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Pentti Kivinen: 

Suhdanne- ja työllisyysteoreettinen tutkimus työttömyyden 

syistä. laadusta ja levinneisyydestä Suome'ssa vuosina 1930-1939 

sekå talvikausina 1948/49 ja 1949/50. 

Alustava suunut telms. väi töskir ja työksi. 

10 Kysymyksenasettelun yleinen tausta. Allekirjoittanut, joka 

viime vuosina on uhrannut melkoisesti aikaa ja vaivaa perehtyäkseen 

uuteen ns. keynesiläiseen työllisyysteoriaan ja -politiikkaan, on 

alkanut tulla yhä vakuuttuneemmaksi siitä, etteivät nämä uudet opit 

ainakaan sellaisinaan sovellu suomalaisen työllisyyskysymyksen rat

kaisuun. Tähän käsitykseen en ole päätynyt siksi, ettenkö uskoisi 

tämän uuden oppisuunnan tarjoavan kansantaloustieteen kehitykseen 

erittäin hedelmällisesti vaikuttavia uusia teorioita ja osin mei

käläisissä~in olosuhteissa toteutettavissa olevia aj,tuksia, vaan 

sen vuoksi,että tämä uusi teoria on rakennettu meille kovin vieras

ta taloudellista miljöötä silmälläpitäen. Esim. laman aikana mekaa

nisesti suuriin budjettivajauksiin turvautuvalla työllisyyspolitii

kalla ei meikäl"äisissä olosuhteissa voida läheskään aina olettaa 

saavutettavan parasta mahdollista tulostao Jotta päästäisiin sel

ville, voidaanko, ja jos voidaan niin missä määrin, uutta 'suhdanne

ja työllisyysteoriaa soveltaa Suomen olosuhteissa., olisi kä.sitykseni 

mukaan ensiarvoisen tärkeätä aluksi selvittää, minkä laatuisena työl

lisyys- ja työttömyyskysymys on Suomessa viime vuosikymmeninä esiin

tynyt. Vastauksen etsiminen tähän kysymykseen on oleva tutkimukseni 

perimmäisenä tarkoituksena. 

30-luvun pula oli meillä, kuten muissakin maissa tyyp.illinen, 

suhdannevaihteluista aiheutuva lama. Työttömyys ei Suomessa kuiten~ 

kaan koskaan esiinny selvänä sUhdannetyöttömyytenå, vaan siitä saa-



- 2 -

tavaa. kuvaa "häiritsevät" ilmeiset kausityöttömyyden ja osittain 

myös alueellisen rakennustyö.ttömyyden oireet. Nimenomaan käytännön 

työllisyys- ja finanssipolitiikan kannalta olisi erittäin tärkeätä 

löytää ja tutkia erilaisia tunnusmerkkejä, joiden avulla voitaisiin 

erottaa toisistaan suhdannetyöttömyys ja "normaali" kausityöttömyyso 

Toisaalta on myös tärkeätä kartoittaa työllisyysmielessä heikot 

alueet sekä maantieteellisen sijaintinsa puolesta että elinkeinohaa

roittain. Suhdanne- ja kausi työttömyyden sekä rakenteellisen alueel ... 

lisen työttömyyden erottaminen toisistaan ei ole helppoa ja aina 

tuskin mahdollistakaan suorittaa. SUhdannetyöttömyys esiintyy meillä 

nä.et aina erittä.in voimakkaiden kausiheilahtelujen vaikutuksen a

laisena ja sekä suhdanne- että kausi työttömyys nostavat yleensä 

ensimmäisenä päätään juuri tyällisyysmielessä rakenteeltaan heikoim

milla alueilla. Nykyaikaisten tilastomenetelmien mukaan voidaan kui

tenkin empiirisen aineiston perusteella saada selville eräitä tyy

pillisiä tunnusmerkkejä niin suhdanne~ kuin kausityöttömyydellekin 

ja näin saadut tulokset voidaan esittää diagrammien avulla havain

nollisessa muodossa. 

Työllisyysmielessä heikkojen alueiden ja tuotannon alojen 

selville saaminen on myös käytännön työllisyyspolitiikan hoidon 

kannalta erittäin tärkeätä. Tämänlaatuinen talouselämän "kartoitus

tyii" lienee kuitenkin verraten helposti suoritettavissa. Tähä.n ky

symykseen läheisesti liittyvä, mutta käytännössä todennäköisesti 

paljon vaikeammin suoritettavQ'tehtävä on sen sijaan primäärisen ja 

sekundäärisen työttömyyden erottaminen toisistaan. Yleisesti tun

nettu tosiasia on, että vientimarkkinoiden kehitys on meidän tärkein 

suhdannetekijämme# Viennin supistuess-s syntyy primääristä työttö-

myyttä niillä alueilla, joilla metsätaloudesta saadut työ- ja myyn

titulot näyttelevät suhteellisen merkittävää osaa tulonsaajien ta

louksissa. Tämä primäärisellä lama-alueella tapahtunut tulojen 
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supistuminen vaikuttaa kotimarkkinateollisuudessa täydellä tahollaan 

ehkä vasta paria vuotta myöhemmin - näin ainakin tapahtui 30-1uvul-

1a -- jolloin varsinkin kaupungeissa ja maaseudun teollisuuskeskuk

sissa syntyy sekundäärisiä työttömyyttä. Yleisen talouspolitiikan 

samoin kuin työl1isyyspolitiikankin hoidon kannalta olisi erittäin 

tärkeätä tehdä ero primäärisen ja sekundäärisen työttömyyden välil

lä, sillä niiden torjuminen edellyttää ainakin osaksi aivan erilaiae 

ta työllisyyspolitiikkaa. 

2. Vä.itöskirjan alustava ,1aoittelu, 

1. Lyhyehkö selvitys työllisyysteorian viimeaikaisesta ke

hityksestä sekä eri työttömyyslajeista ja työttömyyden syistä. 

II. Empiiriseen tilastoaineistoon perustuva tutkimus, jossa 

käsi tel täisiin mm. SeUT€lavia asioi tae 

a) Työttömyyden kokonaiskehitys Suomessa suhdanneilmiönä.. 

b} Kausityöttömyys ja sen eri ilmenemismuodot. 

c} Työttömyyden alueellinen jakautuminen. 

d) Primäärisen ja sekundäärisen työttömyyden alueellinen ja 

ajallinen muodostuminen~ 

e) Työttömyys tuotannonaloittain ja ammateittain. 

III. Suomalainen tttyöllisyysseli tys" .. Ml ten kokonaistyöttö

myys jakaantuu eri komponentteihin. Missä määrin nykyaikainen työl

lisyysteoria ja -politiikka ovat relevantteja suomalaisessa mil

jöössä, missä määrin eivät ole? 

Todennäköisesti tulevat sekä tutkimuksen nimi että sen jäsen

tely jossain määrin muuttumaan työn kestäessä. 

3. Käytettävät tilastot ja tutkimusmenetelmät. d ,SU~Q.ltiJ:;t&.~~ . 

.m"lea! ~ ', ~" alustavien tutkim.usten perusteella näyttää ilm~iseltä, 

että rii ttävää. empiiristä. tilastoaineistoa .on saatavana<o> Kaikkea 

kysymykseen tulevaa. l.aine~stoa ei ole tarkoi tus käytellä. kokonaisuu

dessaan, vaan ainoastaan valikoiden. Jo verraten aikaisessa vaiheessa, 
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on syytä jättää pois ne kunnat, joissa työttömyyttä ei ole joko lain

kaan tai sitä on vain vähäisessä m.äärin esiintynyt. Toisaalta saat

taa taas osoittautua hyödylliseksi tutkia suhteellisen tarkasti 

joitakin tyypillisiä tai muuten mielenkiinboisia lama-alueita. Täl

löin saattaa työ mahdollisesti vaatia jonkin matkan paikallisiin 

kunnallis- ja maakunta-arkistoihin tutustumista varten. Tällaisen 

matkan aikana saattaa myös olla mahdollista henkilökohtaisin · haas

tatteluin täydentää tilastojen antamaa kJ;lVaa.. 

4~ Alustava kosketus eräisiin asiantuntijoihin. Ne asiantun

tijat t joiden kanssa allekirjoittanut on tä.hän mennessä alustavasti 

neuvotellut työstään ovat suhtautuneet asiaan erittäin myötämielises

ti. Professorit Er. Suviranta ja lflaus W'aris ovat antaneet allekir

joittaneelle arvokkaita neuvoja, jotka koskevat työn yleistä suun

nittelua ja kysymyksen asettelua. Professori Suviranta on sen li

säksi antanut a.siasta kirjallisen lausunnon, jossa hän mainitsee pi

tävänsä aihetta kansantaloudellisesti tärkeänä ja ajankohtaisena. 

Ministeri Kleemola on asiasta käydyssä neuvottelussa ilmoittanut 

allekirjoittaneelle, että Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis

teriö pitää tällaisen tutkimuksen suorittamista hyvin toivottavana 

ja tulee luovut~amaan allekirjoittaneen ~äyttöön tarvittavaa tilasto

materiaalia samoin kuin avustamaan tilastomateriaa.lin hankkimisessa 

paikallisilta työvoimaviranomaisilta~ Erittäin arvokkaita neuvoja olen 

saanut kansliapäällikkö Kahralta. Hänkin on omasta puolestaan lausu

nut pitävänsä tä.llaisen tutkimuksen suorittamista tärkeänä. Kanslia

pä.ällikkö Kahra mainitsi, että Suomen Kulttuurirahasto o·n jo joit.akin 

vuosia sitten pyytänyt hämeItä tämänlaatuista tutkimustae Koska hän 

ei kuitenkaan lähivuosina katso voivansa ryhtyä ko. työhön, pitäisi 

hän erittäin suotavana,että allekirjoittanut suorittaisi tällaisen 

tutkimuksen. Samalla hän ilmoitti olevansa valmis jatkuvasti neuvoil

laan tukemaan työtäni. 



- 5 -

5. Aikaisempi toimintani, jolla voi olla merkitystä työn 

suorittamisen kannalta. 10 yliopisto-opintojen aikana, mutta var

sinkin niiden jälkeen olen kiinnittänyt erikoista huomiota uudempaa 

täystyöllisyysteoriaa ja -politiikkaa käsittelevän kirjallisuuden 

tutkimiseen. Tähän aihepiiriin liittyvät myös allekirjoittaneen lau

daturtyö kansantaloustieteessä, s~oin kuin valmistumisvaiheessa 

oleva finanssi9pin. laudaturtyö~ Vuoden 1949 syksyllä jouduin toimi

maan kansantaloudellisena asiantuntijasihteerinä työttömyystyöko

miteassa ja samalla perehtymään meikäläisen työllisyyspolitiikan 

käytännöllistä hoitoa koskeviin kysymyksiin. 

Helsingissä 31.5.1951. 


