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Hyvät kuulijat, 

Kuten tervehdyssanoissa kuulimme ja jo sitä ennen tiesimme, 

IV kerroks ella on tällä kertaa ilo ja kunnia huolehtia iltamme 

pakollisista mutta ah niin mieluisista kuvioista ohjelman jär

jestämisen muodos s a. Annamme arvoa tälle luottamustehtävälle 

ja toivomme, että se vaatimattomalta osaltaan edistää hyvien 

henkilökuntasuhteiden viljelyn sarkaa, alaa, jolla pal jon on 

jo tehty pankissa mutta jolla aina voidaan tehdä enemmän. Työ

ympäristö muodostaa meille kaikille noin puolet elinaikamme 

ympäristöstä ( nukkumistarve poislukien), joten sen merkitys on 

ensiarvoisen tärkeä sille, kuinka viihdymme työssämme ja kuinka 

pyrimme itseämme ja suoritustamme kehittämään myötämielisesti 

suhtautuvassa ja rohkaisevassa yhtei söss ä . Omasta ja IV kerrok

sen muun asujamiston puoles t a es itän tunnustuksen sanat Virkai

lijayhdistykselle ja virkatoveriystävillemme kaikesta yhteis

työstä ja luotan lujasti siihen, että tämäkin ilta tulee muodos

tumaan menestykselliseksi aktiivisesti osallistuvan yleisön ja 

esittäjäkunnan myötä . Tällaisilla t ilaisuuksi lla on nimittäin 

se erittäin hyödyllinen funktio , ett ä , täällä saatamme enemmän 

tutustua toisiimme kuin työpöytämme ääressä ja ateriavuorossa. 

Keskeytän tässä n~kuitenkin tämän lupaavasti a l kaneen 

tutustumisprosessin joksikin aikaa. Kun näet laitoksella suo

ritettiin tiedustelu eri henkilöiden esiintymiskyvyistä, kävi 

ilmi, että en mainittavammin osaa laulaa, mutta sitäkin mie

luummin pidän juhlaesitelmiä, ja kun nyt olemme päässeet illan

vietossa hyvään alkuun, kun ruoka ja juoma ovat rentouttaneet 

mielemme ja luoneet toivon mukaan vastaanottavaisen ja odotus

hakuisen ilmapiirin, niin mikä sopiikaan .tähän kuin pata katti

laan tai päinvastoin? Ei suinkaan se, mitä t e ensi mielijoh

teesta ajattelette, vaan luonnollisesti kJnnon juhlaesitelmä, 

jonka olen näin inspiroivassa seurassa valmis vaikka pitämään 

kahteen kertaan . Juhlaesitelmässä, kuten tiedätte, sanotaan 

asioita jotka ovat sanomattakin selviä, paljastetaan tietoja, 

jotka ovat j o kaikkien tiedossa, määritel l ään tarpeellisia ja 

terpeettomia käsitteitä ja päädytään lopulta terävästi iskeviin 

ponsiin , joiden tarkoitus on soveliaasti herättää yleisö torkun

omaisista mietteistään. 
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Juhlaesitelmässäni aion käsitellä maamme ta l ouselämän suh

danneilmi öitä , talouspolitiikkamme ongelmia sekä taloudellisen 

kasvumme edel l ytyks iä . J Qhl ae s itelmäl l e on a j ankohta sitä k in 

kii to l l is empi, kun tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, 

kun pankin ti b sto-osasto ja suhdannetutkimusosasto yhdistett i in 

taloustieteelliseksi tutki mus l a i t okseksi. Tämä aikaväli on 

kuitenkin vakavalle e site lmä lle liian l yhyt, s illä mon ien tär kei 

d en taloudellis ten t e k ijöiden va i kutus ei tul e kyllin s elvästi 

havai t tavaksi vain muutamien vuosien saat ossa . Tarpeeks i pitkän 

h i stori allisen taustan aikaans aamiseksi olenkin valinnut käsi

teltäväksi ajanjaksoksi vuodet 1275-2013 . Edellinen vuosiluku 

sopii tutkimusajanjakson alkukohdaksi sikäli, että maassamme 

alkoi tällöin eräs uusi taloudel l isen kukoistuksen ja valis

tuksen kausi ; silloin tuli näet maamme hallitsijaksi mainio 

kuningas Maunu Ladonlukko sekä hänen edusmiehekseen Suomen Suuri

ruhtinaanmaas s a jalomielenä ja monin~uyona tunnettu Reino-Herttua, 

jonka hallitusaikaa vanha kansa yhä ~uu makeana muistelee infor

maation kultaisena kautena . 

AjanjaksoG pääte~te vuosi 2013 on puolestaan valittu seu

raavasta syystä . Nykyisin ei kannata kissanristiäisissäkään 

pitää puhetta viittaamatta kokonaistaloudelliseen suunnitteluun 

eli lyhyen ajan, keskipitkän , pitkän ja ylipitkän ajan koko-- -----
na i staloudellisiin tulevaisuudensuunnitelmiin . Joku teistä voi 

tietenkin kysyä , miksi juuri vuosi 20~~: " Tämä vuosiluku saatiin 

Suomen Pankin tietokoneelta ohjelmoinnin tuloksena ; uuteen 

additiivis - mult i plikatiiviseen regressio-ohjelmaan syötettiin 

Pippingin , Sc hybergsonin ja Tudeerin kirjoittamat Suomen Pankin 

historiat ja kysytti i n, milloin keskiolutta saa vapaasti Suomen 

Pankin lounaal l a. 

Koska kuitenkin , ja sillä näet nimittäin joku jompikumpi 

jokin, varhaisempien vuosisatojen ti.lastoaineisto os oi ttautu i 

varsin puutteelliseksi, ja tulevia vU0 s ikymmeniä kos keva tilasto

aineisto taas per i n epäluotettavaksi, joudunkin tällä maininnalla 

kuittaamaan sekä menneen että tul evan kehityksen ja ke s kityn 

vuos ien 1968/ 69 tapahtumiin, joilta tarpeellista informaatiota 

on saatavissa . 

Jotta voisimme oikealla tavalla arvostaa taloudellisten , 

kauppapoliittisten ja alkoholipoliittisten tekijöiden vaiku

tusta yhteiskunnassamme, on meidän luonnollisest i , ensin hahmotel-

tava ja luonnehdittava nykyinen suhdannetilanteemme . Tämän 
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koetan suorittaa sit en, että en syyllistyisi tuohon kielen 

vaikeaselkoisuuteen, mikä ekonomisteilla niin valitettavan usein 

on helmasyntinäj on esimerkiksi puhuttu ensin taloudellisen 

kasvun hidastumisesta ja sitten vuodenvaihteen tienoilla jälleen 

nopeutumisesta. Käsi s ydämelle , ystävät; ymmärrämmekö kukaan 

tällaista fakkij a arittelua? Eihän siinä ole lainkaan selvi

tett y , onko kyseessä kasvu ylös-, alas - vai sivullepäin vai 

poikittain. Haluaisinkin tässä luonnehtia viime vuod en suhdanne

tilannetta ja alkuvuoden 1969 näkymiä seuraavalla yksinkertai

sella karakterisoinnilla: Vielä viime vuoden puolella aina 

lokakuun puoliväliin saakka kysynnän tarjontaan pohjautuvan 

taloudellisen kasvun pysähtyminen lienee ollut hiljenevästi 

seisahduksissa, kunnes laskelmi e mme mukaan marraskuun 17 päivän 

aamuna lapahtui selvä käänne taloudellisen toimeliaisuuden elpy

misen tosin heikkoa vahvistumista kohden, mikä merkitsi kasvu

vauhdiltaan havai t tavasti nopeutuvan k orkeasuhdanteen k iihtymis

vaiheen alkamis en esiintymistä. Suhdannevaihtelut ovatkin Suo

messa kansainvälisesti ottaen melko jyrkkiä ja yllättäviä, mikä 

piirre eri tyisesti korostuu näin liuk'·-aan ke lin aikana . 

Taloudellista kasvua, rakkaat kuulijat, mitataan muullakin 

kuin vyötärönmital l a, ja tuotannon tuloksen laskemiseen onkin 

kehitetty sellaiset yhtäsuuret käsitteet kuin kansantulo ja 

kansanmeno . Kansantulo tarkoittaa että kansa tulee aamulla 

töihin viimeistään säädettyyn aikaan ja kansanmeno sitä, e ttä 

kansa lähtee töistä kotia. Määritelmällisesti nämä suureet 

Q1lat yhtä suuret . Laskelmiemme mukaan reaalinen eli suomeksi 

totuudellinen kansantulo kasvoi v . 1968 2 .379 % edellisestä 

vuodesta. Kansanmeno kasvoi kuitenkin vain 2.378 % eli tuhannes 

osa prosentin vähemmän s i itä syystä että Vanhan talon mi ehityksen 

aikana siivooja ja vaht i mestari e sty ivä t poistumasta työpai

kaltaan. 

Talouspolitiikan ongelmat ovat olleet hen keä s9 lpa~yia _._--- - ---
viimeisten viiden vuoden aikana. Rahapolitiikalla on ollut 

kulj ettavanaan liukas ja kaita polku keskuspankkirahan kysynnän 

ja tarjonnan välillä. Kaikki va l ittavat että rahaa on liian 

vähän ja kuitenkin sit ä on yhte iskunnassa samalla liian paljon. 

Budjettipolitiikassa puo l e s taan on havaittavissa, että valtion 

meno j en kasvu on ylittänyt vastaavan kokona is tuotannon kasvun 
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1960 -luvulla . Budj e ttipoliittisten päätöks ent ekijäin h uolena 

onk in valti on menojen pysyt t äminen kansantaloutemme s a llimissa 

raj oissa , jot ka Haminan rauha , Moskovan välrraUhanso pimus ja 

Pariisin rauhans opimus j a so pimus Porkka lan vuokra-alueen palaut

tamisesta v a rsin tarkasti määrittelevät . 

Kansa ntal outemme perus tana on ede lleen pu u , j a viime vuonna 

viennistämme noin 60 % oli peräisin tuuhea l atvaisista hongikois

tamme ja kuusist oista . Nautimme kansainvälist ä design-mainetta 

mahdottoman itsepi ntaisina puupäinä, ainoastaan t e a k j a mahonki 

ovat kov e mpia . Viime a i ko ina on kuitenkin oivallettu , että 

tuleva tal oude llinen ekspansi o tulee s uure lta osaltaan perustu

maan metal liteollisuustuot t e iden , sähkötek~illisen j a petr o 

kemiallisen teollisuuden varaan. Metalliteollisuustuotteiden 

osuus viennistämme nousikin jo 22 prosenttii n v . 1968 . Uus

vientiä on tarmokkaasti kehitetty er i aloilla . Viimeaikaisis ta 

lupaav ista tuott e ista mainittakoon portaabeli el i kannettava 

yhden miehen muoviputka, j ohon Ruotsin poliisi on osoittanut 

kiinnostusta ratkai s takseen Tukh olmaan muuttavien suomalaisten 

asunt opulmia , sekä Pariisissa istuvien rauhanneuvottelijoiden 

tiedustelut uusimmasta suomalaisesta s ähköt eknillise stä kek

sinnöst ä: ultra-elektronine n simultaanitranslaattor i, joka 

vaih tovirtavastuks e lla osaa vaieta kuude lla kielellä . Mutta 

jälleen asiaan, ystäv ät : Rune bergi l ais-koivistolaisessa tradi

t iossa voimme t odeta , että katajanmarjaa j uova kansamme omaa 

palj on taloudellisen ja minkä tahansa kasvun ede l lytyksiä . 

Humis evat metsämme , siintävät järvenselkämme , pak okaasuiset 

katumme ja solisevat likavesipuromme puhuvat me ille ikuis ta 

k i e lt ään sii tä , että luonnonvarat , suomalainen mies yhtyneenä 

suomalaiseen sisuun ja ulkoma iseen pääomaan yhdessä takaavat 

ruk i h is en l eivän ja joskus j opa l eivätt ömän pöydän kansallemme . 

Silloinkin kun taivas on synkkä se voisi olla vielä mustempi. 

Yhte iskuntanormistomme mukaisesti Suomen mi es on lähinnä 

vastuussa taloudellis e sta kasvusta , mutta naisellaki n on erit 

täin tärkeä a s ema tuotannon teki j änä, inspiraation antajana ja 

ansaitun tulon kul uttajana . Tiete is oppi e i kuitenkaan o l e vielä 

ratkaissut lopullis est i kantaansa s i ihen, onko nainen taloude lli

s e ssa k i e rt okulus sa panos vai tuotos, jot en en vi e lä puutu tähän 
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arkaluonteiseen ongelmaan a inakaan ennen kuin naispappeus on 

saanut selvän ratkaisun puoleen tai toiseen . Se meidän on silti 

muistettava pohtiessamme niitä talouden rakennemuutoksia , jotka 

tulevina vuosina ovat välttämättömiä kansantaloutemme kasvun 

ja ulkomaisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi . Uudistukset ovat 

tarpeen, mutta varovasti on edettävä, muistaen maaherra 

Wibeliuksen, ja viimeksi Ikaalisten nimismiehen tavoin, että 

mikään ei ole ikuista paitsi ikuis e t arvot . Muistelenpa suuresti 

kunnioitetun oppi-isämme, senaattori J.W . Snellmanin ikimuistoi

sia sanoja ( här överrumplas talaren av den nya tidens kravj j at 

kuu 5 vuoden kuluttua) 


