin indeksi. Kun näiu tapahtuu, kasvaa tällaisessa muodossa varallisuutta säi
lyttävien suhteellinen kulutuspotentiaali ja kaikkien muiden, mukaan luettuina 
indeksiehtoisten talletusten ja obligaatioiden haltijat, vastaavasti pienenee. Toi
sin sanoen, koska hintojen muutokset eivät sinänsä voi muuttaa aineellisen hy
vän olemassa olevia kokonaismääriä, vaan niiden vaikutus yhteiskunnan jäsen
ten varallisuus asemiin on pelkästään redistributiivinen, täytyy joidenkin >}ansiot
toman arvonnousum} muodossa saamia varallisuusvoittoja vastata toisten va
rallisuusaseman vastaavan huononemisen.1 Tätä suhteellisten hintojen muutok
sen aiheuttamaa varallisuuden uudelleen jakautumista vastaan eivät indeksiin 
sidottujen säästövaateiden omistajat ole vakuutettuja. 

Viime aikoina näyttää eri varallisuusmuotojen välisten suhteellisten hinto
jen kehitys olleen sellainen, että reaalivarallisuuden haltijat tai ainakin tontti
maan ja asuntokiinteistöjen omistajat ovat hyötyneet muiden kustannuksella, 
mukaan luettuina indeksiehtoisten talletusten ja obligaatioiden haltijat. Mutta 
siitä, että tontit ja asunnot tulevat myös tulevaisuudessa olemaan edullisimpia 
sijoituskohteita, ei ole mitään takeita. Kiinteistöjen korkeat nykyhinnat raken
tuvat suurelta osalta odotuksille niiden jatkuvasta arvonnoususta. Jos luotta
mus tulo- ja pääoma-arvoinflaation jatkumiseen järkkyy, voivat tontit ja asun
not tulevaisuudessa osoittautua kaikkein huonoiIDmaksi vaihtoehdoksi. Esi
merkkiä tällaisesta mahdollisuudesta ei tarvitse hakea kovinkaan kaukaa men
neisyydestä; 1920-luvun inflaatiokeinottelua seurasi kiinteistömarkkinoiden ro
mahdus 1930-luvulla.2 Inflaatiosta hyötyvät loppujen lopuksi ne varallisuuden
haltijat, jotka aavistavat tulevat suhteellisten hintojen muutokset ennen kuin 
markkinat näin tekevät, ja. toimivat sen mukaisesti ostaen ja myyden oikeaan 
aikaan. 

* * * 
1. Eri asia on, että inflaatio voi nopeuttaa tai hidastuttaa taloudellista kasvua ja näin vaikut

taa siihen aineellisen hyvän kokonaismäärään, mikä kulloinkin on jaettavissa yhteiskunnan jäsen
ten kesken. 

2. MIKKO TAMMINEN Suomen kaupunkien asuntotuotannon vaihtelut ja niiden syyt itse
näisyyden aikana, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja B: 4, 
Helsinki 1945. 
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Vaikkei luottomarkkinoiden indeksisidonnaisuus ratkaisekaan inflaation ai
heuttamien varallisuusvoittojen ja -tappioiden ongelmaa, ei tämä merkitse 
sitä, ettei indeksisidonnaisten säästämismuotojen olemassaololla saattaisi olla 
huomattavakin kokonaistaloudellinen merkitys. Yleisesti katsotaan, että talou
dellisen kasvun kannalta on sitä parempi, mitä suurempi osa kansantalouden 
säästövaroista ohjautuu organisoituneiden luottomarkkinoiden kautta. Voidaan 
näet olettaa, että säästövarat luottomarkkinoiden kautta kulkiessaan hakeutu
vat keskimäärin tuottavampiin kohteisiin, kuin jos säästäjät itse investoisivat 
säästövaransa reaalisiin sijoituskohteisiin tai olisivat suoraan kosketuksessa 
yksittäisten luotonkysyjien kanssa. Organisoituneiden luottomarkkinoiden kyky 
imeä puoleensa säästövaroja taas on tiettyyn rajaan saakka riippuvainen siitä, 
kuinka riski- ja muilta ominaisuuksiltaan erilaistetun vaadevalikoiman ne pys
tyvät tarjoamaan säästäjille. Indeksiehtoisten talletusten ja obligaatioiden merki
tys on ennen kaikkea juuri siinä, että ne laajentavat olemassa olevan säästö
vaateiden valikoiman vastaamaan paremmin inflaatiotaloudessa toimivien sääs
täjien hintaodotuksissa ja riskiasenteissa ilmeneviä eroavuuksia. 

Seuraava esimerkki selventänee asiaa. Jos talletusehdoissa olevat vähäiset 
eroavuU(~.et jätetään ottamatta huomioon, riippuu korkeakorkoisten talletusten, 
A-indeksitalletusten ja B-indeksitalletusten suhteellinen edullisuus tällä het
kellä pelkästään elinkustannusindeksin kehityksestä.! Tämä riippuvuus on esi· 
tetty yllä olevassa kuviossa. 

1. A -indeksitalletukset saatettiin verotuksellise3ti samaan asemaan B-indeksitalletmten ja 
korkeakorkoisten talletusten kanssa 1. 5. 1964 lähtien. Verotuksen vaikutmta eri rahansijoitus
kohteiden edullisuuteen ovat HEIKKI VALVANNE & JAAKKO LASSILA tarkastelleet kirjoituk
sessaan RahoitusmarkkinaiIDme uudistustarve rahall3ij oittaj ain kannalta, Kansallis-Oaake
Pankki, Taloudellinen Katsaus 1964. 4. 
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Jos tarkistusindeksi on alle 3 % perusindeksiä korkeampi, on korkeakorkoi
nen talletus edullisin ja B-indeksitalletus edullisempi kuin A-indeksitalletus. Jos 
indeksin nousu on 3 prosenttia muttei 4 prosenttia, on korkeakorkoinen talle
tus edelleen edullisin, mutta A-indeksitalletus on nyt yhtä edullinen kuin B
indeksitalletus. Indeksin nousun ollessa vähintään 4 %, on A-indeksitalletus 
edullisin. B-indeksitalletus ja korkeakorkoinen talletus ovat tällöin yhtä edulli
sia, jos indeksin nousu on 4 % muttei 5 %. Indeksin nousun ollessa vähintään 
5 % on B-indeksitalletus kannattavampi kuin korkeakorkoinen talletus. 

Jos kaikkien tallettajien indeksiodotukset olisivat samat Ja täysin varmat, 
so. tallettajat toimisivat niin kuin tietäisivät, k~inka paljon indeksi nousee, ei 
olisi mitään syytä tarjota tallettajille tällaista valinnanvaraa. Sillä muut vaihto
ehdot paitsi se, joka tallettajien yhtäläisen ja varman indeksiodotuksen mukaan 
kulloinkin olisi edullisin, jäisivät täysin vaille käyttöä. 

Oletetaan nyt, että tallettajien indeksiodotukset ovat edelleenkin varmat, 
mutta eroavat toisistaan. Tällöin ne, jotka odottavat indeksin nousun olevan 
alle 4 prosenttia, valitsevat korkeakorkoisen talletuksen ja muut A-indeksitalle
tuksen. B-indeksitilit jäävät edelleenkin käyttämättä. 

Kun lopuksi indeksiodotusten epävarmuus otetaan huomioon, tulee talletta
jien valinta riippuvaiseksi yhtäältä heidän todennäköisimpänä pitämästään in
deksikehityksestä ja toisaalta heidän riskiasenteistaan. Tallettaja, jolle on tär
keätä omistaa vuoden kuluttua tietty rahasumma tai joka muuten pitää arvossa 
varmuutta talletuksen markkamääräisestä tuotosta, valitsee korkeakorkoisen 
talletuksen, vaikka arveleekin A-indeksitalletuksen antavan paremman tuoton, 
jollei A-indeksitalletuksen tarjoama voittomahdollisuus ole hänen mielestään 
kovin suuri. Vastaavasti pelurinluonteen omaavaa tallettajaa viehättää A-in
deksitalletus eniten, jos hän pitää suurta indeksin nousua mahdollisena, vaikka 
arveleekin indeksin nousun luultavimmin jäävän alle 4 prosentin. Arpajaisten 
ja veikkauksen suosiosta päätellen on tällainen epätodennäköisen mutta suuren 
voiton tai pienen vaikkakin todennäköisen tappion sisältävän vaihtoehdon kan
natus suuri. 

B-indeksitilit puolestaan saattavat nyt löytää omat kannattajansa niiden 
tallettajien joukosta, jotka odottavat indeksin nousevan esim. joko alle 3 pro
senttia tai yli 5 prosenttia, mutta jotka ovat epävarmoja siitä, kumpi vaihtoehto 
tulee tapahtumaan, katsoen tämän riippuvan vaikkapa tulevien palkkaneuvot
telujen tuloksesta. Myös sellaiset tallettajat, jotka kylläkin arvelevat indeksin 
nousevan, mutta eivät osaa muodostaa itselleen minkäänlaista kuvaa nousun 
todennäköisestä suuruudesta, saattavat päättää kulkea kultaista keskitietä ja 
valita B-indeksitalletuksen. Riskin jakoon pyrkivät varovaisen laskelmoivat tal
lettajat preferoivat eri talletuksia sisältäviä yhdistelmiä. Ja lopuksi A-indeksi
talletuksilla lienee oma uskollinen kannattajajoukkonsa, jolla ei ole indeksien 
odotettavissa olevista nousuista aavistustakaan, mutta jonka mieltä painaa 
huoli tulevasta »rahan arvosta» ja joka indeksi-illuusion vallassa toimien kuvit-
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telee rahojensa säilyttävän )}lOO-prosenttisella>} indeksitilillä arvonsa päättipä 
tallettaja myöhemmi~ käyttää rahansa mihin tarkoitukseen tahansa ja kävi sit
ten hinnoille tulevaisuudessa niin tai näin. Jos omakotitalotontin tai asunto
osakkeen osto tulee kysymykseen vasta eläkevuosille siirryttäessä, voi pettymyk
sen kautta oppiminen tässä tapauksessa olla hyvinkin pitkä prosessi. 

Kuviteltakoon nyt, että tallettajilla olemassa olevan kolmen vaihtoehdon 
sijasta olisi käytettävissään ainoastaan korkeakorkoiset talletukset varmoine 
kuuden prosentin korkotuloineen. On ilmeistä, että kaikki nykyiset indeksital
lettajat eivät tähän tyytyisi, vaan suuntaisi,:"at säästövaratarjontansa rahalai
tosten ulkopuolelle. Saman kokonaistalletusvolyymin aikaansaamiseksi olisi kor
keakorkoisten talletusten koron oltava ehkä huomattavastikin nykyistä kor
keampi, jolloin lisäkoron maksaminen niille tallettajille, jotka tyytyisivät kuu
teenkin prosenttiin, menisi tavallaan hukkaan. 

Indeksiehtoisten obligaatioiden olemassaololla on vastaava merkitys kuin 
indeksitalletuksilla sillä erolla, että riskiasenteiden vailmtus obligaatiomarkki
noilla on luultavasti suhteellisesti suurempi kuin talletuksissa, koska indeksi
odotuksiin liittyvä epävarmuus kasvaa relevantin odotusperiodin pidentyessä. 
On myös mainitsemisen arvoinen seikka, että indeksiehtoiset ohligaatiot muis
tuttavat reaalisia varallisuushyödykkeitä siinä mielessä, että niiden hinnanmuo
dostus on samalla tavalla riippuvainen elinkustannusindeksin nousuodotusten 
muutosten kapitalisoitumisesta nykyhintoihin kuin esim. vuokra-asunnon nyky
arvo on riippuvainen vuokraodotuksissa tapahtuvista muutoksista. Tämän 
vuoksi indeksiehtoisten obligaatioiden voidaan ajatella kykenevän imemään lisä
kysyntää säästövaademarkkinoille ei ainoastaan sen vuoksi, että ne vastaavat 
tavallisia obligaatioita paremmin sellaisten säästäjien preferenssejä, joiden in
deksin nousuodotukset ovat keskimääräistä suuremmat, vaan myös niiden sääs
täjien, jotka odottavat indeksin nousuodotusten tulevaisuudessa kiihtyvän ja 
näkevät indeksiehtoisissa obligaatioissa näin ollen mahdollisuuden arvonnousu
voittojen saamiseen. Tällä seikalla voi olla merkitystä varsinkin Suomessa, jossa 
muut vastaavat vaateet kuten osakkeet ja debentuurit muodostavat vain har
voille käyttökelpoisen valintavaihtoehdon. 

Indeksisidonnaisten säästövaateiden käyttöönotolla ei-indeksisidonnaisten 
säästövaateiden rinnalle on siis edellä sanotun perusteella ollut kokonaistalou
dellista merkitystä, sikäli kuin tällä tavoin on kyetty irrottamaan kysyntää suo
rista sijoituksista ja )}jääkaappisäästämisestä)} organisoitujen luottomarkkinoi
den säästövaateisiin. Tämä onkin luultavaa. 

Lopuksi on syytä tähdentää, ettei palkkojen, vuokrien ja maataloustulon 
indeksisidon:naisuusjärjestelmä ole rinnastettavissa indeksisidonnaisiin luotto
markkinoihin. Edellisissä on nimittäin kysymys kansantulon eri komponenttien 
hintakehityksen kytkemisestä toisiinsa, kun taas jälkimmäisessä sidotaan va
rallisuusarvoja. tulokomponenttien hintoihin. 
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SUOMEN JA RUOTSIN VIENTITUOTTEIDEN 

KYSYNNÄN SUBSTITUUTIOJOUSTOISTA 

Jouko Sivander 

Johdanto 

Toisen maailmansodan jälkeen monissa maissa on suoritettu ulkomaankaupan 
hintajoustoja käsitteleviä tutkimuksia. Joustohan ilmaisee- varsin yksinkertai
sella tavalla hinnan muutoksen vaikutuksen kysyttyyn vienti- (tuonti-) mää
rään. Ulkomaankaupan joustomittausten tarkoituksena on ollut selvitellä mak
sutasekysymyksiä, esimerkiksi vientikysyntään vaikuttavia tekijöitä, ja niillä 
on haluttu testata itse ulkomaankaupan teorian perusteita etenkin sitä, minkä
lainen merkitys hintamekanismilla on kansainvälisen kaupan koostumukseen ja 
jakaantumiseen. 

Hintajoustoja käsittelevää ulkomaankaupan teorian osaa kohtaan on kuiten
kin viime aikoina esiintynyt melkoista pessimismiä, sillä lasketut tuonti- tai 
vientijoustot ovat vain harvoissa tapauksissa olleet tilastollisesti merkitseviä. 
Ulkomaankaupan hintamekanismia on siksi jouduttu lähestymään laskemalla 
ns. kysynnän substituutiojoustoja. 

Substituutiojoustoja laskettaessa verrataan kahden maan tuotantofunktioi
den suhdetta maiden vientien suhteeseen. Klassillisen teorian mukaisesti tuo
tantofunktiot käsittävät vain yhden tuotannontekijän, työvoiman, jonka tuotta
vuuserojen oletetaan vaikuttavan po. maiden viennin koostumukseen) Silloin 
on voimassa seuraavan kysyntäfunktion ilmaisema riippuvuus suhde : 

(1) log (XIfx2) = log A + ~ log (ql!q2) 

Funktiossa tarkoittavat Xl ja X2 kahden maan vientivolyymeja sekä ql ja q2 
vientiteollisuuksien tuottavimksia.2 Täten substituutiojoustokerroin ~ määrit
tää kaikkiaan neljän muuttujan välisen riippuvuuden. Toisin sanoen laskettava 

1. Ks. J. BHAGWATI The Pure Theory of International Trade: A Survey, The Economic 
JournaI, March 1964, s. 4-17. 

2. »Tuottavuus» tarkoittaa mittauksissa yleensä ainoa5taan tuotantoon osallistuvaa henkilöä 
kohti laskettua tuotosta. 
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jousto ilmaisee, kuinka paljon maa l:n ja maa 2:n viennin suhde muuttuu vas
taavien vientiteollisuuksien tuottavuuden suhteen muuttuessa. Koska kysy
myksessä on joustokäsite, on sekä (Xl/x2):n että (qI!q2):n muutokset puolestaan 
vielä mitattava suhteellisina muutoksina.! 

Edellä mainittua regressioyhtälöä (1) hyväksi· käyttäen ovat mm. Mac
DOUGALL, STERN, BALASSA ja ZELDER suorittaneet laajoja tutkimuksia.2 Eten
kin ulkomaankaupan hintamekanismi on tällöin tullut tutkimuskohteeksi, sillä 
hinnanmuodostuksen ajatellaan tapahtuvan siten, että suhteellinen tuottavuus 
likimain vastaa suhteellisia hintoja. 

Lasketut j oustoestimaatit ovat toisaalta osoittaneet hintamekanismin eittä
mättömän voiman, toisaalta on niiden tulkinta herättänyt vilkasta keskustelua. 
Kritiikki on kohdistunut yhtä hyvin empiiristen tutkimusmenetelmien oikeelli
suuteen kuin käytettyihin teoriaperusteisiinkin. On huomattava lisäksi, että 
substituutiotutkimukset tarjoavat perustan myös muiden kuin hintatekijöiden 
analysointiin. Puhutaanhan paljon sellaisten vaikuttajien kuin vientiponniste
lujen, tuotteiden laatuerojen yms. huomattavasta merkityksestä tietyn maan 
viennissä. Mainitsematta ei liioin sovi jättää suoranaisia kaupan rajoituksia ja 
tulleja. Kansainvälisen kaupan kysyntäolosuhteita kartoittavat joustomittauk
set saavat. luonnollisesti oikean sisältönsä vasta, kun nämä tekijät otetaan huo
mioon jo lähtökohtaolettamuksina. 

Edellytyksenä kahden maan tuottavuuden ja viennin vertaamiselle on Imi
tenkin se seikka, että maiden tulee edustaa samanlaista taloudellisen kehityksen 
tasoa sekä etteivät viennin rakenteet sanottavasti poikkea toisistaan. Maailman
kaupasta on tosin helposti löydettävissä yksittäisiä tuotteita, joiden markkina
osuuksiayoidaan selvitellä tuottavuuserojen avulla (esimerkiksi maataloustuot
teet vilja, voi, liha), mutta kahden maan kilpailutilannetta on jo vaikeampi löy
tää. Tuotekohtaista kilpailua voidaan tutkia aikasarjamenetelmän avulla, jol
loin samaa ·hyödykettä koskevia havaintoja tehdään useampana vuonna.3 Koko
naisvientiä (tai sen edustavaa osaa) voidaan taas tarkastella myös poikkileikkaus-

1. Tarkasteltavan kahden maan asetelman voidaan periaatteessa ajatella olevan osa koko 
maailmankaupan kilpailusuhdeverkostoa. Substituutiojousto ei siis mittaa tavanmukaista -
keynesiläisen teorian mukaista - kotimaisten ja tuontitavaroiden välistä substituutiota. 

2. Ks. G. D. A. MacDOuGALL British and American Exports: A Study Suggested by the 
Theory of Comparative Costs, Part I ja II, The Economic Journal, December 1951 ja September 
1952; ROBERT M. STERN British and American Productivity and Comparative Costs in Inter
national Trade, Oxford Economic Papers, VoI. 14, October 1963; BELA BALASSA An Empirical 
Demonstration of Classical Comparative Cost Theory, The Review of Economics and Statistics, 
VoI. XLV, May 1963 sekä RAYMOND E. ZELDER Estimates of Elasticities of Demand for Exports 
ofthe United Kingdom and the United States, 1921-1938, The Manchester School of Economic 
and Social Studies, VoI. XXVI, January 1958. 

3. Näin on tehnyt ERKKI LAATTO selvitellessään Suomen ja Ruotsin paperiteollisuuden tuot
teiden markkinaosuuksia. Ks. Suomen ja kilpailevien maiden markkinaosuuksien kehityksestä 
Ison-Britannian ja EEC-maiden selluloosan ja paperin tuonnissa, Taloudellisia Selvityksiä 1964. 
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menetelmällä, joka tarkoittaa jouston laskemista yhden vuoden havaintojen 
perusteella. Jos po. vuosi edustaa normaaleja olosuhteita, vältetään tällöin eräi
tä aikasarjatutkimuksissa esiintyviä harhoja. 

* * * 

Yllä mainitut näkökohdat ovat antaneet virikkeen seuraavassa esitettävään 
Suomen ja Ruotsin vientimarkkinoita koskevaan poikkileikkaustutkimukseen. 
Kummankin maan samantyyppiset päävientituotteet (puu- ja paperiteollisuus
tuotteet, metalliteollisuustuotteet) ja yhdenmukaiset teollisuusryhmittelyt muo
dostavat tutkimukselle hyvät tilastolliset perusedellytykset. Ruotsin teollisuus 
on tosin Suomen teollisuutta jonkin verran kehittyneempää ja vienti melkoi
sesti monipuolisempaa. Sopivalla painotusmenettelyllä tällainen lievästä kehi
tystasoerosta aiheutuva harha voitaneen kuitenkin korjata. 

Poikkileikkaustutkimus vuosilta 1959, 1960 ja 1961 

Teollisuustuotanto kasvoi vuonna 1961 Suomen pääostajamaissa varsin tasai
sesti. Vuoden voidaan sanoa varsin tyypillisesti noudattaneen sodanjälkeistä 
kasvutrendiä.1 Lisäksi tämä vuosi on viimeinen, jolta on saatavissa täydelliset 
tiedot Ruotsin teollisuudesta. Tutkimuskohteeksi onkin aluksi valittu vuosi 
1961. 

Tutkimusaineistoon on pyritty valitsemaan hyödykkeet siten, että saataisiin 
edustava kuva sekä Suomen että Ruotsin viennistä. Tilastolähteinä on käytetty 
Suomen ja Ruotsin ulkomaankauppatilastoja.2 Koska aineiston on oltava edus
tava kummankin maan viennin osalta ja tuotteiden sellaisia, joita kumpikin 
maa vie, jää vertailukelpoisia vientiryhmiä 3 vain parisenkymmentä. Standard 
International Trade Classification (SITC) -ryhmittely, joka on käytössä sekä 
Suomessa että Ruotsissa, helpottaa eri tuotteiden sijoittamista omiin })lokeroi
hinsR». On miltei itsestään selvää, että paperiteollisuustuotteet (SITC-ryhmät 
251 ja 641) muodostavat suuren osan koko aineistosta. Toisaalta on haluttu 
tutkia myös sellaisten vientiarvoltaan pienempien ryhmien kuten meijerituottei
den, tekstiilien sekä e:räiden suurten teollisuustuoteryhmien kuten graafisen ja 
sähköteknisen teollisuuden tuotteiden vientiä. Tutkittavaksi on niin ikään otettu 
muutamia etenkin Suomen kannalta potentiaalisia vientituotteita kuten huone-

1. Tämä ilmenee esimerkiksi Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa konst
ruoidusta Suomen viennille tärkeiden maiden teollisuustuotannon volyymin indeksisarjasta. Ks. 
Bank of Finland Monthly Bulletin 1961: 3, Finnish Economy in 1960 sekä 1965: 5, Finnish 
Foreign Trade in 1964. 

2. Suomessa: SVT 1 A Ulkomaankaupan kuukausijulkaisut v. 1961. Ruotsissa: Månadssta
tistik över handeln, Kommerskollegium, Stockholm 1961. 

3. SITein kolminumeroisia ryhmiä. 
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kalut sekä lasi- ja posliinituotteet. Metalliteollisuustuotteista on otettu mukaan 
vain alukset, sillä Ruotsin. ylivoimaisuus muiden metalliteollisuustuotteiden 
kohdalla tekee vertailun miltei mahdottomaksi.! 

Viennin vertailussa on käytettyarvolukuja. Ruotsin vientiryhmien arvo
luvut on muutettu markoiksi vuoden 1961 keskimääräisen avistamyyntikurssin 
mukaan. 

Vientiryhmien perusteella on valittu vastaavat >}teollisnudet» (teolilsnushaa
rat, jotka valmistavat vietävää hyödykettä). Lähteinä on käytetty Snomen ja 
Ruotsin teollisuustilastoja.2 Kummankin maan päävientituotteiden kohdalla 
vastaava teollisuus on helpo~ti löydettävissä, kun taas eräiden pienempien ryh
mien, kuten meijeriteollisuustuotteiden kohdalla, po. ryhmään luettavien hyö
dykkeiden määrä Rnotsissa hiukan poikkeaa Suomen vastaavasta. 

Teollisuuden tuottavuutta on mitattu jakamalla sen jalostusarvo 3 työhön 
osallistnvien henkilöiden lukumäärällä. Viimeksi mainittuun luetaan myös ns. 
toimihenkilöt. Kummankin maan vastaavien teollisuuksien tuottavuutta ver
rataan toisiinsa, jolloin nähdään Suomen suhteellinen tuottavuus Ruotsiin 
nähden.4 Vihdoin lasketaan vientisuhteen (Suomen vienti/Ruotsin vienti) ja 
tnottavuussuhteen vä.linen regressio. 

Koottu aineisto käsitti 70 % Suomen viennistä ja 41 % Suomen teollisuuden 
jalostusarvosta vuonna 1961. Vastaavat prosenttiluvut Ruotsin kohdalla olivat 
pienemmät (43 % ja 33 %), mikä johtuu juuri Ruotsin vientivalikoiman laa
jemmuudesta ja monipuolisemmasta teollisuudesta. Lasketut tuottavuus- ja 
vientisuhteet on koottu taulukko on 1. Regressioyhtälönä saatiin tulokseksi 

log (XJ/X2) = -0.371 + 1.272 log (qJ/q2) 
(1.738) 

R= 0.2 

Kuviossa 1 on esitetty havainnollisen pistediagramman muodossa saadnt 
tulokset vuodelta 1961. Koska kuvio on piirretty logaritmiseen koordinaatistoon, 
vastaa saatu regressiosuora edellä esitetyn yhtälön (1) muotoa. Suora on las
kettu tavanmukaisella pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Kuviosta 1 havaitaan, että eri teollisuuksien suhteellisen tuottavuuden ja 
suhteellisen viennin havaintopisteet pyrkivät asettumaan nousevan suoran ym
pärille. 

Regressiokerroin 1. 272 tuntuu kuitenkin varsin pieneltä osoittaen tuottavuus-

1. Monia metalliteollisuusryhmiä, joita Ruotsi vie, ei sisälly ollenkaan Suomen vientiin. 
2. SVT XVIII A Teollisuustilasto 1961. Ruotsin vastaavat tiedot sisältyvät vuosikirjaan 

Statistisk årsbok för Sverige, Statistiska centraIbyrån, Stockholm 1962. 
3. Jalostusarvo = tuotannon bruttoarvo miinus käytetyt raaka-aineet ja puolivalmisteet, 

pakkausaineet, polttoaineet, voiteluaineet yms. sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, 
kuljetus- yms. palvelukset. . 

4. Yleensä tässä kirjoituksessa tarkastellaan vientimarkkinoita Suomen kannalta. 
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Kuvio 1. 

erojen vähäisen vaikutuksen vientiosuuksiin. Saatu korrelaatio on vaatimaton 
ja keskivirhe suuri. Tämän vuoksi regressiosuora tusJrin antaakaan muuta kuin 
varsin tentatiivisen kuvan po. muuttujien välisestä riippuvuudesta ja on ilmeis
tä, että kokonaisvientien suhdetta ei voida tässä tapauksessa selittää pelkillä 
tuottavuuseroilla. 

Eri tuoteryhmien kohdalla Jriintyy huomio siihen seikkaan, että Ruotsin 
tuottavuus on jokaisen ryhmän paitsi puuhiokkeen kohdalla suurempi kuin 
Suom~n. Kuviosta voidaan lisäksi tehdä muutamia muita mielenkiintoisia hyö
dykekohtaisia havaintoja, joista tulee tarkemmin puhetta myöhemmin. 

* * * 

Selvityksen seUraavana vaiheena suoritettiin samoja teollisuustuoteryhmiä 
käsittävä samanlainen poikkileikkaustutkimus vuosilta 1959 ja 1960. Kansain
välisen suhdannekehityksen valossa jakso vaikutti mielenJriintoiselta, sillä 
vuonna 1959 teollisuustuotannon volyymi kasvoi tärkeimmissä ostajamaissa 
jopa yli 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä kasvu hiljeni huomattavasti 
vuonna 1960.1 Näiden vuosien erilainen suhdannevaihe antaa näin tilaisuuden 

1. Tämä ilmenee edellä mainitusta Suomen viennille tärkeiden maiden teollisuustuotannon 
indeksisarjasta. Kasvun hidastumisen aiheutti lähinnä USA:n teollisuustuotannon voimakas 
kääntyminen laskuun. 
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Taulukko 1. Suomen ja Ruotsin eräiden teollisuusalojen tuottavuuksien 
ja vientien suhteet vuonna 1961 

1. Puuhioke ..................................... . 
2. Selluloosa ..................................... . 
3. Paperi ja pahvi ................................ . 
4. Kuitulevyt .................................... . 
5. Paperi~ ja pahvitavarat ......................... . 
6. Sahatavara .................................... . 
7. Vaneri ........................................ . 
8. Huonekalut ................................... . 
9. Meijerituotteet ................................. . 

10. Lihatuotteet ................................... . 
11. Villatuotteet 1 .......•••...•••.•••••••••.••..••• 

12. Puuvillatuotteet 1 •••••••••••••••••.••••••••••••• 

13. Lääkkeet ...................................... . 
14. Värit ......................................... . 
15. Graafisen teollisuuden tuotteet ................... . 
16. Sähköteknisen teollisuuden tuotteet .............. . 
17. Alukset ....................................... . 
18. Lasituotteet ................................... . 
19. Posliinituotteet ................................ . 

Tuottavuuksien 
suhde 

Suomi/Ruotsi 

1.196 

0.912 

0.684 

0.958 

0.709 

0.611 

0.693 

0.605 

0.598 

0.607 

0.613 

0.580 

0.652 

0.655 

0.712 

0.725 

0.848 

0.744 

0.816 

Vientien suhde 
Suomi/Ruotsi 

0.345 

0.557 

0.557 

1.208 

1.119 

1.007 

2.055 

0.190 

2.459 

0.073 

0.152 

0.457 

0.022 

0.011 

0.158 

0.088 

0.216 

0.196 

0.512 

tutkia, miten ulkomainen taloudellinen kehitys vaikuttaa vientien suhteeseen.2 

Aineisto oli 81 % Suomen viennistä vuonna 1959 ja 80 % vuonna 1960 vastaa
vien prosenttien ollessa Ruotsin kohdalla molempina vuosina 49. 

Korrelaatio muuttujien välillä oli samaa luokkaa kuin vuoden 1961 tutki
muksessa ja regressiokerroin (substituutiojousto) edelleen varsin pieni. Regres
sioyhtälöinä ilmaistuna tulokset olivat seuraavat: 

v. 1959 3 

logaritmisena 

X1/X2 = 0.759 - 0.234 (q1/q2) 
(1.017) 

0.506 + 0.186 log (qt!q2) 
(0.533 ) 

1. Sisältää vain kankaat ja langat (ei valmiita asusteita). 
2. Ulkomainen suhdannekehitys vaikuttanee eri tavalla Ruotsin ja Suomen vientiin vain, 

jos - ja niin kuin itse asiassa tapahtuukin - maat vievät tuotteitaan erilaisessa suhdannevai
heessa oleville alueille. 

3. Logaritmisen yhtälön (jossa regressiokerroin = substituutiojousto) ohella kokeiltiin esi
tutkimuksena myös lineaarista mallia, jonka antamat tulokset ovat yleensä samansuuntaisia 
kuin logaritmisenkin. 
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• 

v. 1960 
XIfX2 = 3.182 - 3.493 (qIiq2) 

(1.742) 
logaritmisena 

log (Xt!X2) = - 0.872 - 1.771 log (qIiq2) 
(2.047) 

Etenkin vuoden 1960 regressioyhtälöt ovat vastoin edellytettyä riippuvuus
suhdetta, sillä negatiivinen regressiokerroin edellyttäisi tuottavuuden lisäyksen 
pienentävän Suomen viennin markkinaosuutta Ruotsiin nähden! Selityksenä 
voitaisiin ehkä ajatella kysynnän siirtymistä ulkopuolelle jäävän »muun maail
man» tuotteisiin. 

V oisiko tuotteiden erilainen osuus kokonaisviennistä vaikuttaa tuloksiin? 
Kootussa näytteessä esimerkiksi Suomen kohdalla vuodelta 1959 (näyte oli 
80 % kokonaisviennistä) selluloosan osuus oli yli 24 %, huonekalujen, puuvilla
ja villatuotteiden, lihatuotteiden, lääkkeiden ja värien, graafisen teollisuuden 
tuotteiden sekä lasi- ja posliinituotteiden osuuden ollessa vain vajaa yksi pro
sentti. Kyseinen ongelma pyrittiin ratkaisemaan painottamalla kaikkien kolmen 
tarkasteltavan vuoden tuottavuuksia ja vientiosuuksia koskevat havaintoparit 
niiden prosentuaalisella osuudella Suomen ja RuotsIn yhteenlasketusta viennistä. 
Menettely merkitsi siis sitä, että selluloosa sai painokseen 24, kun taas lääkkeitä, 
värejä yms. pienempiä ryhmiä ei otettu ollenkaan huomioon, ts. painona oli 
nolla. Parhaan korrelaation antoi ei-Iogaritminen regressio vuodelta 1960 ker
toimen ollessa 0.50. Regressiokertoimet olivat puolestaan taas vastoin alkuolet
tamuksia eli itseisarvoltaan erittäin pienet ja etumerkiltään negatiiviset. Tosin 
vuoden 1960 »substituutiojousto» oli niinkin suuri kuin -1.5. Vaikka korrelaatio 
painotetuissa havainnoissa oli yleensä hiukan parempi kuin painottamattomissa, 
ei tässäkään tapauksessa itse regressiokerroin näyttänyt saavan kovin miele
kästä arvoa. 

* * * 

Seuraavassa on vielä kiinnitetty huomiota yksittäisten teollisuuksien (ks. 
taulukko 1) tuottavuuksien ja vastaavien vientien mielekkyyteen. :S:yödyke
kohtainen tarkastelu osoittaa, että 1 
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a) Suomen suhteellinen vienti puuhiokkeen kohdalla on varsin pieni ottaen 
huomioon Suomen suhteellisesti korkean tuottavuuden 

h) sahateollisuuden melko alhaisesta tuottavuudesta huolimatta Suomen 
suhteellinen vienti on melko suuri 

c) vanerin suhteellinen vienti on erittäin suuri Suomen suhteellisesti alhai
sesta tuottavuudesta huolimatta 

1. Mainitut seikat käyvät vuoden 1961 osalta ilmi myös kuviosta 1 ja taulukosta 1. 
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Kuvio 2. 

1.00 

d) Suomen meijerituotteiden vienti on Ruotsiin verrattuna erittäin suuri 
huolimatta melko alhaisesta tuottavuudesta 1 

e) lihateollisuuden hiukan alhaisempaan tuottavuuteen nähden Suomen suh
teellinen vienti on kuitenkin katsottava erittäin pieneksi. 

Nämä viisi poikkeusta esiintyvät erittäin selvästi kaikkina kolmena tarkas
toltavana vuonna. Kaikki muut teollisuustuoteryhmät näyttivät taas likipitäen 
noudattavan sääntöä: mitä suurempi tuottavuus" sitä suurempi vienti. 

Tutkimusta jatkettiin nyt poistamalla aineistosta nämä poikkeuksellisesti 
:käyttäytyvät hyödykeryhmät. Kunkin vuoden aineistoon sisältyi siten vain 14 
havaintoparia. Vuonna 1959 se käsitti Suomen viennin arvosta 55 % ja teolli
Iuuden jalostusarvosta 31 %. Vastaavat luvut olivat 55 % ja 34 % vUonna 
1960 sekä 46 % ja 31 % vuonna 1961. Ruotsin kohdalla tutkimusaineiston osuus 
k.okonaisarvoista oli tietysti huomattavasti pienempi vastaten esimerkiksi 33 pro-

1. On varsin ilmeistä, että havaintoon vaikuttaa Suomessa noudatettu maataloustuotteiden 
hintapolitiikka. Lisäksi esiintyy tämän ryhmän kohdalla tilastollisia luokittelueroavuuksia. 
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Kuvio 3. 

senttia kokonaisviennistä ja 27 prosenttia koko teollisuuden jalostusarvosta 
vuonna 1961. Havaintojeu vähyys ei siten pienentänyt paljoakaan aineiston 
edustavuutta, koska useimmat tutkittavaksi jääneistä teollisuuksista ovat suu
ria pääryhmiä. 

Vuoden 1959 havainnoista on nyt konstruoitavissa seuraava yhtälö (ks. 
kuvio 2): 

log (X1fX2) = - 0.219 + 2.119 log (q1fq2) 
(0.818) 

R = 0.60 

Korrelaatiokerroin 0.60 on huomattavasti parempi kuin aikaisemmissa tut
kimuksissa. Samoin regressiokerroin tuntuu vastaavan a priori olettamuksia. 
Yhden prosentin muutos suhteellisissa tuottavuuksissa lisäisi siten Suomen 
suhteellista vientiä 2 %. Johtopäätöksen yleispätevyyttä sumentaa kuitenkin 
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jälleen vuoden 1960 olettamusten vastaiset tulokset, joissa regressiokerroiu 
edelleen näytti olevan negatiivinen ja korrelaatio varsin alhainen.! 

Vuoden 1961 regressioyhtälöksi saatiin (ks. kuvio 3) 

log (X1/X2) = - 0.132 + 3.913 log (qI/q2) 
(2.245) 

R = 0.45 

Yllä olevan mukaan tuottavuuserojen vaikutus vientiosuuksiin olisi vieläkin 
suurempi kuin vuoden 1959 perusteella on pääteltävissä. Prosentin muutos suh
teellisissa tuottavuuksissa aiheuttaisi siten lähes 4 prosentin mu"utoksen suhteel
lisissa vientiosuuksissa. On tietysti muistettava, että edellä >}karsitut>} tuotteet 
saattavat paljonkin muuttaa kokonaisviennin muutoksista tehtäviä johtopää
töksiä. 

Taulukossa 2 on esitetty kaikkien kolmen vuoden tuottavuus- ja vienti
suhteet. Luvuista näkyy selvästi Ruotsin voimakas kilpailuasema - tuotta
vuuksien (vientien) suhde on = 1.0, jos tuottavuudet (vieutimäärät) ovat yhtä 
suuret. On kuitenkin huomattava, että näiden lukujen perusteella laskettujen 
substituutiojoustojen normaalisti tulkitaan mittaavan Suomen suhteellisen kil
pailuaseman muutoksia, joten siis alhainen tuottavuus ei vielä sinänsä sano mi
tään tästä vienti suhteen muutoksesta. Pikemminkin voidaan ajatella, että suh
teellisesti alhaista tuottavuutta on helppo muuttaa korkeammaksi, jolloin -
sikäli kuin edellä mainitut melko korkeat regressiokertoimet pitävät paikkansa 

Suomen suhteellinen vienti suurenee voimakkaasti. 

Tulosten arviointeja 

Esillä olevassa selvityksessä on tarkasteltu Suomen vientiolosuhteita verrattuna 
tärkeimpään kilpailijaamme. Esitetty hyödykekohtainen tuotteiden vertailu 
a~taa viitteitä siitä, kuinka tiukka on Suomen ja Ruotsin kilpailusuhde kansain
välisillä markkinoilla. Monien mallin ulkopuolelle jäävien tekijöiden vuoksi 
laskettua substituutiojoustoa ei voitane kuitenkaan käyttää muuta kuin viit
teitä antavana viennin muutoksia ennustettaessa. Tutkimus kartoittaakin vienti-

1. Korrelaatiokertoimen merkitys jää tässä hiukan toissijaiseksi, koska tarkoituksena on 
ikään kuin alustavasti hyödykekohtaisten havaintojen perusteella selvitellä tuottavuuksien ja 
vientien suhdetta. Käytettyä yhtälöä ei siis pidetä varsinaisena ekonometrisena mallina vaan 
pikemminkin ensimmäisenä yrityksenä sellaisen konstruoimiseksi. Niinpä STERN mainitsee 
MacDOUGALLin saaneen 0.44:n ja 0.42:n suuruisia korrelaatiokertoimia vuosilta 1950 ja 1959 
sekä PAIGE & BOMBAcHin 0.42:n ja 0.4o:n suuruiset kertoimet samoilta vuosilta. Ks. R. M. 
STERN British and American Productivity and Comparative Costs in International Trade, Oxford 
Economic Papers, VoI. 14, Octoher 1962, s. 295. 
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Taulukko 2. Suomen ja Ruotsin eräiden teollisuus alojen tuottavuuksien 
ja vientien suhteet vuosina 1959-1961 

1959 1960 1961 

Tuotta- Vientien Tuotta- Vientien Tuotta- Vientien 
vuuksien suhde vuuksien suhde vuuksien suhde 

suhde suhde suhde 

ql/q2 X1/X2 %/q2 X1/X2 ql/q2 X1/X2 

1. Selluloosa ............ 0.691 0.491 0.716 0.485 0.912 0.557 

2. Kuitulevyt ........... 0.753 0.272 0.615 0.303 0.958 0.337 

3. Paperi ja pahvi ....... 0.971 1.002 0.692 0.988 0.684 1.208 

,. Paperi- ja pahvitavarat . 0.751 1.521 0.609 1.288 0.709 1.119 

5. Huonekalut .......... 0.446 0.244 0.673 0.306 0.605 0.190 

6. Villatuotteet1 • . •.•.... 0.496 0.312 . . .. 0.613 0.152 

7. Puuvillatuotteet1 ••.•.. -0.632 0.634 0.600 .. 0.580 0.457 

8. Lääkkeet ............ 0.662 0.014 0.612 0.021 0.652 0.022 

9. Värit ................ 0.199 0.014 0.704 0.012 0.655 0.011 

10. Graafisen teollisuuden 
tuotteet .............. 0.688 0.138 0.694 0.148 0.712 0.158 

11. Sähkötekn.teoll. tuotteet 0.645 0.117 0.701 0.083 0.725 0.088 

12. Alukset .............. 0.826 0.327 0.979 0.451 0.848 0.216 

13. Lasituotteet .......... 0.836 0.185 0.826 0.188 0.744 0.196 

14. Posliini, savi ......... 0.754 0.545 0.649 0.460 0.816 0.512 

markkinoita vain tiettyjen teollisuustuotteideu osalta, sillä kuten havaittiin 
kokonaisjouston selville saaminen on erittäin vaikeaa. 

On lisäksi huomattava, että tuottavuussuhteen muuttuessa saattaa kysyn
tä kohdistua kokonaan' tarkastelussa ulkopuolelle jäävän »kolmannen maan» 
tarjoamiin tuotteisiin. 

Suhdannetekijä (tulovaikutus) tulee esitetyssä suhdetarkastelussa periaat
teessa eliminoiduksi, olettaen suhdanteen muutoksen vaikuttavan yhtäläisesti 
sekä Suomen että Ruotsin vientiin. Tosin edellä mainittu Ruotsin taloudellinen 
voimakkuus vaikuttanee saatuihin tuloksiin. Voidaan ehkä puhua markkinoiden 
vanhuudesta tms.; normaalistihan kysynnän siirtyminen tarjonnan lähteestä toi
seen vaatii tietyn psykologisen kynnyksen ylittämistä. 

Estimaattej a tulkittaessa on syytä vielä lähemmin kiinnittää huomiota 
viennin tarjontaolosuhteisiin. Tuottavuuksien ja vientiosuuksien vertailu on 
oikeutettua vain, jos Suomen ja Ruotsin vientituotteiden tuotanto-olosuhteet 
ovat samanlaiset. Toisaalta tuotosyksikköä kohti lasketut palkkakustannukset' 
ovat esimerkiksi vuosina 1953-1963 nousseet Suomessa ja Ruotsissa varsiu eri 
tavalla.2 Tarjontapuolella on tarkasteltuina vuosina saattanut esiintyä myös 

1. Sisältää vain kankaat ja langat. 
2. Ks. LAATTO mk., s. 17. 
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suoranaisia kitkatekijöitä kuten yli- tai alikapasiteettiongelmia, tuotannon ra
joituksia tms. Edellä havaitut poikkeavat hyödykeryhmät (joiden markkina
osuus on joko liian suuri tai liian pieni) saanevat selityksensä osaksi juuri tämän
kaltaisista tarjontapuolella esiintyneistä häiriöistä. 

Lopuksi todettakoon vielä, että sellaiset tekijät kuin laatu, muoti ja design 
saattavat myös vaikuttaa suhteellisten vientiosuuksien jakaantumiseen. Koska 
-valtaosa tutkituista teollisuustuotteista on ryhmiteltävissä kansainvälisiin laatu
luokkiin, jää näiden tekijöiden vaikutus käsillä olevassa selvityksessä melko 
vähäiseksi. Kuluttajan muilla erikoisvaatimuksilla ei liioin liene suurtakaan 
vaikutusta eräiden pienien tuoteryhmien (kuten huonekalut) mahdollisesti muo
dostamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
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KOKONAISTALOUDELLISIA LASKELMIA 

PALKKANEUVOTTELUJA VARTEN 

Timo Helelä - Paavo Grönlund - Ahti Molander 

1. Johdanto 

Eräiden työmarkkinajärjestöjen asettama tutkimusryhmäl pyysi huhtikuussa 
1965 tämän selvityksen kirjoittajia laatimaan muistion, jonka tarkoituksena oli 
luoda pohjaa työmarkkinajärjestöjen välisissä keskusteluissa käytettävän »kie
len» täsmentämiseksi sekä selvittää palkkapoliittisten ratkaisujen kannalta kes
keisten taloudellisten tekijöiden kehitys viime vuosien aikana. Laadimme tutki
musryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta »Muistion palkkaneuvotte
luja vartem>.2 Nyt julkaistavan selvityksen sisältö on pääpiirteissään yhdenmu
kainen emo muistion kanssa. Eräitä täsmennyksiä, tarkistuksia ja selvennyksiä 
on kuitenkin tehty. 

Tässä selvityksessä on tarkastelun kohteiksi valittu sellaiset palkkaratkai
sujen kannalta keskeiset tekijät kuten palkat, hinnat, työllisyys, tuottavuus ja 
tulonjako, niiden kehitys ajassa ja eri elinkeinoissa. Valtaosan selvityksen sisäl
löstä muodostaa luonnollisesti palkkoja koskeva tarkastelu. 

Tutkimuksen kohteena on koko kansantalous. Tämä on lyönyt leimansa sekä 
tilasto aineiston valintaan että tulosten analyysiin. Tutkimusnäkökulman koko
naisvaltaisuudesta johtuu, ettei yksittäisten alojen erityisongelmia ole voitu 
ottaa huomioon. 

Kokonaisvaltaisesta tarkastelukulmasta johtuu edelleen, että käytetty tilas-

1. Työmarkkinajärjestöjen asettaman tutkimusryhmän työhön 'Jsallistuivat seuraavat hen
kilöt: järjestöasiamies ENSIO HEIKKILÄ Suomen Tekuillisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskuslii
tosta, tutkija TAUNO KALLINEN Taloudellisesta Tutkimuskeskuksesta, tutkija NIILO KOLJONEN 
Suomen Ammattijärjestöstä, tutkimussihteeri BJARNE LINDHOLM Toimihenkilö- ja Virkamisjär
jestöjen Keskusliitosta, sihteeri NILS NILSSON Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitosta, tilas
toasiainhoitaja JARMO PELLIKKA Liiketyönantajien Keskusliitosta, johtaja TAUNO RANTA Suo
men Työnantajain Keskusliitosta sekä toiminnanjohtaja VILJO SIRKIÄ Maaseudun Työnantaja
liitosta. 

2. TiMO HELELÄ - PAAVO GRÖNLUND - AHTI MOLANDER Muistio palkkaneuvotteluja var
ten, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, Sarja D: 12. 
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toaineisto pohjautuu kansantulolaskelmiin, jotka muodostavat yhtenäisen ko
konaisuuden. Näin on voitu välttyä päätymästä keskenään ristiriitaisiin tulok
siin, mikä useiu saattaa olla seurauksena eri lähteistä peräisin olevan ja eri ta
voin koustruoidun tilasto aineiston soveltamisesta. 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että selvitystä laadittaessa on ollut käy
tettävissä tarkistettujen kansantulolaskelmien uudet luvut.! 

Tarkastelu etenee seuraavasti: Johdantoluvun jällceen tulevat selvittelyn 
kohteeksi sellaiset palkkakäsitteet kuten palkkasumma, muut työtulot, tyÖvoi
makustannukset, ansiotaso, palkkojen liukuminen sekä reaalipallcat. Pyrkimyk
senä on ollut määritellä käytetyt käsitteet sekä esittää vuosilta 1954-1964 ja 
1958-1964 yhtenäiset indeksisarjat kaikkien mainittujen käsitteiden osalta. 
Kolmannessa luvussa tarkastelun kohteena ovat keskeisimmät hintaindeksit, 
minkä jälkeen neljännessä ja viidennessä luvussa siirrytään tarkastelemaan työl
lisyyttä ja työn tuottavuutta. Kuudennessa luvussa suoritettu tulonjakotarkas
telu kohdistuu ansaittujen tulojen jakautumiseen tulotyypeittäin. Seitsemän
nessä luvussa on esitetty eräitä tietoja, jotka valaisevat kannattavuuden ja kil
pailukyvyn kehitystä. Esitettyjen tietojen perusteella suoritetaan kahdeksan
nessa luvussa yhteenveto tapahtuneesta kehityksestä tarkastelun kohteena ole
vina ajanjaksoina. 

Selvityksen päättää yhdeksäs luku, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellista 
välineistöä hyväksi käyttäen palkkojen ja hintojen välistä yhteyttä eräiden 
vaihtoehtoisten lähtökohtaolettamusten valossa. 

Muuttuvissa olosuhteissa ei ole mahdollista objektiivisesti todeta jonkin pe
rusvuoden olevan ainoa mahdollinen >}llormaalivuosi>}. Tarkastelun kohteeksi 
otettavan ajanjakson valinta riippuukin olennaisesti siitä, mihin kysymyksiin 
haetaan vastauksia ja mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. 

Kun palkkapolitiikka nähdään osana kasvupolitiikkaa, on tarkasteltavan 
ajanjakson oltava riittävän pitkä, jotta olisi mahdollista selvittää mielenkiinnon 
kohteena olevien ilmiöiden pitkän aikavälin kehitys s uunnat. Niinpä palkkara
kenteessa tai työvoiman elinkeinojakautumassa tapahtuvat muutokset ovat 
yleensä melko pitkän kehitysprosessin tuloksia, eikä pelkästään markkinameka
nismin toiminta voi saada aikaan äkillisiä muutoksia niihin. 

Palkkaratkaisut tehdään kuitenkin yleensä melko lyhyttä ajanjaksoa var
ten. Ratkaisuihin vaikuttaa tällöin paitsi sopimustilanteessa vallitseva talou
dellinen >}ilmapiiri>} myös lähimenneet kokemukset. Ulkomaankaupasta suuresti 
riippuvassa kansantaloudessa aiheuttavat lähinnä maailmantaloudesta peräisin 
olevat suhdanneheilahtelut tuntuvia vaihteluita yleisen kehityssuunnan molem
min puolin. Tästä syystä tulisi tarkastelun kohteena olevan periodin peittää 
ainakin yksi täysi suhdannekierto. 

1. Tarkistettujen kansantulolaskelmien tulokset sekä niiden laskentaperusteet on julkaistu 
Tilastokaftsauksien numerossa 11/1965. 
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J ott~ saatalsIill kuva pitemmän ajanjakson kehitystendensseistä, on tässä 
selvityksessä - lähinnä tilastollisista syistä - valittu tarkastelun kohteeksi 
vuodet 1954-1964. Toisaalta palkkaratkaisuja silmällä pitäen on selvitetty 
myös lyhyemmän ajanjakson eli vuosien 1958-1964 kehityspiirteet. Tilastolli
sen selvityksen kannalta jälkimmäinen ajanjakso on suhteellisen sovelias: sel
laiset kansantaloutemme toimintaa muovanneet toimenpiteet kuten palkkasään
nöstely, tuontisäännöstelyn laajamittainen purkaminen sekä devalvaatio jäävät 
tarkasteluperiodin ulkopuolelle; mainitut vuodet peittävät täyden suhdanne
kierron; tilastot ovat vuoden 1957 jälkeen tuntuvasti parantuneet ja monipuo
listuneet. 

Jotta perusvuoden valintaan liittyviä pulmia voitaisiin jossain määrin vält
tää, on jäljempänä seuraavissa taulukoissa esitetty erikseen kunkin tilastosarjan 
k e s kim ä ä r ä i s et v u 0 t u i s et muu t 0 s p r 0 sen t i t.1 Palkkojen, 
hintojen, työllisyyden sekä muiden tässä selvityksessä esitettyjen tilastosarjo
jen prosenttiset muutokset vuodesta toiseen ovat vaihdelleet voimakkaasti. Tau
lukoissa esitetyt vuotuiset muutosprosentit sen sijaan kuvaavat keskimääräistä 
kehitystä tarkastelun kohteena olevina ajanjaksoina. Tätä menettelyä käyttä
mällä on mahdollista supistaa poikkeuksellisten vaihteluiden vaikutusta pitkän 
aikavälin kehityksestä muodostettavaan kuvaan. 

2. Palkkakäsitteet 

2.1. Näkökulma 

Seuraavassa tarkastellaan aluksi palkkoja työnantajan ja työntekijän näkökul
masta sekä palkkojen kokonaistaloudellista merkitystä. 

Työ n a n taj ann ä k ö k u 1 m a s t a katsottuna tarkoitetaan paikoilla 
niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat paIkatun työvoiman käyttämisestä tuo
tannontekijänä tuotantoprosessissa. Lyhyellä tähtäyksellä, jolloin tuotantotek
niikkaa ei liiemmin voida muuttaa ja työpaikan suuruuden ollessa yrityksen 
kannalta määrätty esim. työehtosopimuksissa, on yrittäjän ongelmana, missä 
laajuudessa tuotantoa harjoitetaan. Tällöin määräytyy myös, kuinka paljon 
palkattua työvoimaa käytetään. Pitkällä tähtäyksellä tuotantotehiikan muut
tamiseen on sen sijaan mahdollisuuksia. Työpanoksen suhteellisen hinnan (ver
rattuna muiden tuotannontekijöiden hintoihin) suuruus vaikuttaa tällöin tuo
tantotekniikan valintaan. Työvoiman hinnan noustessa suhteessa pääoman hin-

1. Vuosien 1954-1964 sekä 1958-1964 yleistä kehityssuuntaa katsottiin parhaiten kuvaa
van eksponentiaalisen trendin y = axt , jossa y = trendi, a = vakio, x = kasvukerroin ja t = ai
kamuuttuja. Keskimääräiset vuotuiset muutosprosentit on saatu trendien kasvukertoimista. -
Selvennyksenä mainittakoon: Näin laskettuihin keskimääräisiin vuotuisiin muutosprosentteihin 
ei päästä jakamalla jonkin indeksisarjan muutosprosenttia t, esim. vuodesta 1954 vuoteen 1964, 
tarkasteluajanjakson vuosien lukumäärällä. 
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taan työvoimaa pyritään korvaamaan pääomalla, ts. tuotantoa rationalisoidaan, 
mikä yleensä merkitsee pääomapanoksen lisäämistä työntekijää kohden. Vas
taavasti pääomapanoksen hinnan noustessa suhteessa työvoiman hintaan pyri
tään supistamaan pääoman käyttöä suhteessa työvoimaan. 

Palkatun työvoiman suorittamista työpanoksista - rahassa tai luontois
etuina - maksettava korvaus muodostaa kuitenkin vain osan työnantajan työ
voimakustannuksista. Maksettujen palkkojen lisäksi työvoimakustannuksiin lue
taan kaikki muutkin palkatun työvoiman käyttöön välittömästi liittyvät menot 
kuten työnantajan suorittamat sosiaalimenot. 

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että työnantajan näkökulmasta kat
sottuna palkkakustannukset tai työvoimakustannukset lasketaan yleensä tuo
tosyksikköä kohden. 

P a 1 k a n saa jan k ann a 1 t a palkalla tarkoitetaan hänen saam,aansa 
korvausta suoritetusta työpanosyksiköstä. Palkansaajan saamien palkkatulojen 
kokonaismäärään vaikuttaa myös hänen suorittamiensa työpanosten määrä. Vii
meksi mainittu riippuu yhtäältä vallitsevasta työllisyystilanteesta ja toisaalta 
siitä, millaiset ovat palkansaajan arvostukset vapaa-ajan ja kokonaispalkkaa 
vastaavan hyödykevalikoiman välillä . 

. P a 1 k a n saa j a k 0 t i talo u den k ann a 1 t a voidaan tehdä ero an
saittujen tulojen ja käytettävissä olevien tulojen välillä. Kuu kotitalouden jona
kin ajanjaksona ansaitsemista palklmtuloista vähennetään niistä maksetut vä
littömät verot, jää jäljelle kotitalouden käytettävissä olevat palkkatulot. Kun 
näihin lisätään yhtäältä kotitalouden saamat muut tulot, joista on vähennetty 
asianomaiset verot, sekä toisaalta julkisen vallan ja muiden sektoreiden koti
taloudelle suorittamat tulonsiirrot, on kysymyksessä kotitalouden käytettävissä 
olevat tulot. Kotitalouden hyvinvointiin vaikuttaa käytettävissä olevien tulojen 
tavaroissa ja palveluksissa mitatun reaaliarvon lisäksi myös julkisen vallan tar
joamien julkisten kulutuspalvelusten määrä ja laatu. 

On vielä.·syytä todeta, että työnantajat tarkastelevat palkkoja tuotosyksik
köä kohden ja palkansaajat työpanosyksikköä kohden; työpanoksesta suoritet
tava korvaus muodostaa työnantajan näkökulmasta katsottuna kustannuserän 
ja palkansaajan näkökulmasta katsottuna tuloerän. 

Kokonaistaloudellisesta näkökulmasta katsottuna 
kansantaloudessa jonakin ajanjaksona maksettavat palkat muodostavat merkit
tävän osan kokonaistuloista. Näin ollen palkkatuloissa tapahtuvilla muutoksilla 
on huomattava vaikutus siihen, millaiseksi kokonaiskysyntä muodostuu. Mikäli 
palkkatulojen - tai muiden tulojen - nimellisen kohoamisen vuoksi kokonais
kysyntä pyrkii paisumaan nopeammin kuin kotimainen kokonaistarjonta sa
maan aikaan kasvaa, pyrkii yleinen hintataso kohoamaan. Näin ollen palkko
jen nimellistä nousua ei aina vastaa samansuuruinen reaaliansioiden nousu. Toi
saalta ulkomaankauppaa käyvässä ns. avoimessa taloudessa osa kokonaiskysyn
nän paisumisesta purkautuu tuonnin lisääntymisenä. Mikäli seurauksena on va-
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luuttavarannon supistuminen, se on omiaan vaikuttamaan rahamarkkinoita ki
ristävästi ja tuotannon rahoitusmahdollisuuksia kaventavasti. 

Palkat muodostavat kuitenkin myös keskeisen kustannustekijän. Mikäli työ
voimakustannukset tuotosyksikköä kohden nousevat nopeammin kuin niissä 
maissa, joihin vientimme suuntautuu, tai niissä maissa, joista kotimaisen tuo
tannon kanssa kilpaileva tuonti tapahtuu, aiheuttaa kotimaisen kustannustason 
nousu tuotantomme kilpailukyvyn heikkenemisen. Tällä saattaa vuorostaau olla 
haitallisia vaikutuksia sekä kotimaisen tuotannon määrään että sen kautta työl

lisyyteen. 

2.2. Palkkasumma 

Kansantalouden palkkasumma voidaan määritellä kansantaloudessa jonakin 
ajanjaksona palkansaajien suorittamista työpanoksista maksettujen, rahamää
rässä ilmaistujen korvausten kokonaismääräksi. Vastaavasti voidaan puhua jon
kin eIinkeinonhaaran, tuotannonalan tai yrityksen maksamasta palkkasum
masta. Palkkasumma käsittää seuraavat erät: palkansaajille tilinmaksun yh
teydessä tuloutetut rahamääräiset korvaukset; palkansaajien verotusarvon mu
kaiset luontoisedut; välittömät ennakkoverot valtiolle, kunnille ja seurakun -
nille. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään palkkasumman kehitys koko kansantalou
dessa sekä eri elinkeinoissa vuosina 1954-1964 sekä 1958-1964. 

Koko kansantaloudessa tai jossakin elinkeinonhaarassa maksetun palkka
summan muutoksiin vaikuttavat suoritetusta työpanosyksiköstä maksetun kor
vauksen suuruudessa tapahtuvat muutokset sekä työpanoksen määrän muutok
set. Viimeksi mainitussa tapahtuneisiin muutoksiin vaikuttavat paitsi kokonais
taloudellisen aktiviteetin vaihtelut myös kansantalouden rakennemuutokset. 
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Yhteenvetona taulukoista 1-3 voidaan esittää seuraava: 
Vuosina 1954-1964 palkkasumma kasvoi keskimäärin 10 prosentilla vuo
dessa vastaavan luvun ollessa vuosina 1958-1964 hieman korkeampi 

eli 11 %. 
Vuosina 1954-1964 viidennes ja vuosina 1958~1964 runsas neljännes 
palkkasumman keskimääräisestä vuotuisesta lisäyksestä johtui palkan
saajien työvuosissa mitatun työllisyyden kasvusta. 
Molempina tarkastelun kohteina olevina ajanjaksoina palkkasumman 
keskimääräinen vuotuinen kasvunopeus oli voimakkain kaupan, pank
kien ja vakuutuslaitosten sekä jullcisen hallinnon piirissä. Sen sijaan maa
talouden palkkasumman keskimääräinen vuosikasvu oli 1-2 %. 
Lähinn.ä tuotannon elinkeinorakenteessa tapahtuneista muutoksista sekä 
käytetyn työvoiman toimihenkilöistymisestä johtuu, että toimihenkilöi
den pallrkasumman kasvu on ollut työntekijöiden palkkasumman kasvua 
nopeampaa. 



Taulukko 1. Palkkasummat eIinkeinoittaiu indekseinä (1954 = '100') 

I I I I Ra- I I Kaup- J Iki I Muut I Maa- Met- Teol- ken- Lii- pa, u - palve- Yh- Työn- Toimi-
Vuosi I ta- I säta-

I 

Ii-

I 

nu~- I ken-I pankit, h~~ II~S- [te~~- teki- henki-
lousl lous suus2 tOI- ne vakuu- r elIn- sa jät löt 

minta tus mto keinot 

1954 100 100 100 100 100 100 I 100 100 100 100 100 
1955 100 130 110 104 115 116 115 108 112 111 114 
1956 107 133 123 118 132 138 140 128 127 123 136 
1957 104 122 129 126 145 142 156 139 134 127 147 
1958 100 121 132 138 150 149 172 144 141 130 159 
1959 102 119 144 151 161 164 191 158 153 140 174 
1960 97 142 166 167 176 184 206 175 171 158 193 
1961 97 164 188 182 192 208 230 193 191 176 217 
1962 104 172 204 194 210 235 256 213 208 191 237 
1963 100 187 218 215 234 273 296 238 231 206 272 
1964 124 229 252 244 266 320 350 260 267 238 318 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 

+1 I vuotta kohden +7 +9 +9 +9 +11 +12 +10 +10 +9 +11 

1. Maatalous sisältää myös kalastuksen ja metsästyksen. 
2. Teollisuus sisältää myös teollisen käsityön kaikissa seuraavissa teollisuutta koskevissa 

lukusarjoissa. 

Taulukko 2. Palkkasummat elinkeinoittain indekseinä (1958 = '100') 

I Maa-[ ~et-[ T~ol- fe~~ [ Kaup-I J n' [Muut I \ I Lii- pa,. ~e~l- palve- Yh- Työ~- Toimi-
Vuosi ta- sata- Ii- nus- ken-\ pankit, I hal- Il~S- I te~~-I t?~- henki-

IloUS IIOUS [suus t.oi- ne vakuu- Iinto e~n- sa Jat löt 
mmta tus kemot 

1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 102 98 109 110 107 110 111 110 109 108 110 
1960 97 118 126 121 117 123 120 121 122 122 121 
1961 97 136 142 132 128 139 134 134 136 135 137 
1962 104 142 155 141 140 157 149 148 148 147 150 
1963 100 155 165 156 155 183 172 166 164 159 172 
1964 124 190 191 177 177 214 204 181 190 183 200 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +2 +11 +11 +10 +10 +13 +12 +11 +11 +10 +12 

Edellä saatua kuvaa täydentää taulukko 3, jossa on esitetty, miten elinkei
nojen osuudet kansantalouden koko palkkasummasta ovat muuttuneet vuosina 
1954-1964 .. 
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Taulukko 3. Palkkasummat eIinkeinoittain prosentteina koko palkkasummasta vuosina 
1954-1964 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Maa- Met- Teol- ken- Lii- pa, palve- Yh- Työn- Toimi-

Vuosi ta- säta- li- ken- pankit, nen lus- teen- teki- henki-nus- hal-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät löt 
minta tus keinot 

I 
1954 3.3 7.8 34.1 15.9 7.7 11.6 13.4 6.2 100.0 63.3 36.7 
1955 3.0 9,0 33.6 14.8 7.9 12.0 13.7 6.0 100.0 62.6 37.4 
1956 2.8 8.2 32.9 14.7 8.0 12.5 14.7 6.2 100.0 60.8 39.2 
1957 2.6 7.1 32.9 14.9 8.3 12.2 15.5 6.5 100.0 59.9 40.1 
1958 2.3 6.7 32.0 15.6 8.3 12.3 16.4 6.4 100.0 58.6 41.4 
1959 2.2 6.1 32.1 15.8 8.1 12.5 16.8 6.4 100.0 58.2 41.8 
1960 1.9 6.5 33.2 15.5 7.9 12.5 16.1 6.4 100.0 58.6 41.4 
1961 1.7 6.7 33.6 15.1 7.8 12.6 16.2 6.3 100.0 58.4 41.6 
1962 1.7 6.4 33.4 14.8 7.8 13.1 16.4 6.4 100.0 58.1 41.9 
1963 1.5 6.3 32.2 14.8 7.9 13.7 17.2 6.4 100.0 56.7 43.3 
1964 1.5 6.7 32.1 14.5 7.7 13.8 17.6 6.1 100.0 56.4 43.6 

I 

Työllisyyden rakennemuutokset heijastuvat selvästi myös seuraavassa ase
telmassa, jossa on esitetty palkkasumman prosenttijakautuma kolmesta eri elin
keinoryhmästä. Sen mukaan palveluselinkeinojen osuus palkkasummasta on 
noussut tuntuvasti vuodesta 1954 vuoteen 1964. 

Palkkasumman prosenttinen jakautuminen elinkeinoryhmittäin vuosina 1954, 1958 ja 1964 

1954 
1958 
1964 

2.3. Muut työtu[ot 

Maa- ja 
metsätalous 

11.1 
9.0 
8.2 

Teollisuus 
ja rakennus-

toiminta 

50.0 
47.6 
46.6 

Palvelus-
elinkeinot 

Yhteensä 

38.9 100.0 
4,3.4 100.0 
45.2 100.0 

Muilla työtuloilla tarkoitetaan kaikkia niitä palkatun työvoiman käyttöön välit
tömästi liittyviä menoja, jotka työnantajilla on palkkasumman lisäksi. Suomen 
kansantulotilastossa näihin menoihin sisällytetään mm. työnantajien suoritta~ 
mat kansaneläke- ja lapsilisämaksut sekä työttömyys- ja työeläkevakuutusmak~ 
sut. Taulukossa 4 on esitetty muiden työtulojen kehitys Suomessa. 

Vuosina 1954-1964 muut työtulot kasvoivat keskimäärin 13 prosenttia vuo
dessa, kun sen sijaan vuosina 1958-1964 keskimääräinen nousuprosentti vuotta 
kohden oli 16. 
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Taulukko 4. Muut työtulot indekseinä 

Vuosi 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden 

2.4. Työvoimakustannusten kehitys 

1954 = '100' 

100 
113 
124 
130 
145 
161 
177 
199 
245 
301 
354 

+13 

1958 = '100' 

100 
110 
122 
137 
169 
207 
244 

+16 

Kuten aiemmin todettiin, työvoimakustannuksiin luetaan paitsi palkkasumma 
myös edellä käsitellyt »muut työtulot». Taulukossa 5 työvoimakustannukset on 
esitetty eriteltynä vuosilta 1954-1964. 

Taulukko 5. Työvoimakustannusten prosenttinen jakautuma vuosina 1954-1964 

Muut työtulot 

Kansan- Työttö- Muut Työvoima-
Vuosi eläke- ja myys- Työeläke- sosiaali- Muut Palkat kustan-

lapsilisä- vakuutus- vakuutus- kustan- työtulot nukset 
maksut maksut maksut nukset yhteensä 

1954 4·.4 I - - 5.1 9.5 90.5 100.0 
1955 4.4 - - 5.1 9.5 90.5 100.0 
1956 3.9 - - 5.4 9.3 90.7 100.0 
1957 3.7 - - 5.5 9.2 90.8 100.0 
1958 4.0 - - 5.8 9.8 90.2 100.0 
1959 4.0 - - 5.9 9.9 90.1 100.0 
1960 4.0 - - 5.8 9.8 90.2 100.0 
1961 4.0 0.1 - 5.7 9.8 90.2 100.0 
1962 4.1 0.2 1.5 5.2 11.0 89.0 100.0 
1963 4.3 0.1 3.3 4.2 11.9 88.1 100.0 
1964 4.6 0.1 3.3 4.1 12.2 87.8 100.0 
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Yhteenvetona taulukosta 5 todettakoon seuraava: 
palkkojen suhteellinen osuus työvoimakustannuksista on supistunut. Lä
hinnä työnantajien suorittamien työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuu
tusmaksujen vuoksi muiden työtulojen osuus työvoimakustannuksista on 
sen sijaan kohonnut 9.5 prosentista vuonna 1954 12.2 prosenttiin vuonna 
1964. 

Työvoimakustannukset voidaan jakaa kahdella eri tavalla hinta- ja määrä
komponentteihin. Ensinnäkin, työmarkkinoiden ja tuotantotekniikan valinnan 
kannalta on mielekästä jakaa työvoimakustannukset tuotantoprosessissa käy
tettyjen työ pan 0 s yk s i k k ö j en määrällä. Tällöin päädytään työpanos
yksikköä kohden laskettuihin työvoimakustannuksiin. 

Toiseksi, kun tarkastelun kohteena on tuotoksen hinnoittelu ja hyödyke
markkinat, on työvoimakustannukset syytä jakaa tuotettujen tuo t 0 s y k
s i k k ö j e n määrällä. Tällöin saadaan lasketuksi työvoimakustannukset tuo
tosyksikköä kohden. 

Tuotosyksikköä kohden sekä työpanosyksikköä kohden laskettujen työvoi
makustannusten välinen suhde on yksinkertainen: jakamalla työpanosyksikköä 
kohden lasketut työvoimakustannukset työn keskimääräisellä tuottavuudella1 

saadaan työvoimakustannukset tuotosyksikköä kohden. Tällöin työn tuottavuus 
ilmoitetaan tuotoksen ja työpanoksen välisenä suhteena. Tuotosyksikköä koh
den lasketut työvoimakustannukset ilmaisevat, kuinka paljon työpanosyksikköä 
kohden lasketut työvoimakustannukset ovat muuttuneet suhteessa työn keski
määräiseen tuottavuuteen.2 

Kun tuotosyksikköä kohden lasketut työvoimakustannukset jaetaan edel
leen kokonaistuotannon hintaindeksillä, voidaan tarkastella, missä määrin työ
voimakustannusten nousu on ylittänyt tai alittanut samanaikaisen hintojen nou
sun. Työvoimakustannusten ja tUotannon hintaindeksin suhde ilmaisee toisaalta 
palkkojen kansantulo-osuuden kehityksen.3 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty edellä käsiteltyjen suhdelukujen kehitys 
vuosina 1954-1964 ja 1958-1964; työvoimakustannuksista on otettu huo
mioon ainoastaan palkkakustannukset. Työpanosyksikköä kohden laskettuja 
palkkakustannuksia on tällöin mitattu jakamalla palkkasumma palkansaajien 
miestyövuosissa mitatulla työpanoksella (tulokseksi saadaan palkansaajien kes
kimääräiset vuosiansiot) ja työn tuottavuutta hruttokansantuotteen volyymin 

1. Ks. jäljempänä lukua 5. 

2. W W Q. W ..' ak k N " k ...... ' Q k k - = - ; -, Jossa = tYOVOlIll ustannu set, = tyopano sen maara Ja = 0 0-
Q N N 

naistuotannon määrä. 

3.W W W - = -- = - ; P, jossa P = kokonaistuotannon hintaindeksi ja Y 
Y P'Q Q 

nimellinen 

kansantulo. 
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ja palkansaajien miestyövuosissa mitatun työpanoksen suhteen avulla. Tällöin 
palkkakustannukset tuotosyksikköä kohden tulevat ilmaistuksi palkkasumman 
ja bruttokansantuotteen volyymin suhteen avulla. Palkkojen kansantulo-osuus 
tulee ilmaistuksi palkkasumman ja bruttokansantuotteen arvon avulla.1 

Taulukko 6. Eräiden keskeisten suhdelukujen kehitys vuosina 1954-1964 (1954 = '100') 

I Palkansaajien 

Brutto-
Palkka- I Brutto-kansantuotteen Palkkojen volyymi kustannukset 

Vuosi keskimääräiset t t k ·kk·· .. kansantuotteen osuus brutto-
vuosiansiot palkansaajien uo osy Sl oa hi t . d k . kansantulosta työpanosta kohden n am e Sl 

kohden 

1954 100 100 100 100 100 
1955 107 102 105 106 100 
1956 120 102 117 115 102 
1957 128 106 120 120 100 
1958 135 108 126 129 98 
1959 143 112 128 131 98 
1960 152 117 130 135 96 
1961 163 121 135 140 96 
1962 174. 122 142 145 98 
1963 191 124 154 155 100 
1964 216 128 168 167 100 

Taulukko 7. Eräiden keskeisten suhdelukujen kehitys vuosina 1958-1964 (1958 = '100') 

Brutto-

Palkansaajien kansantuotteen Palkka- Brutto- Palkkojen 
Vuosi keskimääräiset volyymi kustannukset kansantuotteen osuus brutto-

vuosiansiot palkansaajien tuotosyksikköä hintaindeksi kansantulosta työpanosta kohden 
kohden 

1958 100 100 100 100 100 
1959 106 104 102 102 100 
1960 112 108 103 105 98 
1961 121 112 107 109 98 
1962 129 113 113 112 100 
1963 142 115 122 120 102 
1964 160 119 133 129. 102 

1. Todettakoon, että suorittamalla esitetyt laskutoimitukset ei palkkojen laskennallisen kan
santulo-osuuden osalta päästä täysin samaan lukusarjaan kuin mitä taulukossa on esitetty. Tämä 
j<>htuu pyöristyksistä, joita laskehnaa suoritettaessa joudutaan tekemään. 
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2.5. Ansiotason kehitys 

Koko palkansaajaväestön kannalta on keskeisin palkkasuure lähinnä palkka
sUmma ja muut työtulot. Palkkapolitiikassa tulee tällöin kysymykseen tarkas
tella palkkojen tai palkkasumman ja muiden työtulojen osuutta kansantulosta, 
palkkojen suhdetta muihin tulotyyppeihin sekä palkkasumman jakautumista eri 
palkansaajaryhmien kesken. Nämä kysymykset liittyvät kuitenkin etupäässä 
tulonjakoon, ja kysymyksiin palataan tuonnempana tarkasteltaessa tulonjakoa 
ja sen kehitystä. 

Yk s i t t ä i sen p a 1 k a n saa jan kannalta sen-sijaan tulevat esille lä
hinnä seuraavat kysymykset: kuinka paljon palkansaajalle maksetaan korvausta 
yhdestä suoritetusta työpanoksesta, kuinka paljon häneltä kysytään työsuori
tuksia tähän hintaan sekä miten paljon tavaroita ja palveluksia palkalla voi 
ostaa. 

Eri palkansaajien suorittamien työpanosyksikköjen määrässä sekä työpanos
yksiköstä maksettujen korvauksien suuruudessa esiintyy-tuntuvia eroja. Samoin 
palkansaajien kulutustottumukset eivät suinkaan ole yhdenmukaisia. Koko kan
santaloutta koskevassa tarkastelussa ei kuitenkaan ole mahdollista lähteä tar
kastelemaan yksityiskohtaisesti yksittäisten palkansaajien tai eri palkansaaja
ryhmien jonakin ajanjaksona ansaitsemia palkkoja. Yleiskuvan saamiseksi on 
pyrittävä tiivistämään käytettävissä ol~va tieto siten, että saataisiin käsitys 
jonkin elinkeinonhaaran palkansaajille tai kaikille palkansaajille k e s kim ä ä
r i n maksetuista palkoista jonakin ajanjaksona tai maksettujen palkkojen 
keskimäärässä ajanjaksosta toiseen tapahtuneista muutoksista. 

Mikäli kaikista työ suorituksista ja niistä maksetuista korvauksista olisi käy
tettävissä yksityiskohtaiset tiedot, voitaisiin laatia p a 1 k k a t a soi n d e k
s i t, joissa työllistetyn työvoiman ikä- ja sukupuolirakenteen, elinkeinottaisen 
jakautuman, palkkaperusteiden mukaisen jakautuman sekä työllisyystilanteen 
muutosten vaikutukset olisi kokonaan eliminoitu. Tähän ei kuitenkaan yleensä 
ole mahdollisuuksia, vaan käytännössä on tyydyttävä laatimaan a n s i 0 t a s 0-

i n d e k se j ä, jotka poikkeavat toisistaan lähinnä siinä suhteessa, miten työ
voiman rakenteessa tapahtuvat muutokset on otettu huomioon. 

Jakamalla koko kansantalouden tai jonkin elinkeinon palkkasumma suori
tettujen työvuosien määrällä, saadaan keskimääräiset markoissa ilmaistut vuosi
palkat, joiden perusteella voidaan laatia vuosiansioindeksit. Näihin lukuihin vai
kuttavat kuitenkin paitsi ansioissa myös työvoiman rakenteessa tapahtuneet 
muutokset. 

Tilastollisen päätoimiston julkaisemassa palkansaajien yleisessä ansiotaso
indeksissä,l joka on laadittu painottamalla yhteen kiintein palkkasummapainoin 
mahdollisimman tasarakenteisten palkansaajaryhmien pallckasummien ja työ-

1. Laskentamenetelmät on selostettu Tilastokatsauksissa N:o 10/1958 julkaistussa artikke
lissa »Palkansaajien ansiotasoa ja palkkasummia kuvaava neljännesvuositilasto». 
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panosten määrien suhteet, tulevat tällaiset muutokset pääosiltaan eliminoiduksi. 
Työvoiman rakenteelliset muutokset vaikuttavat mainittuun indeksiin ainoas
taan näiden tasarakenteisten ryhmien sisällä, mutta ei sen sijaan ryhmien välillä. 

Mikäli tarkastelun kohteena on suhteellisen lyhyt ajanjakso, ei molempien 
edellä mainittujen indeksien välillä kuitenkaan pääse rakennemuutoksista huoli
matta muodostumaan mitään suuria eroja. Seuraavissa taulukoissa 8 ja 9 on 
esitetty paitsi keskimääräisten vuosipalkkojen indeksi, joka on laskettu palkka
summatietojen ja palkansaajien suorittamien työvuosien määrää koskevien tie
tojen avulla, myös Tilastollisen päätoimiston laskema palkansaajien yleinen an
siotasoindeksi. Näiden indeksien välinen ero oli suurimmillaan ollessaan 3 pro
senttia. 

Taulukko 8. Palkansaajien ansioiden keskimääräistä kehitystä kuvaavia indeksejä vuosina 
1954-1964 (1954 = '100') 

Vuosi A B C 

1954 100 100 100 
1955 107 107 100 
1956 120 122 98 
1957 128 128 100 
1958 135 134 101 
1959 143 141 101 
1960 152 149 102 
1961 163 160 102 
1962 174 169 103 
1963 191 185 103 
1964 216 210 103 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +7 +7 +1 

A. Keskimääräisten vuosipalkkojen indeksi 
B. Yleinen ansiotasoindeksi 
C. A: B indeksinä 

Taulukko 9. Palkansaajien ansioiden keskimääräistä kehitystä kuvaavia indeksejä vuosina 
1958-1964 (1958 = '100') 

Vuosi A B C 

1958 100 100 100 
1959 106 105 101 
1960 112 111 101 
1961 121 119 102 
1962 129 126 102 
1963 14,2 138 103 
1964 160 156 103 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +8 +7 +1 
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Taulukko 10. Palkansaajien ansiotason kehitys elinkeinoittain vuosina 1954-1964 (1954 ='100') 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Maa- Met- Teol- ken- Lu- pa, palve- Yh- Työn- Toimi-

Vuosi ta- säta- li- ken- pankit, nen lus- teen- teki- henki-nus- hal-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät löt 
minta tus keinot 

1954 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1955 107 118 104 107 111 105 110 107 107 107 107 
1956 122 13\l 118 123 126 122 129 121 122 120 124 
1957 129 132 123 125 133 127 138 126 128 126 130 
1958 133 138 130 128 143 134 148 131 134 131 139 
1959 136 138 137 134 150 140 156 136 141 138 145 
1960 144 145 146 143 156 146 164 142 149 146 153 
1961 150 160 157 157 167 155 176 151 160 157 164 
1962 154 170 166 167 176 164 187 157 169 166 174 
1963 175 192 178 183 192 182 209 168 185 181 192 
1964 201 227 201 206 216 207 238 188 210 205 217 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +6 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +6 +7 +7 +7 

Taulukko 11. Palkansaajien ansiotason kehitys elinkeinoittain vuosina 1958-1964 (1958 = '100') 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Maa- Met- Teol- ken- Lu- pa, palve- Yh- Työn- Toimi-

Vuosi ta- säta- li- ken- pankit, nen lus- teen- teki- henki-nus- hal-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät Iöt 
minta tus keinot 

1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 103 101 106 105 105 104 105 104 105 105 105 
1960 109 105 112 112 109 109 111 108 111 111 110 
1961 114 116 121 123 117 115 119 116 119 120 118 
1962 117 124 128 131 123 122 126 120 126 127 125 
1963 132 139 137 143 134 136 141 129 138 138 138 
1964 152 165 155 161 152 154 161 144 156 156 157 

Keskimääräinen 
muutos prosentti 
vuotta kohden +7 +9 +7 +8 +7 +7 +8 +6 +7 +7 +7 

Taulukoissa 10 ja 11 on esitetty palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ke
hitys elinkeinoittaiu. 

Koska palkkaneuvotteluissa teollisuustyöntekijöiden palkkojen kehitys näyt
telee keskeistä osaa, on taulukoissa 12 ja 13 esitetty Tilastollisen päätoimiston 
laskema teollisuudeu ja käsityön piirissä työskentelevien palkansaajien (toimi-
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henkilöiden ja työntekijöiden) ansiotasoiudeksi sekä STK:n laatimat ansioin
deksit teollisnustyöntekijöiden keskitnntiansioista) 

Taulukko 12. Teollisuuden kaikkien palkansaajien ansiotasoindeksi sekä teollisuustyöntekijöiden 
keskituntiansioindeksit vuosina 1954-1964 (1954 = '100') 

'fyöntekij ät 

Kaikki Miehet I Naiset 
Vuosi palkansaajat Ilman I 

J 
Ilman 

I 
arkipyhä- Arkipyhä-

1 
arkipyhä- Arkipyhä-

korvausta I korvaus ml. korvausta korvaus ml. 

1954 100 100 100 100 100 
1955 104 104 104 
1956 118 116 118 
1957 123 122 124 
1958 130 128 129 
1959 137 135 135 
1960 146 144 145 142 143 
1961 157 155 156 151 153 
1962 166 163 166 160 161 
1963 178 174 177 172 175 
1964 201 196 199 196 199 

1. Keskituntiansioindeksejä laadittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
Luvut perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton yhteistoiminnassa jäsenliittojen kanssa 

keräämän aineiston pohjalla laskettuun vuosineljänneksittäiseen teollisuustyöntekijäin palkka
tilastoon. 

Tilastoon sisältyvä työntekijämäärä on lähes 200000, joista naisia n. 35 %. 
Tiedustelu suoritetaan vuosineljänneksittäin ja osa aineistosta käsittää koko vuosineljän

neksen. 
Tilasto koostuu monista eri teollisuushaaroista, joille kullekin lasketaan keskituntiansio paik

kalmntalmlleusluokittain ja koko maan osalta. Keskituntiansioita laskettaessa voidaan tilaston 
valtaosalta (eri teollisuushaarojen osalta aina) käyttää painoina työtunteja. Yhdistettäessä eri 
teollisuushaaroja suuremmiksi kokonaisuuksiksi (kuten esim. nahka-, kenkä-, nahkateos- ja ku
mitavarateollisuus) samoin kuin koko teollisuuden keskituntiansioita laskettaessa käytetään pai
noina ao. vuosineljänneksen työntekijämääriä. Tämä johtuu siitä, että eri teollisuuden haaroilla 
voi olla eri pituiset tiedustelukaudet. 

Koko vuotta koskevat keskituntiansiot ovat vuosineljännesten aritmeettiset keskiarvot. 
Keskituntiansioon sisältyy kaikki tehdyltä työajalta maksettu palkka ylityöt mukaan luet

tuna. Ansioon ei siten sisälly sellaisia eriä kuten esim. vuosilomapalkka ja -korvaus, sairausajan 
palkka jne. Kuitenkin on vuodesta 1960 lähtien laskettu rinnakkaissarja, johon emo vuodelta suo
ritetun tutkimuksen pohjalta on arvioitu ns. erillisinä maksettujen arkipyhäkorvausten osuus 
mukaan. 
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Taulukko 13. Teollisuuden kaikkien palkansaajien ansiotasoindeksi sekä teoIlisuustyöntekijöiden 
keskituntiansioindeksit vuosina 1958-1964 (1953 = '100') 

Työntekij ät 

Kaikki :Miehet 1 Naiset 
Vuosi palkansaajat Ilman 

I I 
Ilman 

I 
arkipyhä- Arkipyhä- arkipyhä- Arkipyhä-

korvausta korvaus ml. korvausta korvaus ml. 

1958 100 100 100 100 100 
1959 106 106 105 
1960 112 113 113 110 111 
1961 121 121 122 117 118 
1962 128 128 130 124 125 
1963 137 136 138 133 135 
1964 155 153 155 152 154 

Taulukoiden perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 
Sekä vuosina 1954-1964 että vuosina 1958-1964 palkansaajien yleinen 
ansiotaso on noussut keskimäärin 7 prosentilla vuodessa; 
Vuosina 1954-1964 keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin kehittyi
vät julkisen hallinnon piirissä toimivien palkansaajien ansiot, kun taas 
maatalouden ja muiden palveluselinkeinojen palkansaajien ansiot nousi
vat keskimääräistä hitaammin; 
Vuosina 1958-1964 kehittyivät keskimääräistä nopeammin metsätalou
den, rakennustoiminnan ja julkisen hallinnon piirissä työskentelevien pal
kansaajien ansiot. 

2.6. Sopimuspalkkataso ja palkkojen liukuminen 

Maksetut palkat saattavat poiketa työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotte
luissa sovituista palkoista. Maksettujen palkkojen ja sopimuspalkkojen välistä 
eroa on totuttu nimittämään >}palkkojen liukumiseksi>}. 

Taulukossa 14 on esitetty palkansaajien yleisen ansiotason kehitys, solmittu
jen työehtosopimusten avulla laadittu varsin karkea arvio sopimuspalkkatason 
kehityksestä, näiden indeksien vuotuiset muutosprosentit sekä palkkojen liuku
minen palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja sopimuspalkkaindeksin muu
tosprosenttien erotuksena. Tässä yhteydessä on huomattava, että kysymyksessä 
on ainoastaan summittainen arvio vuosittain havaittavissa olevasta'palkkojen 
liukumisesta. Ansiotason ja sopimuspalkkatason indeksit kuvaavat vuosikeski
määrien kehitystä. 
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Taulukko 14. Palkkojen liukuminen yleisen ansiotason ja sopimuspalkkojen muutosten erotuksena 

Ansiotaso Muutos Sopimus- Muutos Palkkojen 
Vuosi 1954 = '100' % palkkataso % liukuminen, % 1954 = '100' 

1954 100 100 
1955 107 + 7.0 103 + 3.0 + 4.0 
1956 122 +14.0 115 +11.7 + 2.3 
1957 128 + 4.9 119 + 3.5 + 1.4 
1958 134 + 4.7 125 + 5.0 - 0.3 
1959 141 + 5.2 130 + 4.0 + 1.2 
1960 149 + 5.7 134 + 3.1 + 2.6 
1961 160 + 7.4 140 + 4.5 + 2.9 
1962 169 + 5.6 145 + 3.6 + 2.0 
1963 185 + 9.5 156 + 7.6 + 1.9 
1964 210 +13.5 172 I +10.3 + 3.2 

Palkkojen liukumisen sUUruUs näyttää olevan yhteydessä yleisen taloudelli
sen tilanteen sekä työllisyysnäkymien kehitykseen. Palkkojen liukuminen on 
yleensä lievää taloudellisen aktiviteetin ollessa laimeata ja työllisyystilanteen 
heikentyessä. Palkkojen liukuminen voimistuu taloudellisen aktiviteetin lisään
tyessä ja työllisyystilanteen parantuessa. 

Yhteenvetona todettakoon: 
Vuosina 1955-1964 palkkojen liukuminen on ollut keskimäärin noin 
2 % vuodessa. 

2.7. Reaalipalkat 

Palkansaajien keskimääräisten reaalipalkkojen kehitystä on tässä selvitykseesä 
mitattu jakamalla palkansaajien yleisen ansiotason indeksi eliukustannusindek
sillä. 

Todettakoon, että tällöin on kysymyksessä ansaittujen palkkatulojen kehi
tyksen vertaaminen kulutushyödykkeiden hintojen kehitykseen. Julkinen valta 
vaikuttaa kuitenkin välittömän verotuksen ja tulonsiirtojen avulla palkansaa
jien ja muiden tulonsaajaryhmien käytettävissä oleviin tuloihin. Tämän vuoksi 
ansaittujen palkkatulojen ja palkansaajien käytettävissä olevien tulojen kehitys 
ei aina muodostu samansuuntaiseksi. Etenkin inflaatio-olosuhteissa - verope
rusteiden ja palkansaajille suoritettujen tulonsiirtojen pysyessä ennallaan -
progressiivinen verotus vaikuttaa ansaittujen palkkatulojen ja käytettävissä ole
vien palkkatulojen eroa suurentavasti. Tässä vaiheessa ei ole ollut mahdolli
suutta ryhtyä tämän ongelmakentän kartoittamiseen. 

Reaalipalkkojen kehitys elinkeinoittain vuosina 1954-1964 ja 1958-1964 
on esitetty taulukoissa 15 ja 16. 
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Taulukko 15. Palkansaajien reaaliansioiden kehitys vuosina 1954-1964 indekseinä (1954 = '100') 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Toimi-l Maa- Met- Teol- ken- Lii- pa, palve- Yh- Työn-

Vuosi ta- säta- Ii- ken- pankit, nen lus- teen- teki- henki-nus- ha!-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät löt 
minta tus keinot 

1954 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1955 110 122 107 110 114 108 113 110 110 110 110 
1956 113 120 109 114 117 113 119 112 113 111 115 
1957 107 110 103 104 111 106 115 105 107 105 108 
1958 104 108 102 100 112 105 116 102 105 102 109 
1959 105 106 105 103 115 108 120 105 108 106 112 
1960 107 108 109 107 116 109 122 106 111 109 114 
1961 110 117 115 115 122 113 128 110 117 115 120 
1962 108 119 116 117 123 115 131 110 118 116 122 
1963 117 128 119 122 128 121 139 112 123 121 128 
1964 122 138 122 125 131 125 144 114 127 124 132 

Keskimääräinen 
muutos prosentti 

I vuotta kohden +1 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2 

Taulukko 16. Palkansaajien reaaliansioiden kehitys vuosina 1958-1964 indekseinä (1953 = '100') 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Maa- Met- Teol- ken- Lii- pa, palve- Yh- Työn- Toimi-

Vuosi ta- säta- li- . ken- pankit, nen lus- teen- teki- henki-nus- ha!-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät löt 
minta tus keinot 

1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 101 99 104 103 103 102 103 102 103 103 103 
1960 104 100 107 107 104 104 106 103 106 106 105 
1961 107 108 113 115 109 107 111 108 111 112 110 
1962 105 112 115 118 111 110 114 108 114 114 113 
1963 113 119 117 122 115 116 121 110 118 118 118 
1964 118 128 120 125 118 119 125 112 121 121 122 

Keskimääräinen 
muutos prosentti 
vuotta kohden +3 +4 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +3 

Vuosina 1954-1964 palkansaajien reaaliansiot kasvoivat keskimäärin 
2 prosentilla vuodessa, kun sen sijaan vuosina 1958-1964 vastaava pro
senttiluku oli 3. 

3. Hinnat 

Yleisestä hintakehityksestä antaa parhaan kuvan hrutto- tai nettokansantuot
teen hintaindeksi. Palkansaajien kannalta hintakehityksen mittana käytetään 
kuitenkin hintaindeksiä, joka ottaa huomioon palkansaajien kulutuksen keski-
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maa:ralsen rakenteen. Tällaisena hintaindeksinä on yleisesti käytetty elinkus
tannusindeksiä. Kotimainen työnantaja sen sijaan on kiinnostunut lähinnä koti
maassa valmistettujen tuotteiden markkinahinnoista. Yksityiskohtaisimmin on 
hintakehitys kartoitettu tukkuhintojen osalta. Taulukoissa 17 ja 18 on esitetty 
eräiden tämän selvityksen kannalta keskeisten hintaindeksien kehitys vuosina 
1954-1964 sekä vuosina 1958-1964. 

Taulukko 17. Eräiden keskeisten hintaindeksien kehitys vuosina 1954-1964 (1954 = '100') 

I Elin-
Brutto- Netto- Koti- Maa- Met- Teol- Ra-

kus-
kan- kan- Tuk- mai- Tuon- ta- sä- Ii- Vien- ken-

Vuosi 
san- san- ku- set ti- lous- taI.- ti- nus-

tan- tuott. tuott. hinta- tava- suus- hin- kus-
nus- hinta- hinta- indeksi tava- rat tuot- tuot- tuot- nat tan-

indeksi indeksilindeksi rat teet teet teet 
nukset 

1954 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1955 97 106 106 98 98 97 103 103 95 106 102 
1956 108 115 116 104 104 103 111 101 98 106 108 
1957 120 120 121 113 111 119 122 100 107 116 112 
1958 128 129 130 122 118 137 127 106 118 138 116 
1959 130 131 132 122 120 134 127 104 120 130 117 
1960 134 135 136 128 125 136 135 113 124 133 121 
1961 137 140 142 128 127 135 133 121 125 135 127 
1962 143 145 146 130 129 136 141 123 128 134 131 
1963 150 155 157 135 133 140 145 129 132 137 139 
1964 165 167 170 145 145 146 159 151 143 145 149 

Keskimääräinen 

I 
muutosprosentti 
vuotta kohden +5 +5 +5 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 

Taulukko 18. Eräiden keskeisten hintaindeksien kehitys vuosina 1958-1964 (1958= '100') 

Elin-
Brutto-' N etto- Koti- Maa- Met- Teol- Ra-

kus- kan- kan- Tuk- mai- Tuon- ta- sä- Ii- Vien- ken-

Vuosi 
san- san- ku- set ti- lous- taI.- ti- nus-

tan- tuott. tuott. hinta- tava- suus- hin- kus-
nus- hinta- hinta- indeksi tava- rat 

tuot- tuot- tuot-
nat tan-

indeksi indeksi indeksi rat teet teet teet nukset 

1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 102 102 102 101 102 98 100 99 102 94 101 
1960 105 105 105 105 107 99 107 107 105 96 104 
1961 107 109 109 105 107 98 104 115 106 98 109 
1962 111 112 112 107 109 99 111 116 109 97 113 
1963 117 120 121 111 113 102 114 122 112 99 120 
1964 129 129 131 119 123 107 126 143 122 105 128 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +4 +4 +4 +3 +3 +1 +4 +6 +3 +1 +4 
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Edellä esitetyistä taulukoista käy selville: 
Vuosina 1954-1964 hintakehitys mitattuna eri hintaindekseillä on ollut 
suhteellisen tasaista - elinkustannusindeksi ja brutto- sekä nettokan
santuotteen hintaindeksit ovat nousseet keskimäärin 5 prosentin vuosi
vauhdilla vastaavan nousun ollessa 4 prosenttia muiden hintaindeksien 
kohdalla. 
Myös vuosina 1958-1964 elinkustannusindeksin ja brutto- sekä netto
kansantuotteen hintaindeksiu nousu on ollut keskimäärin muiden hinta
indeksien samanaikaista nousua voimakkaampi. Alaryhmistä maatalous
tuotteiden ja metsätaloustuotteiden hinnat ovat nousseet eniten. Kes
kimääräistä hitaampi nousuvauhti on havaittavissa tuonti- ja vienti
hintojen kohdalla. 

Koska brnttokansantuotteen hintaindeksiä käytetään tuonnempana yleisen 
hintatason muutosten mittana, on tässä yhteydessä syytä todeta, että brutto
kansantuotteen hintaindeksi peittää kaikkien tavaroiden ja palvelusten hinto
jen muutokset kansantaloudessa. 

4. Työllisyys ja työpanos 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön Työmarkkinatutkimustoimiston 
soveltamien käsitteiden mukaan työvoimalla tarkoitetaan työllisen työvoiman 
ja työttömän työvoiman summaa. 

Työlliseen työvoimaan katsotaan kuuluviksi kaikki ne 15 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka tilastointiviikon aikana kuuluvat jompaan kumpaan seuraavista 
ryhmistä: a) työssä olevat; henkilöt, jotka laskentaviikon aikana tekevät työtä 
palkkaa tai voittoa saadakseen, sekä yrittäjää palkatta vähintään 15 tuntia 
avustavat perheenjäsenet, b) työpaikastaan (oma yritys mukaan luettuna) tila
päisesti poissaolevat; henkilöt, joilla ao. viikon aikana oli työpaikka, jossa he 
olivat aikaisemmin työskennelleet, mutta josta he laskentaviikon ajan olivat 
tilapäisesti poissa sairauden, tapaturman, työriidan, loman (ei kuitenkaan pakko
loman), huonon sään tai konevian takia. 

Työttömään työvoimaan katsotaan kuuluviksi kaikki 15 vuotta täyttäneet 
henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan täyttävät jonkin seuraavista ehdoista: 
a) ovat työpaikkaa vailla, työhön käytettävissä ja hakevat työtä tai ovat sopi
neet työn alkamisesta korkeintaan 30 päivän kuluessa, b) ovat työpaikastaan 
pakkolomalla. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty näin määritellyt Työmarkkinatutkimus
toimiston laskemat työvoimaluvut vuosilta 1960-1964 sekä arviot vuosille 
1965-1966. Vertailun vuoksi on esitetty myös henkikirjoitetusta väestöstä käy
tettävissä olevien tietojen perusteella lasketut luvut 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä. 
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Taulukko 19. 15 vuotta täyttänyt väestö ja työvoima 

Vuosi I 
15 vuotta täyttänyt väestö 

I 
Työvoim,a. 

1000 henkeä I Muutos, % 1000 henkeä I Muutos, % 

1959 3048 + 1.0 
I .. .. 

1960 3088 + 1.3 2130 .. 
1961 3129 + 1.3 2144 + 0.7 
1962 3183 + 1.7 2166 + 1.0 
1963 3235 + 1.6 2160 - 0.3 
1964 3289 + 1.7 2185 + 1.2 
1965e 3342 + 1.6 2229 + 1.9 
1966e 3391 , + 1.4 2251 + 0.9 

e = arvio 
. ~' ~ •• "'1-

MIkäli kansantaloudessa tai jossakin elinkeinonhaarassa jonakin ajanjaksona 
suoritetuista kaikista työpanoksista olisi käytettävissä riittävän yksityiskoh
taiset tiedot, voitaisiin laatia sellaiset arviot työllisyydestä ja sen kehityksestä, 
joihin rakennemuutokset eivät vaikuttaisi ja jotka ottaisivat huomioon työ
panosten »laadussa» esiintyvät erot. K.äytännössä on killtenkin osoittautunut 
vaikeaksi ongelmaksi ottaa huomioon työ suoritusten rakenteessa tapahtuvat 
muutokset. Tästä syystä suoritettujen työpanosten määrää ja vaihteluita on 
tyydytty mittaamaan työnsuorituk'3iin käytetyn ajan avulla. Aikayksikön va
linnasta riippuen voidaan puhua työvuosissa, työkuukausissa tai työtunneissa 
mitatusta työpanoksesta. 

Taulukoissa 20 ja 21 on esitetty miestyövuosissa mitatun työpanoksen1 ke
hitys vuosina 1954-1964 ja 1958-1964. 

Työttömyys ilmoitetaan yleensä työttömän työvoiman ja koko työvoiman 
(= työttömän ja työllisen työvoiman summa) suhteena. Työttömyystilastoissa 
on kuitenkin Suomen kohdalla tapahtunut niin suuria muutoksia, että on vai
kea esittää vertailukelpoisia työttömyyslukuja. molemmilta tarkastelun koh
teena olevilta periodeilta. 

Seuraavassa asetelmassa on esitetty työttömiin työvoiman määrän kehitys 
prosentteina koko työvoimasta vuosina 1958-1964. 

Vuosi % 
1958 3.1 
1959 2.3 
1960 1.5 
1961 1.2 
1962 1.2 
1963 1.5 
1964 1:5 

1. Sovelletuista käsitteistä ks. Tilastokatsauksissa N :0' 12/1959 julkaistua kirjoitusta })Työl-
lisyyden kehitys Suomessa vuosina 1938-1959». . .... __ _ 
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~ 
o Taulukko 20. Työpanos elinkeinoittain vuosina 1954-1964 (1954 = '100') 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

Maatalous •.......................... 100 99 98 97 97 96 90 96 89 
Metsätalous .......................... 100 109 104 95 91 86 95 98 83 
Teollisuus ja käsityö .................. 100 105 107 105 101 104 Il2 Il6 Il9 
- teollisuus ......................... 100 105 108 106 102 105 Il4 120 123 
Rakennustoiminta .................... 100 97 98 99 107 III Il4 Il3 Il4 
Liikenne •............................ 100 106 III Il4 Il4 Il6 121 125 121 
Kauppa, pankit ja vakuutus .•.......... 100 IlO Il2 IlO 1109 Il4 121 128 135 
Julkinen hallinto ..................... 100 105 108 Il2 Il6 122 124 129 135 
Muut palveluselinkeinot . . ............. 100 101 107 110 106 111 116 120 123 

Työntekijät .......................... 100 103 104 102 100 102 109 112 Il4 
Toimihenkilöt ........................ 100 108 110 111 112 116 122 128 134 
Palkansaajat ......................... 100 105 106 105 104 107 113 117 120 
Elinkeinonharjoittajat ................. 100 101 101 100 100 I ]00 97 102 91 
Koko työpanos ....................... 100 103 104 103 103 104 107 112 110 

Keskimääräinen I 
1963 1964 muutosprosentti 

vuotta kohden 

92 87 - 1 
83 84 - 2 

Il8 120 + 2 
122 124 + 2 
Il6 Il8 + 2 
123 127 + 2 
139 143 + 3 
140 145 +4 
127 129 + 3 

113 115 + 1 
139 ]44 +4 
121 124 + 2 
96 91 - 1 

112 112 + 1 



c.n 
1-1 

Taulukko 21. Työpanos elinkeinoittain vuosina 1958-1964 (1958 = '100') 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Maatalous •.......•.......•.•........ 100 99 93 99 92 95 
Metsätalous .•........•....•.......... 100 95 104 108 91 92 
Teollisuus ja käsityö .•..•......•...... 100 103 110 115 117 116 
- teollisuus •.....•.•................ 100 103 112 118 121 ]20 
Rakennustoiminta ... : ................ 100 104 107 106 106 109 
Liikenne •.•.......•.•.••......•...... 100 102 106 110 106 108 
Kauppa, pankit ja vakuutus .....•....•. 100 104 111 117 124 127 
Julkinen hallinto •..••••.•............ 100 105 107 111 117 121 
Muut palveIuselinkeinot •.............. 100 105 110 114 117 120 

Työntekijät .....•••....••••.......... 100 102 108 111 113 112 
Toimihenkilöt ..••.•.....•.•.......... 100 104 108 114 120 124 
Palkansaajat •••••.•.....••..........• 100 103 108 112 115 116 
Elinkeinonharjoittajat •...........•.... 100 100 96 102 91 95 
Koko työpanos •...........•.•......•. . 100 102 104 109 107 109 

Keskimääräinen 
1964 muutosprosentti 

vuottl) kohden 

90 - 1 
92 - 2 

118 + 3 
122 + 3 
110 + 1 
111 +2 
131 + 5 
125 +4 
122 + 3 

114 + 2 
128 +4 
119 + 3 

91 - 2 
109 +2 



Edellä olevien taulukoiden perusteella voidaan tehdä seuraavat toteamuk
set: 

Miestyövuosissa mitattu koko työpanos kasvoi vuosina 1954-1964 keski
määrin 1 pro,sentilla vuodessa. Vuosina 1958-1964 koko työpanos kas
voi jonkin verran nopeammin eli 2 prosentin vuosivauhdilla. 
Työllisyyden rakenteessa tapahtui tuntuvia muutoksia: palkansaajien 
työpanos lisääntyi vuodesta 1954 vuoteen 1964 keskimäärin 2 prosentilla 
vuodessa elinkeinonharjoittajien työpanoksen supistuessa keskimäärin 1 
prosentilla vuodessa; vastaavat luvut vuosina 1958-1964 olivat + 3 % 

,ja - 2 %. Tämä kehitys liittyi ennen kaikkea maa- ja metsätalouden 
työllisen työvoiman supistumiseen. Molempina tarkastelun kohteena ole
vina ajanjaksoina miestyövuosien määrä supistui maataloudessa keski
määrin 1 prosentilla vuodessa ja metsätaloudessa keskimäärin 2 prosen
,tilla vuodessa. 

5. Tuottavuuden kehitys 

Tässä selvityksessä tuottavuudella tarkoitetaan tuotannon määrän ja tuotan
nontekijöiden määrän suhdetta. Edelleen rajoitutaan tarkastelemaan vain tuo
tannon määrän ja työpanoksen määrän suhteen eli työn tuottavuuden kehitystä. 
Tarkastelun kohteena on erään suhdeluvun kehitys, eikä siis syy-yhteyksien 
analyysi. 

Tuottavuuden kehitystä voidaan tarkastella jakamalla joko bruttokansan
tuotteen tai nettokansantuotteen volyymi-indeksi työpanoksen määrän muu
toksia kuvaavalla indeksillä. Kun bruttokansantuotteen volyymin voidaan kat
soa - poisto-oikeuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi - parhaiten kuvaa
van kokonaistuotannon kellitystä vuosina 1954-1964, on senraavassa tanlu
kossa esitetty vain bruttokansantuotteen volyymin ja työpanoksen määrän 
suhteena lasketut työn tuottavuuden kehitystä kuvaavat luvut: 
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Yhteenvetona taulukosta 22 todettakoon seuraavaa: 
Koko kansantaloudessa työn keskimääräinen tuottavuus on noussut mo
lempina tarkastelun kohteina olevina ajanjaksoina keskimäärin 4 prosen
tilla vuodessa. 
Työn tuottavuuden kehittyminen ei kq.itenkaan ole ollut tasaista vuo
desta toiseen, vaan lähinnä suhdannevaihteluista sekä näihin liittyneistä 

. rakennesiirtymistä johtuen koko kansantalouden keskimääräisen työn 
tuottavuuden vuosittaiset muutosprose~tit ovat vaihdelleet nollasta seit
semään prosenttiin. 



Taulukko 22. Työn tuottavuuden kehitys indekseinä1 

Vuosi 
Työn tuottavuus 

1954 = '100' I 1958 = '100' 

1954 100 
1955 104 
1956 104 
1957 108 
1958 109 100 
1959 115 106. 
1960 123 113 
1961 126 116 
1962 133 122 
1963 134 123 
1964 142 130 

Keskimääräinen 
muutosprosentti 
vuotta kohden +4 +4 

1. Tuottavuuden kehitystä ei voida luotettavasti 
al'Vioida kaikkien elinkeinojen osalta. Tämä johtuu 
ennen kaikkea työllisyyttä koskevien perustilastojen 
puutteista mutta myös eräissä tapanksissa siitä, ettei 
ole voitu edes periaatteessa ratkaista, miten eräiden 
palveluselinkeinojen tuotannon volyymi pitäisi asian
mukaisesti laskea (ks. emo artikkeli Työllisyyden kehi- , 
tys Suomessa vuosina 1938-1959, Tilastokatsauksia 
N:o 12/1959). Tästä syystä tuotannon volyymin ja 
työpanoksen suhteen kehitystä elinkeinoittain osoitta
vat luvut eivät olisi keskenään vertailukelpoisia eikä 
niitä sen vuoksi ole tässä selvityksessä esitetty. 

6. Tulonjako 

Kansantulotilastojen perusteella on mahdollista tarkastella, miten kansantulo 
jakaantuu eri tulotyyppeihin. Tähdennettäköön, että kysymyksessä on ansait
tujen tulojen jakautumista koskeva erittely, jossa ei oteta huomioon välittö
mien verojen eikä tulonsiirtojen vaikutusta tulonjakoon. Tämän vuoksi taulu
koissa 23 ja 24 esitettyjen funktionaalista tulonjakoa koskevien lukujen nojalla 
ei void.a tehdä. johtopäätöksiä käytettävissä olevien tulojen jakautumisesta eri 
elinkeinoissa työskentelevien henkilöiden tai eri väestöryhmien kesken. 

Taulukoiden johdosta esitettäköön seuraavat toteamukset: 
Vuod.esta 1954 vuoteen 1964 palkkojen ja muiden työtulojen osuus netto
kansantulosta on kohonnut 56 prosentista 60 prosenttiin ja niiden osuus 
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<:.rt ,.. Taulukko 23. Eri tulotyyppien prosenttiset osuudet nettokansantulosta vuosina 1954-1964 

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

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Palkat ja muut työtulot .............. 56 56 58 58 57 57 57 57 
- Palkat .......................... 51 51 53 53 51 51 51 51 
- Muut työtulot .................... 5 5 5 5 6 6 6 6 
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tulot 23 22 20 20 20 20 20 20 
- Maataloudesta .................... 9 9 9 9 10 10 9 9 
- Metsätaloudesta .................. 7 7 5 4 4 4 5 5 
- Muut ............................ 7 6 6 7 6 6 6 6 
Korko- ja vuokratulot ................ 8 9 10 11 12 12 12 12 
Yhteisöjen voitot ennen välittömien vero-

jen vähentämistä .................. 13 13 12 11 11 11 11 11 

Nettokansantulo •.................... 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 I 100 I 

1962 1963 1964 

59 60 60 
52 53 53 
7 7 7 

19 19 19 
8 8 8 
5 5 5 
6 6 6 

12 12 12 

10 9 9 
100 I 100 I 100 



CJl 
CJl 

Taulukko 24. Eri tulotyyppien prosenttiset osuudet bruttokansantulosta vuosina 1954-1964 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Palkat ja muut työtulot .............. 52 52 53 52 51 51 50 50 
- Palkat ...............•.......... 47 47 48 47 46 46 45 45 
- Muut työtulot ......•............. 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tulot 20 20 19 18 18 18 18 18 
- Maataloudesta •...........•...... 8 8 8 8 9 9 8 8 
- Metsätaloudesta .................. 6 6 5 4 4 3 4 5 
- Muut ............................ 6 6 6 6 5 6 6 5 
Korko- ja vuokratulot ................ 8 8 9 10 11 11 10 10 
Yhteisöjen voitot ennen välittömien vero-

jen vähentämistä .................. 12 13 11 10 10 10 10 10 
Poistot ............................. 8 7 8 10 10 11 12 12 
Bruttokansantulo .........•.......... 1 100 

1 
100 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
1 

100 
1 

1962 1963 1964 

52 53 53 
46 47 47 I 

6 6 6 
17 17 17 I 

7 7 7 
4 4 5 
6 6 5 

11 11 11 

9 8 8 
11 11 11 

100 
1 100 1 100 



hruttokansantulosta on kasvanut samaan aikaan jonkin verran hitaam
min eli 52 prosentista 53 prosenttiin. 
Vastaavana ajanjaksona ovat yhteisöjen voitot ennen välittömien vero
jen vähentämistä kasvaneet hitaammin kuin kansantulo, minkä- vuoksi 
voittojen osuus nettokansantulosta on supistunut 13 prosentista 9 pro
senttiin. Voittojen osuus hruttokansantulosta on supistunut 12 prOsen
tista 8 prosenttiin. 
Poistojen osuus hruttokansantulosta kohosi 8 prosentista II prosenttiin 
vuodesta 1954 vuoteen 1964. 
Voittojen ja poistojen yhteenlaskettn osuus hruttokansantulosta on tar
kastelun kohteena olevana ajanjaksona pysynyt suhteellisen muuttu
mattomana. 

Suoritetut tutkimukset viittaavat siihen, että kansantulon jakautuminen 
tulotyypeittäin muuttuu ~elko' hitaasti ja' lähinnä kansantaloudessa tapahtu
vien rakennemuutosten myötä. Kokemus on osoittanut, että nimellispalkkoja 
yleisesti korottamalla "ei ole voitu saada aikaan sanottavia muutoksia funktio
naaliseen tulonjakoon. 

Palkkatulojen osalta voidaan edellä sanottua havainnollistaa vielä seUraavan 
tarkastelun a-vttlla. Palkkatulojen osuus kansantulosta jonakin ajanjaksona voi
daan määritellä keskimääräisten reaaliansioiden sekä palkansaajaa kohden las
ketun tuotannon osamääränä1 eli 

Palkkasumma 

Kansantulo 

Keskimääräiset ansiot Tuotannon määrä 

Hintataso Palkansaajien 
työpanos 

Reaaliansiot 

Tuotanto 
palkansaajaa 

kohden 

Tämän mukaan palkkatulojen osuus kansantulosta pysyy muuttumattoma
na, mikäli palkansaajien reaaliansiot ja tuotanto palkansaajien työpanosta koh-

1. Yhtälö voidaan esittää seuraavassa muodossa: 

W w·N w Q 
Y = P . Q = P : N ,jossa W = palkkasumman indeksi, Y = bruttokansantulon indeksi, w = 

palkansaajien keskimääräiset vuosiansiot indeksinä, N = palkansaajien työpanoksen indeksi, 
P = bruttokansantuotteen hintaindeksi, Q = bruttokansantuotteen volyymi-indeksi, w/P = pal
kansaajien keskimääräi~et reaaliset vuosiansiot,indeksinä ja Q/N = bruttokansantuotteen vo
lyymi palkansaajien työpanosta kohden indeksinä. Soveltamalla esitettyä kaavaa, saadaan mai
nituille indekseille vuoden 1964 osalta seuraavat pisteluvut, kun 1954 = '100': 
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w 
P 
Q 
N 

216 
167 
159 
124 

w/P 
Q/N 
W/Y 

129 
128 
100 



den kehittyvät samassa suhteessa. Palkkojen osnus kansantulosta alenee, mikäli 
reaaliansiot eivät nouse yhtä paljon kuin tuotanto palkansaajien työpanosta koh
den. Reaaliansioiden kohoaminen voi tapahtua hintatason pysyessä. muuttu
mattomana keskimääräisen ansiotason kohoamisen tai ansiotason pysyessä muut
tumattomana hintatason alenemisen kautta. Nykyiselle tilanteelle on kuitenkin 
tunnusomaista, ettei sen enempää hintojen kuin palkkojenkaan alenemista 
yleensä esiinny, joten reaaliansioiden kohoaminen liittyy yleensä keskimääräis
ten ansioiden kohoamiseen. Edellä olevaan tarkasteluun liittyen voidaan edelleen 
todeta, että pyrkimykset palkkojen kansantulo-osuuden nostamiseen keskimää
räisiä ansioita nostamalla todennäköisesti saisivat aikaan ainoastaan vastaavan 
suuruiseu hintojeu nousun, jolloin palkkojen kansantulo-osuus pysyisi ennallaan. 
Tällöin eivät suhteet muuttuisi vaan ainoastaan nimellisarvot. 

Markkinataloudelliseen kehitysprose3siin kuuluu, että tuotannontekijöiden 
suuntautuminen alalta toiselle tapahtuu hintasuhteiden muuttumisen kautta. 
Työvojman siirtyminen uusille tuotannon aloille eddlyttää yleensä sitä, että 
palkkaerot ovat riittävän suuret, jotta riittävä kiihoke työpaikan vaihtamiseen 
olisi olemassa. Palkkaerojhin taas vaikuttavat erot työolosuhteissa sekä monet 
perinteelliset seikat. 

Taulukossa 25 on esitetty elinkeinoittaiset keskimääräiset miestyövuotta koh
den lasketut palkat prosentteina koko kansantalouden vastaavista palkoista. 

Kansantulolaskelmien mukaan keskimääräiset vuosipalkat miestyövuotta 
kohden olivat vuonna 1964 korkeimmat julkisen hallinnon ja rakennustoimin
nan piirissä, kun sen sijaan maataloudessa keskimääräiset vuosipalJmt olivat 56 
prosenttia koko kansantalouden keskimääräisistä vuosipalkoista. 

Taulukko 25. Keskimääräiset vuosipalkat miestyövuotta kohden elinkeinoittain prosentteina koko 
kansantalouden keskimääräisistä vuosipalkoista 

Ra- Kaup- Julki- Muut 
Maa- Met- Teol- ken- Lii- pa, palve- Yh- Työn- Toimi-

Vuosi ta- säta- li- ken- pankit, nen lus- teen· teki- henki-nus- hal-lous lous suus toi- ne vakuu- linto elin- sä jät löt 
I rninta tus keinot 

1954 61 97 102 119 99 87 131 72 100 91 121 
1955 61 104 100 119 101 84 134 72 100 91 119 
1956 63 101 97 118 100 88 142 72 100 89 124 
1957 62 96 98 116 101 87 143 71 100 88 125 
1958 60 95 98 112 100 88 144 73 100 87 126 
1959 62 94 98 111 99 87 144 73 100 87 126 
1960 58 94 99 112 98 87 143 72 100 87 126 
1961 57 96 99 115 96 85 143 72 100 88 124 
1962 54 95 99 115 97 85 143 72 100 87 125 
1963 57 97 97 113 96 87 145 71 100 86 126 
1964 56 102 98 112 93 88 147 68 100 86 125 
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7. Kannattavuus ja kilpailukyky 

Kannattavuutta voidaan periaatteessa mitata joko voittojen ja liikevaihdon tai 
voittojen ja sijoitetun pääoman suhteen avulla. Käytännössä ei kuitenkaan ole 
mahdollista mitata pääomakantaa riittävän tarkkaan. Näin ollen joudutaan tyy
tymään voittojen ja liikevaihdon suhteen tarkastelemiseen. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tehdasteollisuuden kannattavuuden ke
hitys voittojen ja liikevaihdon prosenttisena suhteena vnodesta 1954 vuoteen 
1964. Laskelma on suoritettu erikseen käyttämällä voittokäsitteenä nettovoit
toa, hruttovoittoa (nettovoitto + verot) sekä hruttovoittoa ja poistoja. 

Taulukko 26. Kannattavunden kehitys tehdasteollisuudessa vuosina 1954-1964, 
prosenttia liikevaihdosta 

Vuosi Nettovoitto Bruttovoitto 
I 

Bruttovoitto 
ja poistot 

1954 2.0 4.9 7.3 
1955 2.1 5.1 7.6 
1956 1.6 4.5 7.6 
1957 1.4 3.9 8.1 
1958 1.2 3.6 8.1 
1959 1.5 3.9 8.8 
1960 1.7 4.0 9.7 
1961 1.7 3.9 10.5 
1962 1.4 3.6 9.6 
1963 1.4 3.4 9.4 
1964e 1.2 3.0 8.8 

e = ennakkolukuja 

Koko kansantaloudessa kannattavuutta voidaan ajatella mitattavan suh
teuttamalla yhteisöjen voitot ennen välittömien verojen vähentämistä kansan
tuloon. Menettely perustuu ajatukseen, jonka mukaan koko kansantaloutta voi
daan pitää tavallaan yhtenä yrityksenä. Suhdeluvun kehitys vuosina 1954-
1964 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Tässä yhteydessä on tehtävä seuraava huomautus: Palkkojen -yhteydessä 
tarkasteltiin työpanosta kohden laskettujen palkkojen kehitystä. Voittojen osal
ta vastaava laskelma olisi tehtävä pääomakannan suhteen. Koska pääomakan
taa koskevia tilastoja ei ole käytettävissä, ei ole mahdollista tarkastella tässä 
yhteydessä pääomakantaa kohden laskettuja voittoja. Poistojen osalta on syytä 
todeta, että pääomakannan lisääntyessä myös tuotantokoneiston kulumista vas
taavien poistojen määrä kasvaa. 

Maan kansainvälisen kilpailukyvyn kehitystä voidaan tarkastella vertaa
malla tapahtunutta hintakehitystä tärkeimpien kauppakumppanien vastaavaan 
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Taulukko 27. Yhteisöjen voitot1 sekä voitot ja poistot koko kansantaloudessa, prosenttia hrutto. 
kansantulosta vuosina 1954-1964 

Yhteisöjen Yhteisöjen 
Vuosi voitot voitot ja 

poistot 

1954 12 20 
1955 13 20 
1956 11 19 
1957 10 20 
1958 10 20 
1959 10 21 
1960 10 22 
1961 10 22 
1962 9 20 
1963 8 19 
1964 8 19 

hintakehitykseen. Seuraavassa on esitetty EFTA·2 ja EEC-maiden tukkuhinto
jen kehitys vuosina 1958-1964 painotettuna Suomesta mainittuihin maihin 
vuonna 1964 tapahtuneen viennin prosenttiosuuksilla. 

Taulukko 28. Kansainvälinen hintakehitys sekä hintakehitys Suomessa tukkuhintojen avulla 
mitattuna vuosina 1958-1964 

Vuosi Suomi Muut 

1958 100 100 
1959 101 101 
1960 105 101 
1961 105 102 
1962 107 103 
1963 111 105 
1964 119 109 

Yhteenvetona edellä olevasta esitetään seuraava: 
Tehdasteollisuudessa voitot ovat heP.ahdelleet yleisessä suhdannekehityk
sessä tapahtuneiden vaihteluiden myötä. Vuosina 1954-1964 sekä netto
että hruttovoitot suhteessa liikevaihtoon ovat alentuneet, kun sen sijaan 
hruttovoitot ml. poistot ovat kasvaneet suhteessa liikevaihtoon. 
Yhteisöjen voittojen osuus hruttokansantulosta on supistunut, mutta 
poistojen osuus on kasvanut. 

1. Ennen välittömien verojen vähentämistä. 
2. Plo Portugali. 
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Vuosina 1958-1964 tukkuhintojen nousu on Suomessa ollut 19'prosent
tia ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme 9 prosenttia. Tämä viit
taa siihen, että suhteellinen kilpailuasemamme on viime vuosien aikana 
heikentynyt. 

8. Tiivistelmä 

Edellä on tarkasteltu eräitä palkkaratkaisujen kannalta keskeisiä tekijöitä, ja 
painopiste on ollut eri näkökulmista toteutetulla palkkoja koskevalla analyy
silla. Seuraavassa esitetään yhteenvedon luonteisesti, mitä suoritetulla tarkas
telulla on pyritty selvittämään ja millaisia vertailuperusteita esitetyt tilastolu
vut tarjoavat: 

Tarkastelu on kohdistunut k 0 k 0 k a n san talo u tee n. 
On pyritty aikaansaamaan kuva keskimääräise$tä kehityksestä vuosina 
1954-1964 sekä 1958-1964. 
Vaikka esitettyjen lukujen perusteella ei voi d a tehdä johtopä.ätök
siä yksittäisten alojen kehityksestä, tarjoavat ne perustan, johon yksit
täisten alojen kehitystä voi d å. a n v e r r a t a. 
Esitettyjen lukujen tulkintaa vaikeuttavat jossain mä.ärin m i t t a u s
on g e 1 m a t, jotka ovat suurimmat pyrittäessä mittaamaan työpanosta 
ja tuottavuutta. Pääomakantaa koskevien tietojen puuttuminen on ra
joittanut mahdollisuuksia tarkastella kannattavuuden kehitystä. 
Käy te t t ä v i s s ä, ole vie n t ui 0 j en. j a k a utu m i se s t a 
eri väestöryhmien kesken ei ole ollut saatavissa riittävästi tietoja, jotta 
t u 1 0 n j a k 0 a koskevaa tarkastelua olisi voitu syventää. 

Taulukoissa 29-31 on esitetty tiivistetysti keskeisimmät keskimääräiset 
vuotuiset muutosprosentit vuosilta 1954-1964 ja 1958-1964. 

Taulukoissa 30 ja 31 on esitetty eräitä keskeisimpiä keskim.aäräisiä vuotui
sia muutosprosentteja elinkeinoittain. 

Edellä olevan täydennykseksi esitetään vielä keskeisimmät niistä johtopää
töksistä, joihin luvuissa 2-7 on päädytty. 

1. Palkkasumma 
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Vuosina 1954-1964 palkkasumma kasvoi keskimäärin 10 prosentilla 
vuodessa vastaavan luvun ollessa vuosina 1958-1964 hieman korkeampi 
eli 11 %. 
Molempina tarkastelun kohteena olevina ajanjaksoina palkkasumman 
keskimääräinen vuotuinen kasvunopeus oli voimakkain kaupan, pankkien 
ja vakuutuslaitosten sekä julkisen hallinnon piirissä. Maatalouden palkka
summan keskimääräinen vuosikasvu oli 1-2 %. 



I 
I 

Taulukko 29. Eräitä keskimääräisiä vuotuisia muutosprosentteja vuosilta 1954-1964 sekä 
1958-1964 koko kansantalouden osalta 

1954-1964 1958-1964 

Palkkasumma 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muut työtulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Työvoimakustannukset tuotosyksikköä kohden 0 0 0 0 0 0 0 : 

Palkansaajien ansiotasoindeksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palkansaajien keskimääräiset vuosiansiot 

Hinnat 
Bruttokansantuotteen hintaindeksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Tukkuhintaindeksi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Elinkustannusindeksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 0 0, 

Palkansaajien reaaliansiot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koko työpanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

Palkansaajien työpanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

Työn tuottavuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+10 
+13 
+ 5 
+ 7 

+ 7 

+ 5 

+ 4 
+ 5 

+ 2 
+ 1 
+ 2 
+ 4 

+11 
+16 
+ 5 
+ 7 

+ 8 

+ 4 
+ 3 
+ 4 
+ 3 
+ 2 
+ 3 
+ 4 

Taulukko 30. Eräitä keskimääräisiä vuotuisia muutosprosentteja e1inkeinoittain 
vnosina 1954-1964 

Ra- Kaup- Muut 

Maa- Metsä- Teolli- ken- Lii- pa, Julki- palve-

talous talous nus- kenne 
pankit, nen lus-suus 

toi- vakuu- hal- elin-
minta tus linto keinot 

Palkkasumma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 1 + 7 + 9 + 9 +10 +11 +12 +10 
Palkansaajien ansiotaso-

indeksi 00000000000000 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 6 
Palkansaajien reaaliansio-

taso .. 00. 0 0 0 000000000 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 
Työpanos 00000.00000000 - 1 - 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 3 
Työn tuottavuus ....... + 5 + 5 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 + 2 

Taulukko 31. Eräitä keskimääräisiä vuotuisia muutosprosentteja elinkeinoittain 
o vuosina 1958-1964 

Ra- Kaup- Muut 

Maa- Metsä- Teolli- ken- Lii- pa, Julki- palve-

talous talous 
nus-

kenne 
pankit, nen lus-suus 

toi- vakuu- hal- elin-
minta tus linto keinot 

Yh-
teen-

sä 

+10 

+ 7 

+ 2 
+ 1 
+ 4 

Yh-
teen-

sä 

Palkkasumma .. 00000000 + 2 +11 +11 +10 +10 +13 +12 +11 + 11 
Palkansaajien ansiotaso-

indeksi 0.000000000000 + 7 + 9 + 7 + 8 + 7 + 7 + 8 + 6 + 7 
Palkansaajien reaaliansio-

taso . 0000000000000000 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 
Työpanos 00000000000000 - 1 - 2 + 3 + 1 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 
Työn tuottavuus ....... + 4 + 5 + 5 + 2 + 5 + 3 + 1 + 2 + 4 
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2. Muut työtulot 

Vuosina 1954-1964 muut työtulot kasvoivat keskimäärin 13 prosentilla 
vuodessa eli nopeammin kuin palkkasumma'.' Vuosina 1958-1964 muiden 
työtulojen nousu oli keskimäärin 16 prosenttia vuodessa. 

3. Työvoimakustannukset 

Palkkojen suhteellinen osuus työvoimakustannuksista on supistunut. Lä
hinnä työnantajien suorittamien työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuu
tusmaksujen vuoksi muiden työtulojen osuus työvoimakustannuksista on 
sen sijaan kohonnut 9.5 prosentista vuonna 1954 12.2 prosenttiin vuonna 
1964. 

4. Ansiotaso 

Sekä vuosina 1954-1964 että vuosina 1958-1964 palkansaajien yleinen 
ansiotaso on noussut keskimäärin 7 prosentilla vuodessa. 
Vuosina 1954-1964 keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin kehittyi
vät julkisen hallinnon piirissä toimivien palkansaajien ansiot, kun taas 
maatalouden ja muiden palveluselinkeinojen palkansaajien ansiot nousi
vat keskimääräistä hitaammin. 
Vuosina 1958-1964 keskimääräistä nopeammin kehittyivät metsätalou
den, rakennustoiminnan ja julkisen hallinnon piirissä työskentelevien pal
kansaajien ansiot. 

5. Palkkojen liukuminen 

Vuosina 1955-1964 palkkojen liukuminen on ollut keskimäärin noin 2 
prosenttia vuodessa. 

6. Reaalipalkat 

Vuosina 1954-1964 palkansaajien reaaliansiot - mitattnina palkansaa
jien yleisen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin suhteena - kas
voivat keskimäärin 2 prosentilla vuodessa, kun sen sijaan vuosina 1958-
1964 vastaava prosenttiluku oli 3. . 

7. Hinnat 
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Vuosina 1954-1964 elinkustannusindeksi ja bruttokansantuotteen hinta
indeksi kohosivat keskimäärin 5 pl'osentilla vuodessa. Tukkuhintaindek
sin vastaava muutosprosentti oli 4. 
Vuosina 1958-1964 elinkustannusindeksi ja bruttokansantuotteen hinta
indeksi kohosivat keskimäärin 4 prosentilla vuodess~ ja tukkuhinnat 3 
prosentilla. 



8. Työpanos 

Miestyövuosissa mitattu koko työpanos kasvoi vuosina 1954-1964 keski
määrin 1 prosentilla vuodessa. Vuosina 1958-1964 koko työpanos kas
voi hieman nopeammin eli 2 prosentin vuosivauhdilla. 
Työllisyyden rakenteessa tapahtui tuntuvia muutoksia. Palkansaajien 
työpanos lisääntyi vuodesta 1954 vuoteen 1964 keskimäärin 2 prosen
tilla vuodessa elinkeinonharjoittajien työpanoksen supistuessa keskimää
rin 1 prosentilla vuodessa; vastaavat luvut vuosina 1958-1964 olivat 

+ 3 % ja - 2 %. 

9. Tuottavuus 

Koko kansantaloudessa työn keskimääräinen tnottavuus on noussut mo
lempina tarkastelun kohteina olevina ajanjaksoina keskimäärin 4 prosen
tilla vuodessa. 

10. Tulonjako 

Vuodesta 1954 vuoteen 1964 palkkojen ja muiden työtulojen osuus netto
kansantulosta on kohonnut 56 prosentista 60 prosenttiin; suhteessa 
hruttokansantuloon palkkojen muiden työtulojen osuus on kohonnut 52 
prosentista 53 prosenttiin. 
Yhteisöjen voitot e~nen välittömien verojen maksamista ovat suhteessa 
hruttokansantuloon supistuneet 12 prosentista vuonna 1954 8 prosent
tiin VUonna 1964. 
Poistojen osuus bruttokansantulosta kohosi 8 prosentista 11 prosenttiin 
vuodesta 1954 vuoteen 1964. 

11. Kannattavuus ja kilpailukyky 

Tehdasteollisuuden voitot ovat heilahdelleet yleisessä suhdannekehityk
sessä tapahtuneiden vaihteluiden myötä. Vuosina 1954-1964 sekä netto
että bruttovoitot suhteessa liikevaihtoon ovat alentuueet, kun sen sijaan 
bruttovoittojen ja poistojen yhteenlaskettu SUmma on kasvanut suhteessa 
liikev'lihtoon. 
Vuosina 1958-1964 tukkuhintojen nousu on Suomessa ollut 19 prosent
tia ja tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme 9 prosenttia, mikä viit
taa siihen, että suhteellinen kilpailuasemamme olisi heikentynyt. 

9. Eräitä kokonaistaloudellisia laskelmia 

9.1. Palkkojen osuus kansantulosta .säilyy muuttumattomana 

Seuraavassa tarkastellaan kokonaistaloudellista välineistöä hyväksi käyttäen 
palkkojen ja hmtojen välistä yhteyttä eräiden vaihtoehtoisten lähtökohtaoletta
musten valossa. 
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Tarkastelun kehikkona on käytetty edellä luvussa 6 esitettyä tulonjakoa 
koskevaa tarkastelutapaa, joka voidaan esittää yhtälön muodossa seuraavasti: 

jossa W = palkkasumma, Y = tuotannon arvo, W = pall;:ansaajien keskimää
räiset vuosiansiot, P = yleinen hintataso, Q = tuotannon volyymi ja N = pal
kansaajien työvuosissa mitattu työpanos. 

Mikäli suhdeluvusta tUotannon volyymi/palkansaajien työvuosissa mitattu 
työpanos olisi käytettävissä luotettavat ennusteet, voitaisiin esitettyä yhtälöä 
soveltamalla tutkia, miten suuri palkansaajien keskimääräisten vuosiansioiden 
nousu olisi sopusoinnussa yleisen hintatason nousulle asetetun tavoitteen kanssa. 
Vastaavasti voidaan yhtälön avulla tutkia, miten suureksi yleisen hintatason 
nousu muodostuu, jos palkansaajien keskimääräisiä vuosiansioita nostetaan tie
tyllä prosentilla. 

Yhtälöön nojautuvat laskelmat perustuvat seuraaviin keskeisiin lähtökohta-
olettamuksiin: 

palkkojen osuus hruttokansantulosta ei muutu vuonna 1966, 
tuotannon määrä palkansaajien työpanosta kohden nousee vuonna 1966 
samalla keskimääräisellä vuotuisella nopeudella kuin vuosina 1958-1964 
eli 3 prosentilla. 

Vaihtoehtoiset olettamukset ovat seuraavat: 
a) yleinen hintataso säilyy muuttumattomana vuonna 1966, 
h) yleinen hintataso nousee 1 prosentilla vuonna 1966, eli yhtä paljon kuin 

hintataso on noussut Suomen kanssa kilpailevissa maissa keskimäärin vuosina 
1958-1964, 

c) keskimääräinen ansiotaso nousee 5 prosentilla vuonna 1966. 
Kun tarkastelun kohteena olevat tekijät ilmoitetaan indeksin muodossa si

ten, että 1965 = '100' ja luvut sijoitetaan yhtälöön, päädytään seuraavaan ase
telmaan, jossa yhtälön avulla laskettua tekijää on merkitty tähdellä.1 

Vaihtoehto W/Y w P w/P Q/N 
a) 100.0 103.0* 100.0 103.0 103.0 

b) 100.0 104.0* 101.0 103.0 103.0 

c) 100.0 105.0 101.9* 103.0 103.0 

l. Kun indeksiluvut sijoitetaan yhtälöön, saadaan seuraavat lausekkeet: 

a) ( 1 ) '100 = ~: 103; b) ( __ 1 __ ) '100 = ~ : 103; c) (_1 __ ) '100 = 105: 103, 
100' 100 100 100' 100 101 100' 100 y 

joissa x = palkansaajien keskimääräisten vuosiansioiden indeksi, y = bruttokansantuotteen 

hintaindeksi ja lauseke ( 1 ) =: korjauskerroin, jolla tulos saatetaan indeksin muotoon. 
100' 100 
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Edellä esitettyjen kokonaistaloudellisten laskelmien ja niissä käytettyjen 
olettamusten johdosta on syytä esittää vielä eräitä täydentäviä huomautuksia. 

Laskelmien eräänä peruslähtökohtana on ollut, ettei palkkojen osuus 
bruttokansantulosta muutu. Tämä on perustunut edellä luvussa 6 esitettyyn 
näkemykseen, jonka mukaan pyrkimykset palkkojen kansantulo-osuuden nos
tamiseen palkansaajien keskimääräisiä nimellisansioita nostamalla todennäköi
sesti saisivat lyhyellä tähtäyksellä aikaan hintojen nousun, jolloin kansantulon 
jakautumassa ei tapahtuisi muutoksia, ts. suhteet eivät muuttuisi, vaan ainoas
taan nimellisarvot. Palkkojen kansantulo-osuus saattaa kuitenkin muuttua pit
källä tähtäyksellä kansantalouden rakennemuutosten myötä eri tulonsaajaryh
mien suhteellisten työvoimaosuuksien muuttuessa, mikäli erityisillä talouspoliit
tisilla toimenpiteillä ei saada aikaan toiseen suuntaan käyviä muutoksia esim. 
palkkasumman ja yksityisten elinkeinonharjoittajien tulojen välisissä suhteissa. 
Edelleen on todettu, että palkkojen osuus kansantulosta vaihtelee jossain määrin 
suhdannekehityksen mukaan. Palkkojen osuus kansantulosta pyrkii nousemaan 
suhdannetaantuman aikana ja supistumaan korkeasuhdanteen aikana. 

Suo;ritettujen kokonaistaloudellisten laskelmien yhteydessä on palkkoja mi
tattu palkansaajien keskimääräisten vuosiansioiden avulla. Tästä syystä sovel
lettu palkkakäsite sisältää sopimuspalkkojen lisäksi myös palkkojen liukumisen. 
Koska toisaalta palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja palkansaajien keski
määräisten vuosiansioiden perusteella lasketun indeksin kehityksessä vuodesta 
toiseen enempää kuin näiden indeksien vuotuisissa keskimääräisissä muutospro
senteissa ei ole havaittavissa mainittavia eroja, voidaan suoritetuissa laskel
missa palkansaajien keskimääräisten vuosiansioiden kehitystä likimain mitata 
palkansaajien yleisellä ansiotasoindeksillä. Mole~mat palkkakäsitteet kuvaavat 
kuitenkin kaikkien palkansaajien keskimääräisiä. ansioita. 

Laskelmissa on oletettu, että vuonna 1966 tuotanto palkansaajaa kohden 
koko kansantaloudessa kohoaa k e s kim ä ä r i n 3 prosenttia. Koska mai
nittu suhdeluku ei kuitenkaan kehity kaikilla aloilla samalla nopeudella, on seu
rauksena, että aloilla, joilla tuotanto palkansaajaa kohden kasvaa keskimää
räistä hitaammin, syntyy hintoja kohottavaa kustannuspainetta. Hintatason 
vakavuus ei nykyisissä olosuhteissa kuitenkaan aina palaudu siten, että hinnat 
alenisivat niillä aloilla, joilla palkkojen korotus on jäänyt palkansaajaa kohden 
lasketun tUotannon nousua hitaammaksi. 

9.2. Tulonjako muuttuu 

Edellä on useampaan otteeseen todettu, että palkkojen osuus kansantulosta saat
taa muuttua pitkällä tähtäyksellä. Lisäksi tulonjaossa saattaa tapahtua myös 
lyhyellä tähtäyksellä vaihteluja suhdannetilanteesta tai noudatetusta talous
politiikasta riippuen. Luvussa 9.1 esitetyt laskelmat perustuivat olettamukseen 
palkkasumman kansantulo-osuuden muuttumattomuudesta ja olivat näin ollen 
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suoritettavissa varsin yksinkertaisella eri tekijöiden määritelmälliseen riippu
vuuteen perustuvalla menetelmällä. Seuraavassa suoritetaan vastaavat laskel
mat joustavammalla ekonometrisella menetelmällä. Laskentakehikko, jossa on 
luovuttu olettamuksesta, jonka mukaa,n palkkojen kansantulo-osuuden tulisi py
syä muuttumattomana, perustuu Suomeu Pankin taloustieteellisessä tutkimus
laitoksessa suoritettujen tutkimusten tuloksiin. 

Tutkimus suoritettiin käyttllmällä vuosilta 1954-1964 peräisin olevia ha
vaintoja. Tällöin saatiin hintojen ja palkkojen osalta seuraavat laskentakaa

viot: 

log p* = 0.642 + 0.6661og w - 0.1681og Q/N + 0.183 log p i 

R2 = 0.99 

logw*'= -1.137+1.085IogP+0.483Iog Q/N 
R2 = 0.99 

JOIssa P = bruttokansantuotteen hintaindeksi, p* = bruttokansantuotteen 
hintaindeksi laskettuna yhtälön avulla, w = yleinen ansiotasoindeksi, w* = 
yleinen ansiotasoindeksi laskettuna yhtälön avulla, Q/N = koko kansantalou-

den keskimääräinen työn tuottavuus ja p i = tuontitavaroiden tukkuhintain
deksi. Muuttujien valinta on suoritettu lähtemällä vaihtoehtoisista kansantalou
den hinta- ja palkkakäyttäytymistä koskevista olettamuksista. Tämän jälkeen 

R2 :n (= selitysprosentti) arvoa tutkimalla on valittu selityskykyisimmät vaihto
ehdot tarkastelukehikoksi. 

Kuvioissa 1 ja 2 on esitetty bruttokansantuotteen hintaindeksin (log P) 
sekä yleisen ansiotasoindeksin (log w) kehitys vuosina 1954-1964, hinta- ja 
palkkayhtälön avulla lasketut indeksisarjat (log p* ja log w*) sekä yhtälöillä 
selittämättä jäänyt osa (log P - log p* ja log w - log w*). 

Koko kansantalouden keskimääräisen tuottavuuden oletettiin nousevan 
vuonna 1966 keskimäärin 4 prosenttia. Muiden tekijöiden kehityksestä vuonna 
1966 tehtiin samat olettamukset kuin edellä luvussa 9.1. Tällöin päädyttiin seu
raavaan asetelmaan, jossa on esitetty samat vaihtoehdot a, b ja c kuin edellä 
luvussa 9. 1. 

Vaihtoehto P w Q/N pi w/p 

a) 100.0 102.2* 104.0 101.0 102.2 

h) 101.0 103.2* 104.0 101.0 102.2 

c) 102.7* 105.0 104.0 101.0 102.2 
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Log. Ind. Log. Ind. 

2.32 210 

2.30 200 

2.28 190 

2.26 180 
2.24 2.24 

170 170 
2.22 2.22 

2.20 160 2.20 160 

2.18 150 2.18 
150 

2.16 2.16 

2.14 140 2.14 IltO 

2.12 
130 2.12 

130 
2.10 - 2.10 

2.08 -- Log P 120 2.08 --Logw 120 

2.06 --- Log p" 2,06 --- Log w" 

2.04 110 2.04 110 

2.02 2.02 

2.00 100 2.00 100 

1.98 

o"t 0.00 

-0.02 

log w- l09 w· j 
=:::~ ,.: 

1954 '55 '56 '57 '58 '59 '50 '61 '&2 '63 '64 

Kuvio 1. Hintayhtälö Kuvio 2. Palkkayhtälö 
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Luottovolyymi vuonna 1964 

Taloudellisissa Selvityksissä 1959: II selostetaan yksityiskohtaisesti niitä pe
riaatteita, joita noudatetaan luottovolyymitilaston laatimisessa, ja Taloudelli
sissa Selvityksissä 1960 on luottojen jakaantumista koskeva selonteko.! Vuo
den 1964 tilastossa on noudatettu pääasiassa samoja periaatteita kuin aikai
semmin. 

Taulukko 1. 

Luotonannon kasvu vuosina 1963 ja 1964 

Suomen Pankki ...................... ' ......... . 
Liikepankit • . ................................ . 
Postisäästöpankki ............................. . 
Säästöpankit •..••............................. 
OKO ja osuuskassat .............•.............. 

1963 
mmk % 

45.2 
142.4 

31.7 
110.4 
153.6 

32.9 
4.3 
6.3 
5.4 
9.5 

Kiinnitysluottolaitokset. ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . 51.3 8.3 
Kansaneläkelaitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.6 9.1 
Vakuutusyhtiöt. ...... . ...... . ...•.. .. .... ..... 233.5 22.2 
Osamaksuluottolaitokset ........................ 12.7 17.4 
Muut luottolaitokset2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.7 47.9 

1964 
mmk % 

-24.7 -13.6 
426.5 12.3 
66.4 12.4 

180.8 8.4 
304.7 17.3 

168.6 25.3 
104.3 9.5 
278.8 21.7 
46.9 54.4 
46.9 2181.3 

------------------------------------
Yhteeusä 873.1 8.4 1599.2 14.2 

VaItio, suora luotto 159.9 7.1 141.8 5.9 

Kaikkiaan 1033.0 8.2 1741.0 12.7 

1. JUSSI LINNAMO Luottovolyymitutkimuksen rakenne ja käyttömahdollisuudet, Taloudelli
sia Selvityksiä 1959: II ja SAMA Luottovolyymitilastot ja luottolaitosten luottovolyymi vuonp.a 
1959, Taloudellisia Selvityksiä 1960. 

2. Suomen Vientiluotto Oy. Teollistamisrahasto Oy:n suoraan myöntämät luotot. Muiden 
luottolaitosten välityksellä annettu luotto esiintyy näiden kohdalla. 
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Taulukko 2. Valtion ja luottolaitosten antamat luotot yhteensä vuoden 1964 lopussa 

1964 

Luotto- Luotto-
Lainanottajaryhmä Valtion laitosten laitosten Koko luotto-

suora luotto välittämä oma volyymi 

I valtion luotto luotonanto 

Miljoonaa markkaa 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus 321.4 366.3 1 121. 1 1 808.8 
2. Kaivannaisteollisuus ............. 32.9 0.2 74.0 107.1 
3. Teollisuus ...................... 194.8 29.4 3214.2 3438.4 
4. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 204.5 0.5 1191.6 1 396.6 
5. Rakennusalan yritykset .......... 2.0 0.2 137.0 139.2 
6. Kauppa ........................ 7.2 0.1 1659.3 1666.6 
7. Liikenne ....................... 4.4 0.2 369.5 374.1 
8. Kiinteistöjen hallinta . ........... 740.3 23.7 1667.2 2431.2 
9. Kunnat ja seurakunnat .......... 894.41 - 566.2 1460.6 

10. Palveluselinkeinot. . ............. - 0.6 110.9 111.5 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ........ 158.7 83.6 2230.1 2472.4 

Yhteensä (1-11) 2560.6 504.8 12341.1 15406.5 

12. Luottolaitokset •................ 732.4 . . . . . . 
13. Valtio ......................... - - 569.4 569.4 

Kaikkiaan (1-13) 3293.0 I . . I . . I .. 
Prosenttia ryhmän koko luottovolyymista 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus 17.8 20.2 62.0 100.0 
2. Kaivannaisteollisuus. . ........... 30.7 0.2 69.1 100.0 
3. Teollisuus .. , ................... 5.7 0.8 93.5 100.0 
4. Voima-, sähkö- ja vesijohtolaitokset 14.7 - 85.3 100.0 
5. Rakennusalan yritykset .......... 1.4 0.2 98.4 100.0 
6. Kauppa ........................ 0.4 - 99.6 100.0 
7. Liikenne ....................... 1.2 - 98.8 100.0 
8. Kiinteistöjen hallinta ............ 30.4 1.0 68.6 100.0 
9. Kunnat ja seurakunnat .......... 61.2 - 38.8 100.0 

10. Palveluselinkeinot . . ............. - 0.5 99.5 100.0 
II. Henkilö- ja sekalaisluotot ........ 6.4 3.4 90.2 100.0 

Yhteensä (1-11) I 16.6 I 3.3 I 80.1 I 100.0 

1. Josta kuntien edelleen (mm. asuinrakennus-, asutus-, työllisyys- ja sähköistämistarkoituksiin) välittä
miä varoja 528.5 milj. markkaa. 
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\ 
Taulukko 3. 

Luottolaitosten luotonannon jakaantuminen elinkeinoryhmittäin 31. 12. 1963 ja 31. 12. 1964 

Muutoksen 
Lainanottajan Luotto- osuus 

elinkeinoryhmä 31. 12. 1963 31. 12. 1964 volyymin kokonais-
muutos kasvusta 

mmk % mmk % mmk 0' 
10 % 

1. Maa- ja metsätalous sekä 
kalastus .............. .. 1349.9 12.0 1487.4 11.6 137.5 10.2 8.6 

2. Kaivannaisteollisuus •.... 69.3 0.6 74.2 0.5 4.9 7.1 0.3 
3. Teollisuus ............. 2798.7 24.9 3243.6 25.3 444.9 15.9 27.8 

31. Elintarviketeollisuus 432.4 3.8 521.8 4.1 89.4 20.7 5.6 
32. Tekstiili-, vaatetus-, 

kenkä- ja nahkateolli-
suus ................ 268.6 2.4 318.2 2.5 49.6 18.5 3.1 

33.-34. Puu-, massa- ja 
paperiteollisuus ...... 1244.9 11.1 1383.8 10.8 138.9 11.2 8.7 

35. Metalli-, kone- ja kul-
kuneuvoteollisuus .... 457.7 4.1 584.5 4.5 126.8 27.7 7.9 

36. Savi-, lasi- ja kivenja-
lostusteollisuus ...... 95.1 0.8 103.5 0.8 8.4 8.8 0.5 

37. Kemian teollisuus .... 166.8 1.5 179.0 1.4 12.2 7.3 0.8 
38. Muu teollisuus 'ja käsi-

työ ................ 133.2 1.2 152.8 1.2 19.6 14.7 1.2 
4. Voima- ja sähkölaitokset .. 1101.1 9.8 1192.1 9.3 91.0 8.3 5.7 
5. Rakennusalan yritykset • .. 119.3 1.1 137.2 1.1 17.9 15.0 1.1 
6. Kauppa ..•...•......... 1432.5 12.7 1659.4 12.9 226.9 15.8 14.2 

61. Tukkukauppa ....... 567.7 5.0 669.9 5.2 102.2 18.0 6.4 
62. Vähittäiskauppa ..... 752.0 6.7 830.3 6.5 78.3 10.4 4.9 
63. Agentuurit, välitystoi-

minta ja muu kauppa. 112.8 1.0 159.2 1.2 46.4 41.1 2.9 
7. Liikenne •.•.•.......... 339.9 3.0 369.7 2.9 29.8 8.8 1.9 

71. Laivaliikenne ........ 77.9 0.7 81.9 0.6 4.0 5.1 0.3 
72. Muu liikenne ........ 262.0 2.3 287.8 2.3 25.8 9.8 1.6 

8. Kiinteistöjen hallinta .... 1501.0 13.4 1690.9 13.2 189.9 12.6 11.9 
81. Asuntokiinteistöyhtiöt. 1219.7 10.9 1360.1 10.6 140.4 11.5 8.8 
82. Muut kiinteistöyhtiöt . 281.3 2.5 330.8 2.6 49.5 17.6 3.1 

9. Kunnat ja seurakunnat .. 487.0 4.3 566.2 4.4 79.2 16.3 4.9 
91. Kaupunki- ja kauppa-

lakunnat ............ 252.8 2.3 274.0 2.1 21.2 8.4 1.3 
92. Maalaiskunnat ...... 157.9 1.4 200.5 1.6 42.6 27.0 2.6 
93. Kuntainliitot ........ 4·9.3 0.4 60.1 0.5 10.8 21.9 0.7 
94. Seurakunnat ........ 27.0 0.2 31.6 0.2 4.6 17.0 0.3 

10. Palveluselinkeinot •..•... 91.2 0.8 111.5 0.8 20.3 22.3 1.3 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot .. 1956.8 17.4 2313.7 18.0 356.9 18.2 22.3 

Yksityiset henkilöt: 
111. Kiinteistöluotot .... 753.2 6.7 845.1 6.6 91.0 12.1 5.7 
112. Asunto-osakeluotot •• 461.6 4.1 540.3 4.2 79.6 17.2 5.0 
113. Muut luotot ........ 449.1 4.0 574.5 4.5 125.4 27.9 7.8 
114. Muut luotonsaajat .. 292.9 2.6 353.8 2.7 60.9 20.8 3.8 

Yhteensä (1-11) 11246.7 100.0 12845.9 100.0 1599.2 14.2 100.0 
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Taulukko 4. Elinkeinoryhmien osnns eri luotto-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö-
Pankki pankit pankki pankit 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus - - 145.8 3.7 0.4 0.1 508.9 21.9 
2. Kaivannaisteollisuus. • ......... - - 11.0 0.3 3.5 0.6 5.1 0.2 
3. Teollisuus ""11' •••••••••••••• 87.6 55.6 1291.0 33.1 108.6 18.1 124.9 5.4 
4. Voima- ja sähkölaitokset •...... 21.0 13.3 32.8 0.8 124.2 20.7 15.8 0.7 
5. Rakennusalan yritykset ........ - - 76.1 1.9 8.1 1.3 23.5 1.0 
6. Kauppa ...................... 46.2 29.3 927.7 23.8" 15.7 2.6 179.7 7.7 
7. Liikenne ..................... 2.7 1.7 160.9 4.1 3.1 0.5 73.7 3.2 
8. Kiinteistöjen hallinta .......... 0.1 0.1 367.5 9.4 220.0 36.6 461.8 19.8 
9. Kunnat ja seurakunnat ........ - - 105.4 2.7 45.4 7.6 103.7 4.5 

10. Palveluseliukeinot •............ - - 60.9 1.6 2.8 0.4 19.8 0.8 
II. Henkilö- ja sekalaisluotot ...... - - 725.7 18.6 68.9 11.5 809.8 34.8 

Yhteensä (l-ll) 1 157.6 1 100.0 1 3904.81 100. 0 1 600.7 1100.0 1 2326.71 100. 0 

Taulukko 5. Luottolaitosryhmien prosenttinen osnus eri 

1. Maa- ja 2. Kaivan- 4. Voima-
metsätalous naisteollisuus 3. Teollisuus ja sähkö-

sekä kalastus laitokset 

Suomen Pankki .................... - - 2.7 1.8 
Liikepankit ........................ 9.8 14.8 39.8 2.7 
Postisäästöpankki .................. - 4.7 3.3 10.4 
Säästöpankit • . ..................... 34.2 6.9 3.9 1.3 
OKO ja osuuskassat ................ 54.0 3.0 9.7 2.7 

Kiinnitysluottolaitokset ............. 1.7 53.9 15.2 12.0 
Kansaneläkelaitos .................. - 14.3 8.1 65.2 
Vakuutusyhtiöt •••••••••••••••••• 1. 0.3 2.4 15.8 3.9 
Osamaksuluottolaitokset • . ..•........ - - - -
Muut .........•.................... - - 1.5 -

Yhteensä, % 
I 

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

mmk 1487.4 74.2 3243.6 1192.1 
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laitosryhmien luotonannosta 31. 12. 1964 

OKOja Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Osamaksu-

osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt luotto- Muut Kaikkiaan 
laitokset laitokset 

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

802.8 38.8 24.8 3.0 - - 4.7 0.3 - - - - 1487.4 11.6 1 
2.2 0.1 40.0 4.8 10.6 0.9 1.8 0.1 - - - - 74.2 0.6 2 

314.9 15.2 493.5 59.1 262.5 21.8 512.8 32.8 - - 47.8 97.4 3243.6 25.2 3 
31.9 1.5 143.0 17.1 777.2 64.4 45.9 2.9 - - 0.3 0.6 1192.1 9.3 4 
14.7 0.7 - - 0.4 - 13.4 0.9 - - 1.0 2.0 137.2 1.1 5 

190.4 9.2 8.4 1.0 30.7 2.5 260.6 16.7 - - - - 1659.4 12.9 6 
58.9 2.9 2.8 0.3 16.1 1.3 51.5 3.3 - - - - 369.7 2.9 7 

165.1 8.0 59.4 7.1 10.3 0.9 406.7 26.0 - - - - 1690.9 13.1 8 
71.4 3.5 27.8 3.3 94,.8 7.9 117.7 7.5 - - - - 566.2 4.4 9 
13.3 0.6 0.7 0.1 

-3.31 
- 14.0 0.9 - - - - 111.5 0.9 10 

404.1 19.5 34.8 4.2 0.3 134.2\ 8.6 132.9 100.0 - - 2313.7 18.0 11 

2069.71100.01 835.21100.011205.91100.011563.31100.01132.91100.01 49.11100.0112845.91100.011-11 

elinkeinoryhmien saamasta luotosta 31. 12. 1964 

11. Hen-
5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal- kilö- ja Kaik-
nusalan 6. Kauppa 7. Liikenne teistöjen ja seura- velus- sekalais- kiaan 

yritykset hallinta kunnat elinkeinot luotot (1-11) , 

- 2.8 0.7 - - - - 1.2 
55.5 55.9 43.5 21.7 18.6 54.6 31.4 30.4 

5.9 0.9 0.9 13.0 8.0 2.5 3.0 4.7 
17.1 10.8 19.9 27.3 18.3 17.8 35.0 18.1 
10.7 11.5 15.9 9.8 12.6 11.9 17.5 16.1 

- 0.5 0.8 3.5 4.9 0.6 1.5 6.5 
0.3 1.9 4.4 0.6 16.8 - 0.1 9.4 
9.8 15.7 13.9 24.1 20.8 12.6 5.8 12.2 
- - - - - - 5.7 1.0 
0.7 - - - - - - 0.4 

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

137.2 1659.4 369.7 1690.9 566.2 111.5 2313.7 12845.9 
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Taulukko 6. Luottolaitosryhmien prosenttinen osuus eräiden 

3. T e 0 II i suu s 

Suomen Pankki ................. . 
Liikepankit ..................... . 
Postisäästöpankki ............... . 
Säästöpankit .................... . 
OKO ja osuuskassat ............. . 

4.4 
40.4 

2.0 
5.6 

27.7 

Kiinnitysluottolaitokset . .. . . . . . . . . 3.8 
Kansaneläkelaitos ................ 4.8 
Vakuutusyhtiöt .................. 11.0 
Osamaksuluottolaitokset . . . . . . . . . . . -
Muut............................ 0.3 

Yhteensmmkä, % 1 100. 0 
521.8 

70.8 
1.6 
4.3 
2.8 

5.1 
0.9 

13.0 

1.5 I 

1 

100.0 1 
318.2 

3.5 
29.7 

3.8 
2.5 
5.6 

27.8 
10.5 
15.4 

1.2 

100.0 ! 
1 383.8 I 

2.7 
46.4 

3.5 
4.1 
8.5 

8.9 
3.8 

18.7 

3.4 

100.0 I 
584.5 

33.2 
1.4 
6.4 
5.9 

9.1 
0.3 

42.0 

1.7 

100.0 1 

103.5 

0.6 
29.5 

8.4 
1.0 
6.0 

2.7 
36.9 
14.5 

0.4 

100.0 
179.0 

55.9 
2.4 
9.8 

11.4 

4.1 
0.8 

14.3 

1.3 

1

100.0 
152.8 

Taulukko 7. Luottolaitosryhmien antaman Iuoton muutosten 

Suomen 
Pankki 

Liike
pankit 

mmk I % mmk I % 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus -
2. Kaivannaisteollisuus. . . . . . . . . . . -0.1 
3. Teollisuus .................... -33.3 

20.0 
-0.4 1.4 

-134.8 109.8 

4 .• 7 

0.3 
25.7 

Postisäästö
pankki 

mmk I % 

Säästö
pankit 

mmk I % 

-0.1 -0.1 35.0 19.4 
0.2 0.2 1.6 0.9 
3.8 5.7 1.7 0.9 

4.Voima-jasähkölaitokset •...... -3.9 -15.8 0.1 - 0.3 0.5 3.1 1.7 
5. Rakennusalan yritykset.... . ... - - 10.8 2.6 -2.6 -3.9 2.8 1.6 
6. Kauppa...................... 16.8 68.0 87.0 20.4 7.4 11.1 16.5 9.1 
7. Liikenne. ........ ......... . .. -3.6 -14.6 5.4 1.3 0.6 0.9 6.4 3.5 
8. Kiinteistöjen hallinta... .... ... - - 60.6 14.2 33.8 50.9 21.5 11.9 
9. Kunnat ja seurakunnat........ -0.6 -2.4 10.7 2.5 10.8 16.3 10.5 5.8 

10. Palveluselinkeinot . ........ . ... - - 9.2 2.2 0.6 0.9 2.4 1.3 
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ...... - - 111.5 26.1 11.6 17.5 79.3 43.9 

~ ___________ Yh __ t_ee_n_så_·(~I_-_I~I)~I~-_2_4._7~1_-_l_0_0.~01~42_6_.5~1 1_0_0_.0~1 __ 6_6._4~I_l_0_0._0~I_l_80 __ .8.1 100.~ 
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elinkeinoryhmien alaryhmien luotonkäytöstä 31. 12. 1964 

6. Kauppa 

6.8 

7. Liikenne 
8. Kiin
teistöjen 
hallinta 

9. Kunnat ja 
seurakunnat 

11. Henkilö- ja 
sekalaisluotot 

68.6 42.0 74.9 70.4 35.9 20.7 26.0 21.8 13.2 17.1 28.5 21.9 45.9 35.0 26.0 
1.6 
1.8 
4.7 

3.8 
12.7 

0.5 
19.7 
18.6 

0.4 
0.7 

18.1 

3.0 

0.1 
2.7 
0.4 

2.5 
5.8 

15.5 18.1 

100.01 100.01 100.011 100.01 
669.9 830.3 159.211 81.9 

1.1 
24.9 
20.4 

0.2
1 3.9' 

12.7 

12.3 16.1 8.8 6.5 12.7 2.2 
30.7 13.5 12.5 21.7 27.5 30.1 

8.4 15.5 3.1 23.7 17.8 14.9 

3.72.8 1.8 ~. 7 5.3 6.3 
0.6 0.5 27.0 8.9 3.8 2.5 

23.6 25.6 25.0 17.3 15.8 15.5 

-1- - - - --

100.011 100.01100.011100.01100.011100.01100.0111 
287.8 1360.1 330.8 274.0 200.5 60.1 31.6 

I 

2.4 
46.4 
22.5 

2.8 

4.0 

4.1 
36.4 
11.1 

0.9 

1.6 

0.2 
21.5 
17.8 

0.1 

2.3 
23.1 

7.3 
27.5 
14.6 

1.5 
0.9 

22.2 

100.01100.01100.01100.0 
844.2 541.2 574.5 353.8 

jakaantuminen eri elinkeinoryhmien kesken vuonna 1964 

I Vakuutus-

Osa-
OKOja Kiinnitys- Kansan- maksu-

osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt luotto-
Muut Kaikkiaan 

laitokset laitokset 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % 

80.9 26.6 1.3 0.8 - - 0.4 0.2 - - - - 137.5 8.6 1 
0.2 - - - 2.0 1.9 -0.4 -0.2 - - - - 4.9 0.3 2 

40.7 13.4 108.2 64.2 28.3 27.2 140.0 50.2 - - 45.7 97.5 444.9 27.8 3 
16.6 5.4 25.3 15.0 45.7 43.8 3.6 1.3 - - 0.2 0.4 91.0 5.7 4 

1.6 0.5 - - -0.1 -0.1 4.4 1.6 - - 1.0 2.1 17.9 1.1 5 
23.0 7.6 6.7 4.0 14.2 13.6 55.3 19.8 - - - - 226.9 14.2 6 
7.5 2.5 2.7 1.6 5.8 '5.6 5.0 1.8 - - - - 29;8 1.9 7 

40.6 13.3 10.3 6.1 -0.2 -0.2 23.3 8.4 - - - - 189.9 11.9 8 
9.4 3.1 11.7 6.9 6.9 6.6 19.8 7.1 - - - - 79.2 4.9 9 
3.1 1.0 -0.3 -0.2 - - 5.3 1.9 - - - - 20.3 1:3 10 

81.1 , 26.6 2.7 1.6 1.7 1.6 22.1 7.9 46.9 100.0 - - 356.9 22.3 11 

304.71 100.01 168.61 100.01 104.31 100.01 278.81 100. 01 46.9 1100.01 46.9 1100.011599.21100.011-11 
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Taulukko 8. Elinkeinoryhmien osuus eri Iuottolaitos-

Suomen Liike- Postisäästö- Säästö-
Pankki pankit pankki pankit 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus - - - - I - - - -
2. Kaivannaisteollisuus ............. - - 0.4 0.5 - - - -
3. Teollisuus ...................... 15.7 93.5 67.5 84.7 0.4 100.0 1.7 15.7 
4. Voima- ja sähkölaitokset •........ - - 5.9 7.5 - - - -
5. Rakennusalan yritykset .......... - - - - - - - -
6. Kauppa ........................ 1.1 6.5 0.2 0.2 - - - -
7. Liikenne ....................... - - 2.4 3.0 - - - -
8. Kiinteistöjen hallinta ............ - - 0.1 0.1 - - - -
9. Kunnat ja seurakunnat .......... - - 3.2 4.0 - - 9.1 84.3 

10. Palveluselinkeinot •.............. - - - - - - - -
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ........ - - - - - - - -

Yhteensä (1-11) 1 16.8 1100.0 1 79.7 1 100.01 0.4 1100.0 1 10.8 1100.0 

Taulukko 9. Luottolaitosryhmien prosenttinen osuus niiden 

1. Maa- ja 2. Kaivan- 4. Voima-
metsätalous naisteollisuus 3. Teollisuus ja sähkö-

sekä kalastus laitokset 

Suomen Pankki .................... - - 16.7 -
Liikepankit ........................ - 100.0 71.7 33.5 
Postisäästöpankki .................. - - 0.4 -
Säästöpankit. ...................... - - 1.8 -
OKO ja osuuskassat ................ - - 7.4 -

Kiinnitysluottolaitokset ............. - - 1.1 31.8 
Kansaneläkelaitos .................. - - 0.1 1.2 
Vakuutusyhtiöt .................... - - 0.8 33.5 
Osamaksuluottolaitokset • . ........... - - - -
Muut .............................. - - - -

Yhteensä, % 
I 

-
I 

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

mmk - 0.4 94.2 17.6 
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ryhmien hallussa olevista obligaatioista 31. 12. 1964 

OKOja Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Osamaksu-

osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt luotto- Muut Yhteensä 
laitokset laitokset 

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

- - - - - - - - - - - - - - 1 
- - - - - - - - - - - - 0.4 0.3 2 
7.0 52.6 1.0 15.2 0.1 8.3 0.8 3.4 - - - - 94.2 61.8 3 
- - 5.6 84.8 0.2 16.7 5.9 25.0 - - - - 17.6 11.5 4 
- - - - - - - - - - - - - - 5 
5.5 41.4 - - 0.1 8.3 - - - - - - 6.9 4.5 6 
- - - - - - 0.1 0.4 - - - - 2.5 1.6 7 
- - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 8 
0.8 6.0 - - 0.8 66.7 16.6 70.4 - - - - 30.5 20.0 9 
- - - - - - 0.1 0.4 - - - - 0.1 0.1 10 
- - - - - - 0.1 0.4 - - - - 0.1 0.1 11 

13.3 1100. 0 1 6.6 1100. 0 1 1.2 1100.0 1 23.6 1100.0 1 - 1 - 1 - 1 - 1152.4 1100.011-11 

hallussa olevista eri elinkeinoryhmien obligaatioista 31. 12. 1964 

1 11. Ren-
5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal- kilö- ja Kaik-
nusalan 6. Kauppa 7. Liikenne teistöjen ja seura- velus- sekalais- kiaan 

yritykset hallinta kunnat elinkeinot luotot (1-11) 

- 15.9 - - - - - 11.0 
- 2.9 96.0 100.0 10.5 - - 52.3 
- - - - - - - 0.3 
- - - - 29.9 - - 7.1 
- 79.7 - - 2.6 - - 8.7 

- - - - - - - 4.3 
- 1.5 - - 2.6 - - 0.8 
- - 4.0 - 54.4 100.0 100.0 15.5 
- - - -'- - - - -
- - - - - - - -

-

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 100.0 

- 6.9 2.5 0.1 30.5 0.1 0.1 I 152.4 
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Taulukko 10. Elinkeinoryhmien osuus eri luottolaitos-

Suomen Liike- Postisäästö-
Pankki pankit pankki 

mmk 
1 % mmk 

1 % mmk 
1 % 

I 

1. Maa- ja metsätalous sekä kalastus - - 1.4 10.5 - -
2. Kaivannaisteollisuus. . ........... - - 0.2 1.5 - -
3. Teollisuus ...................... - - 10.4 78.2 - -
4. Voima- ja sähkölaitokset •........ - - - - - -
5. Rakennusalan yritykset .......... - - 0.1 0.8 - -
6. Kauppa ........................ - - 0.1 0.8 - -
7. Liikenne ....................... - - - - - -
8. Kiinteistöjen hallinta ............ - - - - - -
9. Kunnat ja seurakunnat .......... - - - - - -

10. Palveluseliukeinot ............... - - 0.2 1.5 - -
11. Henkilö- ja sekalaisluotot ........ - - 0.9 6.7 0.1 100.0 

Yhteensä (1-11) 
1 - 1 - 1 

13.3 1 100. 0 1 0.1 
1 

100.0 

Taulukko 11. Eri luottolaitosryhmien prosenttinen osnus eri elinkeino-

1. Maa- ja 2. Kaivan- 4. Voima-
metsätalous naisteollisuus 3. Teollisuus ja sähkö-

sekä kalastus laitokset 

Suomen Pankki .................... - - - -
Liikepankit ........................ 0.3 100.0 35.4 -
Postisäästöpankki .................. - - - -
Säästöpankit. ...................... 26.4 - 28.9 20.0 
OKO ja osuuskassat ................ 67.8 - 35.7 80.0 

Kiinnitysluottolaitokset ............. 5.5 - - -
Kansaneläkelaitos .................. - - - -
Vakuutusyhtiöt .................... - - - -
Osamaksuluottolaitokset • . ........... - - - -
Muut .............................. - - - "-

Yhteensä, % 
I 

100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

mmk 366.3 0.2 29.4 0.5 
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ryhmien välittämästä valtion luotosta 31. 12. 1964 

Säästö- OKOja Kiinnitys- Kansan- Vakuutus- Osamaksu-

pankit osuuskassat luotto- eläkelaitos yhtiöt luotto- Yhteensä 
laitokset laitokset 

mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % mmk 1 % 

96.6 76.1 248.2 84.1 20.1 29.0 - - - - - - 366.3 72.6 1 
- - - - - - - - - - - - 0.2 - 2 
8.5 6.7 10.5 3.6 - - - - - - - - 29.4 5.9 3 
0.1 0.1 0.4 0.1 - - - - - - - - 0.5 0.1 4 

- - 0.1 - - - - - - - - - 0.2 - 5 
- - - - - - - - - - - - 0.1 - 6 
0.1 0.1 0.1 - - - - - - - - - 0.2 - 7 
0.9 0.7 0.2 0.1 22.6 32.5 - - - - - - 23.7 4.7 8 

- - - - - - - - - - - - - - 9 
0.1 0.1 0.3 0.1 - - - - - - - - 0.6 0.1 10 

20.6 16.2 35.3 12.0 26.7 38.5 - - - - - - 83.6 16.6 11 

126.9 1100.0 1 295.1 1100.01 69.4 1100. 01 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 504.8 1100.011-11 

ryhmien saamasta, luottolaitosten välittämästä valtion luotosta 31. 12. 1964 

11. Hen-
5. Raken- 8. Kiin- 9. Kunnat 10. Pal- kilö- ja Kaik-
nusalan 6. Kauppa 7. Liikenne teistöjen ja seura- velus- sekalais- kiaan 

yritykset hallinta kunn-at elinkeinot luotot (1-11) 

- - - - - - - -
50.0 100.0 - - - 33.3 1.1 2.6 
- - - - - - 0.1 0.0 
- - 50.0 3.8 - 16.7 24.7 25.1 
50.0 - 50.0 0.8 - 50.0 42.2 58.5 

- - - 95.4 - - 31.9 13.8 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

100.0 I 100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
-

I 
100.0 

I 
100.0 

I 
100.0 

0.2 I 0.1 0.2 23.7 - 0.6 83.6 504.8 
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LUOTTOMARKKINATILASTOA VUODELTA 1964 

Luottomarkkinatilaston periaatteita ja laskentaperusteita on yksityiskohtaisesti selostettu Talou_ 
dellisissa Selvityksissä ]962: 1 (ULLA BREDENBERG Luottomarkkinatilaston pe~iaatteista ja 
laskentaperusteista sekä Suomen rahoitustilinpito vuosien 1953-1959 lopussa). 



Rahoituskohteet 
Velallissektorit 

Velkojasektorit 

a Kulta ....................... . 
4 Ulkomaat ................. . 

h Setelit ja metalliraha •.......... 
11 Suomen Pankki ........... . 

4 Ulkomaat ................. . 

c Pankkitalletukset ............. . 
11 Suomen Pankki ........... . 
12 Liikepankit ............... . 
13 Postisäästöpankki ......... . 
14 Säästöpankit .............. . 
15 OKO, osuus- ja säästökassat .. 
16 Kiinnitysluottolaitokset .... . 

4 Ulkomaat ................. . 

d Lainat ....................... . 
11 Suomen Pankki ........... . 
12 Liikepankit ............... . 
13 Postisäästöpankki ......... . 
14 Säästöpankit .............. . 
15 OKO, osuus- ja säästökassat .. 
16 Kiinnitysluottolaitokset •.... 
17 Vakuutuslaitokset ......... . 
18 Muut luottolaitokset ....... . 
21 Valtio •.................... 
22 Valtion rahastot ........... . 
23 Kansaneläkelaitos ......... . 
24 Kunnat .................. . 
31 Valtion osakeyhtiöt ........ . 
32 Seurakunnat .............. . 
33 Yksityinen sektori ......... . 
4 Ulkomaat ................. . 

e Obligaatiot ................... . 
12 Liikepankit ............... . 
15 OKO, osuus- ja säästökassat .. 
16 Kiinnitysluottolaitokset .... . 
18 Muut luottolaitokset ....... . 
21 Valtio .................... . 

siitä: korvausobligaatiot • . .......... . 

24 Kunnat .................. . 
31 Valtion osakeyhtiöt ........ . 
32 Seurakunnat . . ............ . 
33 Yksityinen sektori ......... . 
4 Ulkomaat ................. . 

f Osakkeet ja osuudet ........... . 
siitä: ulkomaat •......•.........•... 

1 Luottolaitokset 

11 12 13 14 

Suomen Liike- s~~:~t. Sp~~~?t-
Pankki pankit pankki 

273.1 
273.1 

0.9 

0.9 

874.8 

13.1 

861.7 

93.7 
80.6 
13.1 

282.5 
9.9 

26.3 
7.2 

33.9 

4.2 
20].0 

12.3 
12.3 

63.4 
49.6 

13.8 

41.6 
41.6 

361.6 
0.6 

342.8 
5.7 

12.5 

15 16 17 

OKO, Kiinni- Vakuu-
osuus- Ja tys- t l' 
säästö- luotto- us al-
kassat laitokset tokset 

29.3 
28.6 

0.7 

221.0 
6.0 
5.6 

21.2 
4.1 

179.6 

4.5 

7.5 
0.6 
6.4 

0.2 

0.3 

2.3 
2.3 

179.3 
0.1 

83.7 
16.1 
46.0 
25.0 

8.4 

736.5 4199.9 960.1 2 318.0 2 845.8 829.8 2359.8 

402.0 1.8 

70.0 

0.3 

14.2 

65.2 

176.9 
7.9 

217.9 

16.8 
3.9 

47.9 

5.3 

11.5 
132.5 

37.3 
2.3 

185.5 

13.1 
103.2 

93.2 
77.9 
9.0 

3672.7 
43.5 

266.2 

95.0 
30.3 
62.2 

0.4 
3.2 
3.3 

71.7 
0.5 

58.7 

3.0 

1.5 
335.4 

23.5 
120.3 

0.7 
456.4 

19.3 

259.1 

0.1 
11.8 

2.6 
221.6 

5.3 

13.8 
3.9 

1.8 

85.1 
3.1 
9.5 

2218.5 

49.5 

17.4 

21.1 

9.2 

1.8 

10.5 

453.5 
5.7 
1.0 

65.9 
35.6 
4.7 

2279.4 

119.8 

38.6 
45.7 

0.1 
7.2 

1.2 

27.0 

76.5 

0.5 

39.0 
132.3 

2.0 
656.0 

14.4 

2.8 
0.7 

4.3 
0.3 

5.6 

1.0 

3.1 

2.5 

0.4 
4.4 
0.4 

21.8 

2.0 

101.7 
199.5 

3.3 
2023.8 

176.4 

0.7 
23.2 

125.9 
0.4 

16.9 
6.1 

3.2 
0.4 

198.9 

Yhteensä (a-f) 2140.5 4901.0 1294.9 2781.2 3292.4 854.8 2916.7 

g Mnut saatavat . . .............. . 54.1 148.3 4.5 0.1 8.3 313.8 

Yhteensä (a-g) 2194.6 5049.3 1299.4 2781.3 3300.7 854.8 3230.5 

1. Teollistamisrahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy, osamaksurahoitusyhtiöt ja Käsiteollisuuden 
Edistämissäätiö. 
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t ase 31. 12. 1964 
Mmk 

2 Julkinen hallinto Ii 3 Muut kotimaiset 
sektorit 

18 21 22 23 24 31 32 33 

Muut 4 Ulko- Yh-

luotto- Valtion Kansan- Valtion Seura- Yksityi- maat teensä 

laitok- Valtio rahastot eläke- Kunnat osake- kunnat nen 

set1 laitos yhtiöt sektori 

- - - - - - - - - 273.1 a 
- - - - - - - - - 273.1 4 

- 107.2 - - 40.1 1.5 - 741.0 - 1069.9 b 
- 107.2 - - 40.1 1.5 - 741.0 - 1 055.2 11 
- - - - - - - - - 14.7 4 

64.4 110.2 31.0 30.0 621.4 64.0 82.8 8344.4 326.6 11664.9 c 
- 5.4 - - - 0.2 - - 98.3 170.7 11 
45.0 - - 0.1 277.8 30.8 18.8 3082.1 228.0 4160.5 12 
19.4 100.9 31.0 29.9 109.3 28.5 3.3 840.7 0.3 1 227.3 13 
- 0.3 - - 168.3 0.5 39.6 2446.2 - 2751.4 14 
- 3.6 - - 66.0 0.3 21.1 1 975.0 - 2270.8 15 
- - - - - - - 0.4 - 4.6 16 
- - - - - 3.7 - - - 1079.6 4 

177.6 30.2 3263.9 1276.4 526.2 291.6 3.8 221.6 2226.0 22267.2 d 
- 1.1 - - - - - - 53.7 54.8 11 
4.4 - 137.5 - - - - - 17.9 569.1 12 

- - - - - 10.0 - - - 10.0 13 
- - - - - - - - 3.8 189.7 14 
1.5 - 291.1 1.1 - 3.0 - 59.9 91.6 976.1 15 

- - 70.7 0.1 - - - - 119.7 196.6 16 
- - 7.5 - -

II 
3.1 - 11.4 - 60.5 17 

- - 4.0 - - - - 31.7 7.2 147.6 18 
- - - 70.6 10.6 107.2 0.4 32.5 936.22 1509.1 21 
- - - - - - - - - - 22 
- - - - - - - - - - 23 
- - 892.3 106.7 - 6.9 0.4 69.5 3.2 1487.4 24 
- 29.0 272.4 864.3 1.3 16.1 - - 68.0 I 1885.0 31 
- - 1.9 - 0.6 - 2.1 0.2 . 0.1 34.1 32 

171.7 0.1 1 586.5 233.6 513.7 108.8 0.9 - 924.6 15023.6 33 
- - - - - 36.5 - 16.4 - 123.6 4 

8.6 - 0.2 38.1 3.2 13.5 2.0 889.9 698.1 2756.9 e 
- - - - - - - - - - 12 
- - - - - - - 1.3 48.0 91.5 15 
- - - 5.1 - 0.9 - 82.3 307.1 606.0 16 
- - - - - - - 45.1 - 82.0 18 
8.6 - 0.2 31.8 0.2 10.2 1.7 707.4 234.7 1 485.0 21 

- - - - - - 0.1 1.4 - 2.6 
- - - 0.9 3.0 - - 6.3 1.0 41.7 24 
- - - - - - - 7.2 51.1 83.9 31 
- - - - - - - - - - 32 
- - '--- 0.3 - 2.4 0.3 40.3 56.2 229.5 33 
- - - - - - - - - 137.3 4 

0.9 - 632.6 89.8 368.8 129.0 6.4 2996.1 - 4608.6 f 
- - 207.6 - - - - 28.6 - 238.5 

251.5 247.6 3927.7 1434.3 1559.7 499.6 95.0 13193.0 3250.7 42640.6 (a-f) 

0.1 257.3 32.5 71.4 183.0 288.2 41.6 470.0 178.1 2051.3 g 

251.6 504.9 3960.2 1505.7 1742.7 787.8 136.6 13663.0 3428.8 44691.9 (a-g) 

2. Siitä 135 mmk velkakirjavelkaa Kansainväliselle Valuuttarahastolle. 
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Rahoitustaseen 

Velkojasektorit 1 Luottolaitokset 

11 12 13 14 15 16 17 

Posti- OKO, Kiinni- Vakuu-Suomen Liike-
säästö- Säästö- osuus- ja tys- 'tuslai-

Rahoituskohteet Pankki pankit 
pankki pankit säästö- luotto- tokset 

Velallissektorit I 
kassat laitokset 

a Kulta ........................ + 79.3 - - - - - -
4 Ulkomaat .................. + 79.3 - - - - - -

b Setelit ja metalliraha ........... + 0.1 + 30.4 - 1.0 + 2.7 + 2.9 - 0.1 0.0 
11 Suomen Pankki ............ - + 28.5 - 1.0 + 2.7 + 2.5 - 0.1 0.0 
4 Ulkomaat .................. + 0.1 + 1.9 - - + 0.4 - -

c Pankkitalletukset .............. + 90.4 + 38.9 +51.9 +110.5 + 56.7 - 5.9 + 17.5 
11 Suomen Pankki ............ - + 8.8 +46.6 - 0.1 + 6.0 - 0.6 + 0.1 
12 Liikepankit ................ + 7.9 + 16.3 - +107.5 + 0.9 - 5.0 + 4.6 
13 Postisäästöpankki .......... - - 0.5 + 5.3 + 1.1 + 3.1 - + 3.1 
14 Säästöpankit ............... - + 16.5 - + 2.0 + 0.3 - + 7.1 
15 OKO, osuus- ja säästökassat .. - - - - + 47.1 - 0.3 + 1.8 
16 Kiinnitysluottolaitokset ..... - + 3.6 - - - - -

4 Ulkomaat .................. + 82.5 - 5.8 - - - 0.7 0.0 + 0.8 

d Lainat ........................ +126.9 +458.5 +33.0 +184.0 +366.6 +165.5 +457.8 
11 Suomen Pankki ............ - - - - - - -
12 Liikepankit ................ +132.1 - 1.6 + 3.0 - - - + 1.7 
13 Postisäästöpankki .......... - - - - - - -
14 Säästöpankit •.............. - + 7.0 - - - - + 0.1 
15 OKO, osuus- ja säästökassat .. - 15.6 - -10.0 - + 33.4 - + 2.0 
16 Kiinnitysluottolaitokset ..... - - - - + 5.7 - - 0.8 
17 Vakuutuslaitokset .......... + 0.2 - 2.0 - 0.1 + 1.4 + 0.3 + 0.5 + 9:1 
18 Muut luottolaitokset ........ - + 17.2 0.0 - - - -
21 Valtio ..................... - 10.6 - -4,6.7 - - - 0.0 
22 Valtion rahastot ............ - - - - - - -
23 Kansaneläkelaitos .......... - - - - - - -
24 Kunnat ................... - + 10.9 -10.4 + 9.9 + 8.5 + 15.0 + 27.6 
31 Valtion osakeyhtiöt ......... - 5.7 + 26.6 -20.1 + 0.4 + 24.2 + 11.5 + 84.4 
32 Seurakunnat . . ............. - + 0.1 + 0.1 + 1.7 + 0.6 + 0.8 - 1.2 
33 Yksityinen sektori .......... + 31.4 +391.9 +97.9 +170.6 +293.9 +137.7 +334.9 

4 Ulkomaat .................. - 4.9 + 8.4 +19.3 - - - -

e Obligaatiot .................... - 17.2 +115.0 + 5.8 0.0 + 20.9 + 2.7 + 56.5 
12 Liikepankit ................ - - - - - - -

15 OKO, osuus- ja säästökassat .. - 0.1 - - 0.2 - - 5.9 - 0.5 + 0.6 
16 Kiinnitysluottolaitokset ..... - 30.6 + 75.4 - 7.2 + 2.8 + 16.8 - 0.2 + 0.6 
18 Muut luottolaitokset ........ 0.0 + 14.2 - 2.2 - - - -

21 Valtio ..................... - 19.1 + 27.9 +12.8 - 1.3 + 3.2 - 0.5 + 59.4 
siitä: korvausobIigaatiot ••..••••••.•• - - 0.4 - - - - 0.3 - 0.2 

24 Kunnat ................... - 0.6 - 0.4 - - 1.1 + 0.2 - - 1.5 
31 Valtion osakeyhtiöt •........ + 1.7 + 0.7 - 0.9 - - + 2.9 + 0.2 
32 Seurakunnat . . ............. - - - - - - -

33 Yksityinen sektori .......... - 22.9 - 3.3 - 0.4 - 0.4 + 6.6 + 1.0 - 2.8 
4 Ulkomaat .................. + 54.4 + 0.5 + 3.9 - - - 0.0 

f Osakkeet ja osuudet ............ + 2.7 + 10.8 - + 0.1 + 12.6 + 0.4 + 29.2 
siitä: ulkomaat •.................... 0.0 - - - - - -

Yhteensä (a-f) +282.2 +653.6 +89.7 +297.3 +459.7 +162.6 +561.3 

g Muut saatavat. . ............... + 13.4 - 33.9 + 0.2 - 0.4 - 14.5 - + 35.9 

Yhteensä (a - g) +295.6 +619.7 +89.9 +296.9 +445.2 +162.6 +596.9 
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muu t 0 k se t 31.12.1963-31.12.1964 

2 Julkinen hallinto 3 Muut kotimaiset I II 
sektorit 

~~1~8--11-~2~1--'-~2~2~~~2~3--'-~2~4--1I-~3~1--'-~3~2--'-~33~-1 

M 4 Ulko-I 
uut K Val . Yksitvi- maat 1" 1 tt Valt' ansan- hon Seura- J" U? 0- I Valtio lon eläke- Kunnat osake- nen '1' Ii 

laltok-I rahastot kunnat I laitos , yhtiöt sektori 1 

set I i Ii 

Yh
teensä 

Mmk 

+ 79.3 a 
+ 79.3 4 

-53.7 
-53.7 

+ 4.7 - 0.1 
+ 4.7 - 0.1 

+ 87.4 -
+ 87.4 -

+ 73.3 b 
+ 70.9 11 
+ 2.4 4 

- 1.5 

- 6.8 
+ 5.3 

+86.8 

- 2.1 

- 0.9 

-13.1 

- 4.3 

- 8.8 

= 1 

= I 
~.o II 

i 

-35.0 
+ 5.2 

-38.9 
- 0.1 
- 1.2 

+ 26.5 - 4.4 + 28.4 

- 1.8 - 0.3 
+ 28.3 - 4.1 

- 6.7 
+21.3 
+ 7.7 
+ 6.1 

- 0.1 +388.5 +143.7 +13.9 
0.0 

+ 16.0 
- 0.2 

+ 33.5 - 0.6 
- 0.5 0.0 
+ 1.0 -
- 2.0 -

- + 25.1 
0.0 - 22.7 

- + 0.7 
- 0.1 +337.6 

+ 38.6 + 3.6 

+ 9.5 -
+ 70.4 + 0.1 
- + 0.5 

+ 25.8 + 9.7 

- - 20.0 + 5.5 - 8.1 

- 0.4 
- 1.0 

- 20.0 - -
0.0 + 8.5 -11.1 

- 0.2 + 3.0 
- 0.2 -

- 1.2 

- + 29.2 + 2.4 - 21.6 
- + 2.4 - -

+72.2 -88.8 +424.2 +147.2 +17.3 

- 0.6 - 8.2 ~ 0.4 + 35.5 +30.3 

+71.6 I -97.0 +423.8 +182.7 +'17.6 

-11.5 
+ 0.1 
- 4.9 
- 2.2 
- 0.2 
+ 0.1 

- 4.4 

+ 5.3 

+ 2.5 
- 1.0 
+ 3.0 
+ 0.8 

+144.3 + 0.1 

+ 10.0 

+ 3.0 

0.0 

+ 86.3 - 0.3 

+ 0.8 + 0.2 
- 1.4 -
- + 0.4 

+ 10.5 - 0.2 
+ 35.1 -

+ 3.4 + 0.3 

- 0.9 

+ 1.9 + 0.1 
+ 0.1 - 0.1 

+ 2.4 + 0.2 

+ 976.2 + 54.5 
+ 64.2 
- 10.0 
+ 0.3 

+1398.5 
+ 130.3 
+ 475.9 
+ 110.8 
+ 298.9 
+ 310.5 
+ 3.3 
+ 68.8 

+ 371.7 
+ 89.7 
+ 262.6 
+ 256.1 

0.3 
3.6 

+ 4.1 + 392.2

1 

- - 12.6 
- - 13.9 
- - 0.5

1 

+2965.8 
- 12.6 
+ 135.2 
+ 9.3 
+ 7.1 
+ 84.8 
+ 16.5 
+ 8.3 
+ 34.9 
+ 143.3 

+ 
+ 

- 0.0 
23.3 + 63.3 

- + 12.1 
2.1 -

12.9 + 6.8; 
24.5 + 47.9 

+ 22.71 - 0.5 + 119.3 
- 42.0;1 -121.8 + 3.9 
- 0.31 + 0.1 + 3.5 

- +411.3 +2342.7 
+ 11 7 + 69.6 

+ 127.
'21 -

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 369.8' + 648.7 

0.7 + 48.0 + 40.8 
22.7 + 65.1 + 139.2 
44.0 - + 36.0 
33.2 +165.8 + 272.0 

1.1

1 

- - 2.0 
4.3 - O. - 5.3 
0.6 + 35.1 + 40. 1 

+ 31.7 + 56.2 + 67.1 
58.8 - - + 

+ 1.9 + 1.0 + 265.2 - + 333.9 
+ 16.9 - - + 14.5;1 -

c 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
4 

d 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
31 
32 
33 

4 

e 
12 
15 
16 
18 
21 

24 
31 
32 
33 

4 

f 

+138.0 + 6.7 +1460.1 +816.5

1 

+5499.5 (a-f) 

- 49:5 +14.6 + 35.6
1 

+ 46.4

1 

+ 104.4 g 

+ 88.5 +21.3 +1495.71 +862.91 +5 603.9 (a~g) 
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MAKSUV ÄLINEV ARANTO TASE VUOSINA 1964-1965 

Oheisena julkaistaan maksuväIinevarantotaseen tiedot kuukausittain vuosilta 1964 ja 1965. 
Taseen laskentamenetelmät on selostettu Taloudellisissa Selvityksissä 1958: II (JUSSI LINNAMO 

Suomen käteismaksuväIinevaranto ja maksuväIinevarantotase vuosina 1948-1957). 
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o 

Taulukko 1. Maksuvälinevarantotase kunkin kuukauden lopussa vuonna 1964 
-

1 1 II 1 III 1 IV 1 V 1 VI 1 VII 1 VIlli IX 1 X 1 XI 1 XII 

Miljoonaa markkaa 

1. Raha •.................•.................. 715 7521 728\ 762 804 775 778 762
1 

768
1 

821

1 

813 830 
1 a. Setelistö .......................................... 676 713 688 722 764 734 737 720 72 61 775 763 778 
1 h. Vaihtoraha •..•.....••...••••.••.•.•.••.•..••••...• 39 391 401 40 40 41 41 

421 421 
46

1 
50 52 

2. Avistasaatavat ............................ 1071 993 1 0501 1 009 1060 1060 1061 1 079 1 121 1 059 1131 1149 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) ............ 1786 1745 1778 1771 1864 1835 1839 1841 1889 1880 1944 1979 
4. Talletukset ................................ 7255 7374 7449 7498 7580 7514 7543 7588 7652 7703 7806 8161 
5. Valtion lainat .............................. 371 374 375 376 379 381 388 396 404 412 417 418 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) •...•.......... 9412 9493 9602 9645 9823 9730 9770 9825 9945 9995 10167 10558 

7. Nettosaatavat valtiolta .........••.......... 501 518 551 451 565 551 447 493 544 460 619 592 
8. Saatavat yleisöltä .......................... 8668 8819 8880 9023 9069 9177 9243 9300 9430 9565 9668 9807 
9. Nettosaatavat ulkomailta •.................. 861 864 914 908 898 913 989 982 935 931 905 944 

10. Muut (netto) ...............•.............. -618 -708 '-743 -737 -709 -9Il -909 -950 -964 -961 -1025 -785 
10 a. Omat varat •..••.••.••......•..•..•.•.•.••.••..... -662 -661 -645 -654 -659 -648 -652 -654 -657 -661 -664 -681 
10 b. Muut varat - muut velat ......•.•......•..••••.•... + 44 - 47 - 98 - 83 - 50 -263 -257 -296 -307 -300 -361 -104 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) ....... 94121 94931 96021 96451 98231 97301 97701 98251 99451 9995110167110558 

% maksuvälinevarannosta 

1. Raha .....................••..••.......... 7.6 7.9 7.61 7.91 8.21 8.0 8.0 7.7 7.71 8.2 8.0 7.9 
1 a. Setelistö .......................................... 7.2 7.5 

7.21 
7.5 7.8 7.6 7.6 7.3 7.3 7.7 7.5 7.4 

1 h. Vaihtoraha ........................................ 0.4 0.4 0.4 0.41 0.41 0.4 0.4 0.4 0.41 0.5 0.5 0.5 
2. Avistasaatavat ............................ Il.4 10.5 10.9 10.5 10.8 10.9 10.8 11.0 11.3 10.6 11.1 10.9 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1+2) ............ 19.0 18.4 18.5 18.4 19.0 18.9 18.8 18.7 19.0 18.8 19.1 18.8 
4. Talletukset ................................ 77.1 77.7 77.6 77.7 77.2 77.2 77.2 77.3 76.9 77.1 76.8 77.3 
5. Valtion lainat .............................. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 

6. Maksuvälinevaranto (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 ..................... 5.3 5.5 5.7 4.7 5.8 5.7 4.6 5.0 5.5 4.6 6.1 5.6 
8. Saatavat yleisöltä .......................... 92.1 92.9 92.5 93.6 92.3 94.3 94.6 94.7 94.8 95.7 95.1 92.9 
9. Nettosaatavat ulkomailta ................... 9.2 9.1 9.5 9.4 9.1 9.4 10.1 10:0 9.4 9.3 8.9 8.9 

10. Muut (netto) .............................. - 6.6 - 7.5 - 7.7 - 7.7 - 7.2 - 9.4 - 9.3 - 9.7 - 9.7 - 9.6 -10.1 - 7.4' 
10 a. Omat varat .................................... ",' - 7.0 - 7.0 - 6.7 - 6.8 - 6.7 - 6.7 - 6.7 I~ ~ 6.7 - 6.6 - 6.5 - 6.4 
10 h. Muut varat - muut velat ........................... + 0.4 - 0.5 - 1.0 - 0.9 - 0.5 - 2.7 - 2.6 - 3.0 - 3.1 - 3.0 - 3.6 - 1.0 

Il. Mäksuvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) ....... 1 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.0, 
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Taulukko 2. Maksuvälinevarantotase kunkin kuukauden lopussa vuonna 1965 
-- ----- -- -----

1 / II 
/ 

III 
/ 

IV 
/ 

V 
/ 

VI / VII / VIII/ IX / 

Miljoonaa markkaa 

1. Raha ..................................... 782 8231 772[ 8011 809 837[ 849 804 812 
1 a. Setelistö .......................................... 730 7691 717 74~ 750 776 786 741 747 
1 b. Vaihtoraha ...•••..•.....••........•..•..•... . ...• 52 51 55[ 51 59 61/ 63 63 65 

2. Avistasaatavat ............................ 1109 1134, 1161 1085 1165. 1118 1054 1116 1123 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1 + 2) ............ 1891 1957 193311886 1974 1955 1903 1920 1935 
4. Talletukset ..... : .......................... 8288 8438 8570 8606 8638 8571 8627 8652 8715 
5. Valtion lainat ................. '.' ........... 422 426 4271 430 435 434 440 447 452 

6. Maksuvälinevaranto (3+4+5) ............... 10601 10821 10930 10922 11 047 10960 10970 11 019 11102 

7. Nettosaatavat valtiolta ..................... 659 737 698 615 679 615 623 636 631 
8. Saatavat yleisöltä .......................... 9832 9948 10117 10346 10421 10522 10538 10597 10698 
9. Nettosaatavat ulkomailta ................... 968 938 861 858 772 763 736 703 665 

10. Muut (netto) .............................. -858 -802 -746 -897 -825 -940 -927 -917 -892 
10 a. Omat varat .. ........................... , ......... -720 -741 -746 -758 -765 -764 -773 -777 -792 
10 b. Muut varat - muut velat . .............. '" ......... -138 - 61 + 0 -139 - 60 -176 -154 -140 -100 

11. Måk-suvälinevaranto (7+8+9+10 = 6) ....... ' 10 601/10 821/10 930/10 922/11 047/10 960/10 970/11 019/11102/ 

% maksuvälinevarannosta 

1. Raha ..................................... 7.4[ 7.6[ 7.1 7.3 7.3[ 7.6 7.7 7.3/ 7.3[ 
1 a. Sctclistö .......•....•..•.•....••.•................ 6.9 7.1 6.6 6.8 6.8 7.1 7.2 6.7 6.7 
1 b. Vaihtoraha ............•••.....•.........•....•.... 0.5[ 0.5[ 0.5 0.5 0.5/ 0.5 0.5 0.6[ 0.6[ 

2. Avistasaatavat ............................ 10.4 10.5 10.6 10.0 10.6 10.2 9.6 10.1 10.1 

3. Käteismaksuvälinevaranto (1 + 2) ............ 17.8 18.1 17.7 17.3 17.9 17.8 17.3 17.4 17.4 
4. Talletukset ................................ 78.2 78.0 78.4 78.8 78.2 78.2 78.7 78.5 78.5 
5. Valtion lainat .............................. 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 

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 •.................... 6.2 6.8 6.4 5.6 6.1 5.6 5.7 5.8 5.7 
8. Saatavat yleisöltä .......................... 92.8 91.9 92.5 94.7 94.3 96.0 96.1 96.2 96.3 
9. Nettosaatavat ulkomailta ................... 9.1 8.7 7.9 7.9 7.0 7.0 6.7 6.4 6.0 

10. Muut (netto) .............................. -8.1 -7.4 -6.8 -8.2 -7.4 -8.6 -8.5 -8.4 -8.0 
10 a. Omat varat • ...................................... -6.8 -6.8 -6.8 -6.9 -6.9 -7.0 -7.1 -7.1 -7.1 
10 b. Muut varat - muut velat ...... ..................... -1.3 -0.6 0.0 -1.3 -0.5 -1.6 -1.4 -1.3 -0.9 

11. Maksuvälinevaranto (7+8+9+1.0. = 6) ....... 1 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 

X 
/ 

XI / XII 

I 

/ / 

I 
[ 

I I 


