
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    VATT-muistioita 80 

Tutkimustyötä ja kehittämistä 

Lectio Valedictoria 

Reino Hjerppe 

Helsinki 2008



Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

Government Institute for Economic Research 

Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland 

Email: etunimi.sukunimi@vatt.fi 

Oy Nord Print Ab 

Helsinki, huhtikuu 2008



Esipuhe

Tämä luento kattaa kokemuksiani ja keskeisiä ajatuksiani yli 40 vuotta kestäneen 
työurani ajalta. Pidin luennon 30.10.2006 Helsingin yliopiston Economicum-
luentosalissa lähtiessäni eläkkeelle Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. 

Reino Hjerppe 
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Työuran alku 

Valmistuin valtiotieteen kandidaatiksi joulukuussa 1966, siis melko tarkalleen 40 
vuotta sitten. 

Yli 40 vuotta kestänyt työurani aika on Suomen historiassa ollut menestyksellis-
tä. BKT/capita on ehtinyt kasvaa lähes kolminkertaiseksi. Suomi on saanut elää 
rauhassa. Onhan toki maassamme tänä aikana koettu suuriakin taloudellisia krii-
siaikoja, kuten vuoden 1967 suurdevalvaatio, kaksi öljykriisiä 1970-luvulla ja 
Suomen taloushistorian syvin lama 1990-luvun alussa. Niinpä kansalaisten elämä 
ei aina ole ollut helppoa. Keskimäärin Suomi on edistynyt viime vuosikymmeni-
nä sekä historiallisessa mittakaavassa että kansainvälisessäkin vertailussa ennen 
kokemattoman hyvin. 

Jo ennen valmistumistani olin jo tehnyt monenlaisia töitä. Ensimmäinen myö-
hempään ammattikuvaan liittyvä työ oli vuoden 1964 kesällä kesäharjoittelijana 
yhdessä Martti Lujasen kanssa tehty vastaus YK:n Euroopan talouskomission 
kansallisia asunto-oloja koskevaan tiedusteluun. Se oli laaja kysely, joka edellytti 
useiden tilasto- ja tietolähteiden penkomista. Siinä meni kesä Martin kanssa  
ahkeroidessa, mutta loppujen lopuksi vallan viihtyisästi sosiaali- ja terveysminis-
teriön tutkimuspäällikön Annikki Suvirannan toimistossa, jossa työ tehtiin. 

Tilastolliseen päätoimistoon tulin tilastoapulaiseksi kesällä 1965. Palkkani oli 
498 silloista markkaa, euroissa 83. Nykyhintatasoon muutettuna tämä on noin 
750 euroa. Tämä oli silloisen elintason mukainen tilastoapulaisen palkka. Jos tuo 
palkka olisi kehittynyt yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti, niin se olisi nyt noin 
1800 euroa. Ero 1800 ja 750 euron välillä johtuu tietenkin reaaliansioiden kas-
vusta. Vaikka tuo 750 euroa ei nykysuomessa vaikuta kovin kummalliselta ansi-
olta – onhan se nykyisten köyhyysrajojen alle menevä tulo – niin siirtyminen 
epävarmasta opiskelijaelämästä, aikana jolloin opintorahaa ei ollut, säännöllisen 
tulon saajaksi merkitsi isoa hyppäystä elintasossa. 

Tietämisen paradoksi 

Tilaisuuden kutsussa esitän, että tiedon lisääminen auttaa meitä ymmärtämään 
paremmin sitä, mitä emme tiedä. Tämähän kuulostaa paradoksilta. Tavallisesti-
han ajattelemme niin, että tiedon lisääntyminen vähentää tietämättömyyttä. Tämä 
on tietenkin totta. Mutta tiedon lisääntymisellä on myös tämä toinenkin puolensa. 
Tiedämme paremmin sen, mitä emme tiedä.  

Esimerkiksi vuonna 2006 julkaistu Marja Riihelän ja Risto Sullströmin VATT:n 
tutkimus säästämisen kehittymisestä iän mukana osoittaa, että Suomessa säästä-
misaste kasvaa hyvin systemaattisesti iän myötä. Lisäksi iän mukana tapahtuva 
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säästämisasteen nousu on pysynyt hämmästyttävän muuttumattomana viimeksi 
kuluneet 20 vuotta, vaikka taloudessa on tapahtunut huomattava elintason nousu 
ja 20 vuotta sitten säästäjät kuuluivat kokonaan eri sukupolveen. Tämä johtaa 
uuteen kysymykseen, mikä selittää tällaisen käyttäytymismallin. Useinhan on 
oletettu, että uusi sukupolvi kuluttaa eri tavalla kuin edellinen, niukkoihin sodan 
jälkeisiin oloihin tottunut sukupolvi. Mitä talouspoliittisia implikaatioita tällä on?  

Tiedon hyödyllisyys 

Yhteiskuntaamme kutsutaan lähes kyllästymiseen saakka tietoyhteiskunnaksi. 
Nimitykseen liittyy vahvasti käsitys tiedon hyödyllisyydestä. 

Eihän tarvitse muuta, kuin katsoa esimerkiksi EU:n Lissabonin strategiaa tullak-
seen vakuuttuneeksi siitä, että nykyisin uskotaan laajasti tiedon lisääntymisen 
parantavan ihmisen mahdollisuuksia sekä hallita maailmaa että luoda tiedon 
avulla entistä parempaa maailmaa. Näin ainakin tekniikassa ja luonnontieteissä. 
Itse uskon asian olevan näin myös yhteiskunta- ja taloustieteissä, vaikka niissä 
edistyminen onkin hidasta ja jotkut epäilijät ovat olleet sitä mieltä, ettei yhteis-
kuntatieteissä ole mahdollistakaan edistyä tai saada selville objektiivista totuutta. 
Usko tiedon ja tutkimuksen etenemiseen ja sen parempaan hyödyntämismahdol-
lisuuteen on kuitenkin itselleni ollut tärkeä motiivi työurallani. Siitä olen saanut 
voimaa ponnistella eteenpäin, myös vaikeina urani hetkinä. 

Tieteen autonomian puolustajien mukaan meillä painotetaan nykyisin liikaakin 
tiedon hyödyntämisaspektia. Tiede ja tutkimus ovat tämän vaihtoehtoisen näke-
myksen mukaan ensisijaisesti väyliä hankkia tietoa tiedon itsensä vuoksi. Tutki-
muksen käyttöä hyödyn välineenä kritisoidaan ja pidetään tätä tieteen jopa arvo-
vallalle sopimattomana. Tätä näkemystä en halua kiistää. Tieteen historia todistaa 
aika vakuuttavasti, että tieteen suuret harppaukset ovat usein edellyttäneet tutki-
musta, jolle ei ole asetettu välittömiä hyödyn saavuttamispaineita. Soveltavaa 
taloustutkimusta tekevälle instituutille – kuten VATT:lle – tutkimuksen ja uuden 
tiedon hyötyaspekti on olennaisen tärkeä, tavoittelemisen arvoinen ja keskeinen 
arkinenkin päämäärä. Tutkimuksen hyödyllisyys on myös tärkeä työmotivaa-
tiotekijä. Monet soveltavan tutkimuksen parissa työskentelevät kyselevätkin  
lähes alinomaa ja jopa liikaakin sekä itseltään että työtovereiltaan, onko tutkimus 
ollut hyödyllistä. Kontrasti mainitsemiini akateemisen tutkimuksen puheenvuo-
roihin on suuri, mutta tietenkin myös perusteltu ja ymmärrettävä. Tässä ei sinän-
sä ole mitään väärää. Näin pitääkin olla. 

Miten sitten VATT:n kaltaisen tutkimuslaitoksen tuottama tieto voi olla hyödyl-
listä? Julkisen talouden soveltava tutkimus voi tuottaa tietoa, 
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joka voi johtaa parempiin päätöksiin. 

joka johtaa rationaaliseen julkista taloutta koskevaan politiikkakeskuste-
luun demokratiassa. 

joka on tärkeää kansalaisille kuvatessaan julkisen talouden tilaa tai on-
gelmia.

Parhaimmillaan taloudellisen tutkimustiedon yhteiskunnallinen hyöty voi olla 
erittäin suuri. Jos miljardiluokan päätöksiä voidaan parantaa tutkimustulosten 
avulla, tutkimushan voi siis tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä periaatteessa  
moninkertaisesti siihen uhrattuihin resursseihin verrattuna. On kuitenkin hyvä 
varoittaa myös siitä, että tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyy aina tietenkin 
myös virheiden ja erehtymisen mahdollisuus.

Miksi valitsin kansantaloustieteen? 

Lukion loppuvaiheissa, jolloin tuleva ura ja työ alkoivat todella kiinnostaa,  
monet aineet tuntuivat minusta kiehtovilta. Biologia ja erityisesti ydinfysiikka 
houkuttelivat. Ajattelin myös geologiaa kiinnostavana alana. Ylioppilaskirjoituk-
sissa tuli erityistä menestystä ainekirjoituksessa ja siksi myös suomen kieli nousi 
esille.

Muistini mukaan ratkaisevaa oli kuitenkin hetki Lappeenrannan kaupunginkirjas-
tossa ylioppilaaksi tulon jälkeen. Käteeni osui jokin suomeksi käännetty kansan-
taloustieteen klassikkoteos. Selailin kirjaa, ja tekstit vaikuttivat sellaisilta, ettei 
niistä juuri mitään ymmärtänyt. Niinpä voimakas kiinnostus alaan heräsi. Tätä 
tuki väkevästi ajatus siitä, että ehkäpä kansantaloustieteen avulla voisi myös vai-
kuttaa yhteiskuntaan ja parantaa yhteiskunnallisia olosuhteita. Siis maailman-
parannusta! Valtiotieteellinen tiedekunta oli muutoinkin kiinnostusta herättävä, 
olihan se tuolloin vielä kovin nuori tiedekunta ja koulumaailmassa olemattoman 
vähän tunnettu. Tämäkin osaltaan lisäsi uteliaisuutta ja kiinnostusta valtiotietei-
den opiskeluun. 

Siis: tästä alkaa jännittävä matka! 

Valtiotieteelliseen tiedekuntaan oli jo vuonna 1962 pääsykoe ja sen tuloksia tie-
tenkin suuresti jännitin. Ilo oli suuri, kun selvisi, että opinnot voi aloittaa. Tämä 
oli varsin juhlavaa aikaa.

Kansantaloustieteen omaksuminen ei kuitenkaan alkanut ihan helposti. Appro-
baturin oppikirjana oli Paul Nyboe Andersenin Kansantaloustiede, joka vaikutti 
erittäin kuivakkaalta kirjalta, ja jonka lukeminen vaati aikamoista sitkeyttä. Oliko 
syynä kenties vähän kehnonlainen käännös tanskasta suomeksi? 
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Innostus alaan kasvoi vasta, kun cum laude vaiheessa opiskeltiin Richard Lip-
seyn oppikirjaa Introduction to Positive Economics. Siinä esiteltiin tieteellisen 
ajattelun perusteet selkeästi ja kiinnostavasti. Miten muodostetaan tieteellisiä teo-
rioita ja käsitteitä, miten rakennetaan taloudellisia malleja ja miten muodostetaan 
tieteellisiä hypoteeseja ja miten niitä testataan. Vasta näiden asioiden läpikäynti 
avasi kansantaloustieteeseen tieteellisen metodologian portin, josta kulkeminen 
oli lopulta mahtava elämys ja lisäsi kiinnostusta alaan ratkaisevasti. Tämän jäl-
keen kansantaloustiede vei mukanaan. 

Tieteellinen maailmankuvani muodostuu 1960-luvulla 

Ihmisen ajattelun pohjana on kuva maailmasta, maailmankuva. Oman maailman-
kuvani muotoutumisen kannalta 1960-luku oli kenties merkittävin ajanjakso. 
Tuohon osui valmistumiseni Helsingin yliopistosta 1966 ja ennen kaikkea Master 
of Arts tutkinnon suorittaminen Rochesterin yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 
1968.

Rochester kuuluu niihin pieniin laadukkaisiin amerikkalaisiin yliopistoihin, joi-
den piirissä tieteen eturintama viihtyy, mm. taloustieteen nobelisti Robert Fogel 
työskenteli opiskeluaikanani juuri Rochesterissa. Tuon yliopiston opettajat lopul-
lisesti avasivat minulle taloustieteen jännittävän maailman. Ei ihme, että tieteen 
eturintaman valtikka on vankasti yhdysvaltalaisten käsissä! Rochesterissa sain 
hyvin perinteisen neoklassisen koulutuksen, yliopisto oli hengeltään lähellä  
Chicagon yliopistoa, jota siihen aikaan pidettiin konservatiivisen talousajattelun 
kehtona maailmassa. 

Maailmassa vallitsi 1960-luvulla yleinen kehitysoptimismi myös taloustieteessä. 
Keynesiläinen taloustiede eli maailmalla kukoistuskauttaan ja nimenomaan  
Chicagon koulukunnan ajatuksia pidettiin erityisen taantumuksellisina. Keynesi-
läisyyden myötätuulessa talouden ohjaaminen täystyöllisyyteen näytti lopulta 
olevan periaatteessa mahdollista. Taloustieteilijöiden silloinen king of the kings 
MIT:n Paul Samuelson – sittemmin nobelisti – totesi keynesiläisen teorian  
innoittamana, että talouden suhdannevaihtelut on nyt vihdoinkin voitettu!

Yhdysvalloissa olikin suurta kiinnostusta keynesiläiseen teoriaan, koska johtavaa 
akateemista vaikutusvaltaa saavutti sellainen taloustieteilijöiden sukupolvi, joka 
oli katkerasti kokenut 1930-luvun suuren lamakauden ja halusi palavasti välttää 
sen toistumisen. Tämä näkemys ruumiillistui ehkä voimakkaimmin nobelisti 
James Tobinissa. Tobinin kunniatohtorin miekkaa minulla oli suuri ilo hioa Hel-
singin yliopiston promootiossa vuonna 1986!  

1960-luvulla alettiin uskoa myös talouden pitkän aikavälin suunnitteluun ja ra-
tionaaliseen ohjailuun. Neuvostoliiton suunnitelmatalous tarjosi suuren haasteen 
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läntiselle markkinataloudelle. Neuvostojärjestelmähän näytti kasvavan nopeam-
min kuin lännen markkinatalousmaat. Talousjärjestelmien vertaileva tutkimus – 
comparative economic systems – eli kukoistuskauttaan. Monet jopa todella  
uskoivat – tai pelkäsivät – että neuvostojärjestelmä jossakin vaiheessa ohittaa 
lännen!

Eurooppalaisessa taloustieteessä suunnittelun paradigma nousi keskeiseksi. Yksi 
sen näkyvimmistä edustajista oli hollantilainen nobelisti Jan Tinbergen. Tinber-
genin oppien mukaan talouden lainalaisuudet tulee ensin kuvata ja selittää. Tämä 
muodostaa perustan talouden ohjaamiselle, johon tarvitaan talouden ohjauskeino-
jen määrittelyä. Kun sitten poliitikkojen kanssa selvitetään se, mihin yhteiskunta 
halutaan kehittää eli ns. yhteiskunnan preferenssifunktio, niin voidaan harjoittaa 
optimaalista talouspolitiikkaa. Se maksimoisi yhteiskunnan hyvinvointifunktion
taloudessa vallitsevien talouden lainalaisuusrajoitteiden vallitessa. Avaruuslento-
jen hallitsemiseen oli kehitetty uutta optimaalisen kontrollin matematiikkaa.  
Optimaalisen kontrollin teoria levisi kuulennoista taloustieteen piiriin. Taloustie-
teilijät kokeilivat avaruuslennoista tutun Pontryaginin periaatteen soveltamista 
taloustieteeseen. Mihin olimmekaan menossa? Kohti utopiaa? 

1960-luvun optimismi alkoi karista 1970-luvulla taantuman oloissakin jatkuvan 
inflaation myötä. Syntyi stagflaation käsite: laman ja inflaation yhdistelmä. In-
flaatio kiihtyi, mutta täystyöllisyys jäi saavuttamatta. Eihän sellaista pitänyt olla! 

Bretton Woodsin aikakauden kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä romuttui. 
Ensimmäinen öljykriisi ravisteli uskoa taloudellisen kasvun pitkän aikavälin 
mahdollisuuksiin. MIT:n insinöörit kehittelivät malleja, joissa pitkän ajan talous-
kasvu tyssäsi rajallisiin luonnonvaroihin. Vaikka oikeat ekonomistit eivät näihin 
laskelmiin uskoneetkaan, niin ne saivat kuitenkin yhteiskuntapoliittisessa keskus-
telussa huomattavan roolin tulevina vuosina. Ne valoivat pessimismin ilmapiiriä 
monien ihmisten maailmankuviin. 

Humen giljotiini 

Yhteiskuntatieteilijöille Humen giljotiini on tuttu.1 Sehän leikkaa todellisuuden 
kahteen osaan: siihen, miten asiat ovat ja siihen, miten niiden tulisi olla. Ratkai-
seva oivallus tässä oli Humella se, ettei tosiasioista eli siitä miten maailmassa 
asiat ovat voida päätellä sitä mikä olisi haluttavaa tai toivottavaa eli miten asioi-
den pitäisi olla. Muistan omalta opiskeluajaltani Yrjö Ahmavaaran filosofian  
luennon Porthanian viidennessä kerroksessa, jossa hän tätä asiaa voimaperäisesti 
ja kiihkeästi käsitteli. Tästä tuli luonnollinen osa tieteellistä maailmankuvaani.  
_______________________
1 Termihän on peräisin englantilaiselta filosofilta ja historioitsijalta David Humelta (1711-1776), Treatise 
of Human Nature teoksesta. 
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Mielestäni soveltavassa taloustutkimuksessa prinsiippi on edelleen validi: tutkijat 
voivat selvittää miten maailman asiat ovat, mutta poliitikkojen, kansalaisten ja 
muiden päätöksentekijöiden tehtävänä on pohtia sitä millaisen maailman pitäisi 
olla.

Taloustieteissä positivismiksi kutsutaan sen tutkimista, miten asiat ovat. Mutta 
taloustieteissä on myös normatiivista tutkimusta, tutkimusta siitä, miten asioiden 
pitäisi olla. Tämä kuitenkin edellyttää, että tutkijalla on käytössään mittatikku, 
normi, jonka perusteella maailmantilan hyvyyttä arvioidaan. Suunnittelupara-
digman vallitessa tuo mittatikku oli yhteiskunnan hyvinvointifunktio. Optimaali-
sen verotuksen teoriassa puolestaan kriteerinä on käytetty verotuksen aiheutta-
mien tehokkuustappioiden minimointia. Käytännössä yhteiskunnan hyvinvointi-
funktio tulisi olla johdettavissa demokratioissa tehdyistä poliittisista valinnoista. 

Julkistalouden tutkimuksessa keskeinen vaikuttajahahmo 1960-luvulla oli Har-
vardin professori Richard Musgrave. Hänen mukaansa julkisen talouden tehtävä 
jakaantui kolmeen osastoon: talouden vakauttamiseen, voimavarojen allokaation 
tehostamiseen niillä alueilla, joissa markkinat eivät toimi tyydyttävästi, ja kol-
mantena lohkona tulojen uudelleenjakoon vaikuttamiseen. Myös hänen näke-
myksensä mukaisesti tutkimuksen tehtävänä on tuottaa objektiivista tietoa hyvän-
tahtoiselle, yhteiskunnan hyvinvoinnista huolehtivalle päätöksentekijälle. Tämä 
näkemys on vaikuttanut laajasti ja syvästi julkistalouden tutkimukseen ja opetuk-
seen ja myös merkittävällä tavalla siihen, miten itse olen nähnyt julkisen vallan 
tehtävät ja siihen liittyvän tutkimuksen. 

Mitä siis soveltava taloustutkija voi tehdä? 

Taloustutkija voi siis ensinnäkin kuvata talouden tapahtumia. Kuvaaminen edel-
lyttää teoriaa taloudesta ja siihen liittyvää käsitteiden muodostamista. Tämä on jo 
sinänsä hyödyllistä. Taloustieteilijöillä on tässä käytössään vahva työväline: kan-
santalouden tilinpito. Siinä kuvataan keskeisimmät koko yhteiskunnan taloustoi-
met systemaattisesti. Kansantalouden tilinpito on ennen kaikkea makrotaloudel 
lisen tutkimuksen väline. Sen historialliset juuret ulottuvat jo 1600-luvun kansan-
tulolaskelmiin Englannissa. Fysiokraatti, ranskalainen lääkäri Quesnay julkaisi 
kuuluisan kansantalouden kiertokulkukaavion ihmisen verisuonijärjestelmän ana-
logiaan perustuen vuonna 1760. Varsinainen läpimurto kansantalouden tilinpi-
dossa tapahtui toisen maailmansodan jälkeisinä aikoina keynesiläisen talousteo-
rian läpimurron myötä. Nykyisin tiedon tarpeet kohdistuvat entistä enemmän 
mikrotaloudellisiin ilmiöihin. Tähän ei perinteinen kansantalouden tilinpito enää 
riitä. On mentävä yksittäisiä yrityksiä ja kotitalouksia koskeviin tietokantoihin. 
Niiden käsitteistö on kuitenkin nykyisin linkattavissa kansantalouden tilinpidon 
käsitteistöön, joten tilastollinen tietojärjestelmä kokonaisuudessaan muodostaa 
periaatteessa johdonmukaisen kokonaisuuden. 
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Ehkä komeimman muotonsa talousjärjestelmän kuvaus sai Leon Walrasin yleisen 
tasapainoteorian kuvauksessa vuonna 1874. Walrasin systeemissä kaikki talou-
den liiketoimet kysynnät ja tarjonnat muodostavat yhden kokonaisuuden, joka 
hintajärjestelmän avulla etsii koko ajan tasapainoaan, mikä puolestaan on edelly-
tyksenä talouden kehittymiselle ja etenemiselle ilman kaaosta. Walrasin teoria 
todistettiin matemaattisesti kuitenkin vasta puoli vuosisataa sitten Kenneth  
Arrowin, Gerard Debreun ja Lionel Mc Kenzien työn tuloksena. Minulla oli suuri 
ilo ja kunnia Rochesterissa tutustua opiskeluvuoteni aikana juuri McKenzie'hin. 
Hän antoi minulle vielä pari vuotta sitten Rochesterissa käydessäni jo yli 80-
vuotiaana nimikirjoituksellaan varustettuna MIT Pressin julkaiseman kirjansa 
"Classical General Equilibrium". Tämän teorian sovellutuksia me nykyisin käy-
tämme myös VATT:ssa. Teoriaan perustuen on rakennettu yhteiskunnan tuotan-
tosuhteita kuvaavia panos-tuotostauluja ja niihin perustuvia numeerisia yleisen 
tasapainon malleja, joilla voidaan kuvata ja ratkoa sekä koko maailmantalouden 
että Suomen kansantalouden ongelmia. 

Tieteellisen tutkimuksen kannalta asioiden kuvaaminen ei kuitenkaan ole riittä-
vää. Tutkimus pyrkii myös hakemaan selityksiä tapahtumalle. Ilmiöiden selittä-
minen ja kausaalisuhteiden etsiminen ovat tieteen ydintä. Vasta näiden tarkaste-
lujen avulla kyetään syvemmin ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa.

Empiirisen taloustieteen keskeisiä peruskysymyksiä on kausaalisuuden todenta-
minen. Tunnettuahan on, että ilmiöiden keskinäisen korrelaation tai samanaikai-
sen yhteyden havaitseminen ei vielä riitä kausaalisuuden toteamiseen. Empiirinen 
tutkimus on toki jo kauan kehittänyt tilastollisia menetelmiä kausaalisuuden to-
dentamiseen. Trygve Haavelmon menetelmä ilmiöiden endogeenisuuden testaa-
miseen syntyi jo 1940-luvulla. Haavelmo tutki kansantalouden kokonaiskulutuk-
sen määräytymistä. Keynesiläisen teorian mukaan kotitalouksien yksityisen kulu-
tuksen kokonaismäärä riippuu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen suu-
ruudesta. Mutta Haavelmo havaitsi, että kulutuksen määrä puolestaan vaikuttaa 
käytettävissä olevaan tuloon. Kausaalisuhde on siis kahdensuuntainen. Ekono-
metrikon ongelmana on kuitenkin estimoida kulutuksen riippuvuus tuloista.  
Tähän Haavelmo esitti ratkaisuna ns. keino- eli instrumenttimuuttujien käyttämi-
sen, josta hän sitten myöhemmin sai Nobelin palkinnon vuonna 1989. 

Kausaalisuhteiden tunteminen luo edellytyksiä ennustaa talouden tapahtumia. 
Toisaalta kausaalisuhteiden tunteminen antaa mahdollisuuden ohjata taloutta  
talouspolitiikan keinoin. Tämä tietenkin edellyttää, että päätöksiä tekevällä on 
käyttävissään instrumentteja, keinoja vaikuttaa talouden kehitykseen. 

Kansantaloustieteessä sekä kotitalouksien että yritysten käyttäytymisteoria on jo 
kauan sitten saanut vakiintuneen perusmuodon. Kotitalouksien oletetaan maksi-
moivan hyvinvointiaan budjetti- ja muiden käyttäytymisrajoitusten vallitessa. 
Yritykset puolestaan pyrkivät maksimoimaan voittoaan annetussa markkinatilan-
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teessa ja hyödyntämällä yritysten käytössä olevaa tuotantoteknologian ja eri tuo-
tannontekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta kuvaavaa tuotantofunktiota. 

Nykyisessä valtavirtaisessa neoklassisessa kansantaloustieteen teoriassa sekä  
kuluttajan että yrittäjän käyttäytymiselle on siis olemassa selkeät perushypoteesit. 
Julkisen talouden tutkijan ongelmana on se, ettei ole olemassa yhtä lailla yleisesti 
hyväksyttyä teoriaa julkisen sektorin käyttäytymisestä. Mihin siis loppujen lo-
puksi julkista taloutta koskevat preferenssit ja valinnat perustuvat? Tämän kysy-
myksen selvittämiseen tarvitaan teoriaa poliittisesta käyttäytymisestä. Varhaisim-
mat mallit hyödynsivätkin mm. teoriaa mediaaniäänestäjästä. Tämän hypoteesin 
taustalla oli ajatus siitä, että mediaaniäänestäjällä eli ns. keskimääräistä mielipi-
dettä edustavalla äänestäjällä on poliittisessa prosessissa suurin painoarvo. Sit-
temmin kuva on laajentunut ja monipuolistunut erityisesti ns. public choice – 
julkisen valinnan – koulukunnan työn tuloksena. Tällöin peruslähtökohtana on 
ajatus poliitikoista, joiden keskeisenä intressinä on saada riittävästi ääniä pysyäk-
seen vallassa. Tästä peruslähtökohdasta on sitten johdettu erilaisia hypoteeseja, 
jotka koskevat mm. erilaisia parlamentarismin ja keskus- ja paikallishallinnon 
välisiä käyttäytymissuhteita kuvaavia malleja. 

Mm. edellä mainitun Richard Musgraven kehittämään liberalistiseen ajatteluun 
kuuluu ennen kaikkea näkemys julkisen vallan roolista markkinoiden epäonnis-
tumisten paikkaajana. Mutta amerikkalaisen nobelistin James Buchananin perus-
tamalla public choice koulukunnalla on erilainen, hyvin kriittinen suhtautuminen 
julkisen vallan rooliin ja käyttäytymiseen. Public choice koulukunta toi esille 
käsitteen julkinen epäonnistuminen. Tällä tarkoitetaan julkisen vallan epäonnis-
tumista tyydyttää yksityisten kansalaisten preferenssejä. Buchanan väittää, että 
enemmistöpäätöksillä voidaan sortaa yksilöiden oikeuksia ja siksi julkisen vallan 
käyttöä on rajoitettava. Buchanan onkin voimakkaasti argumentoinut sen puoles-
ta, että julkisen vallan laajuudelle on asetettava jo perustuslaissa rajoituksia. 

Kun siis suhtautuminen julkisen vallan rooliin oli taloustieteen valtavirrassa  
kovin myönteistä 1960- ja 1970-luvuilla, niin jo 1970-luvun loppupuolella alkoi 
kuulua kriittisiä huomautuksia julkisen vallan roolista kansantalouden ohjaami-
sessa. Alkoi uuden itsetutkistelun aika. 

Kehittämisprojekteja työuran alussa 

Työuraani on osunut alusta alkaen kehittämisprojekteja. Tilastollisessa päätoi-
mistossa uudistettiin 1960-luvun lopussa kansantalouden tilinpitojärjestelmää 
YK:n silloin uudistaman tilinpitosuosituksen SNA:n (System of National  
Accounts) mukaisesti. Tämä antoi tietenkin oman lisävirikkeensä päivittäiseen 
työhöni, johon olivat kuuluneet ensin metsätalouden ja sitten teollisuuden kan-
santulolaskelmat. 
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Tilastollisen päätoimiston nimi muutettiin Tilastokeskukseksi vuonna 1970 ja 
perustettiin suunnitteluosasto tilastojen ja tilastojärjestelmien kehittämistä varten. 
Minut valittiin tuohon suunnitteluosastoon ja tehtäväkseni tuli mm. tilastojärjes-
telmien kehittäminen hallinnollisia rekistereitä hyödyntäväksi. Tuolloin luotiin 
perusteita nykytilanteelle, jossa hallinnollisia rekistereitä käytetään tehokkaasti 
modernia tietotekniikka hyödyntäen tilastojen perusaineistoina. Silloin oli tieten-
kin vaikea kuvitella, miten pitkälle kehitys loppujen lopuksi etenisi, mutta voi 
sanoa, että silloin monet, kutakuinkin utopistisilta tuntuneet ajatukset ovat nyt 
pitkälle menevästi toteutettu. 

Toinen merkittävä tehtävä suunnitteluosastolla oli haastatteluorganisaation perus-
taminen. Toimin alkuvaiheessa organisaatiota suunnitelleen projektiryhmän  
puheenjohtajana. Varsinaisen perustamisen suoritti sitten Erkki Petinmäki, josta 
tuli myös organisaation ensimmäinen vetäjä. Haastatteluorganisaatio laajensi 
merkittävästi tilastojen perusaineistojen tuottamisjärjestelmää ja tilastojen laadun 
kehittämistä.

Yliopiston aika 

Vuoden 1976 syksyllä minut sitten kutsuttiin hoitamaan virkaa tekevänä finans-
siopin professuuria kansantaloustieteen laitokselle Helsingin yliopistoon. Viran 
haltija Matti Leppo oli mennyt eläkkeelle ja virka oli varsin pitkään avoinna. 
Kansainvälisesti tuo aika oli makroteoriassa keynesiläisyyden ja monetarismin 
välistä kaksintaistelua. Voi sanoa, että makrotalousteorian eräs murroskausi ta-
pahtui juuri 1970-luvulla. Yliopistolla kehitin ennen kaikkea budjetin vaikutus-
mittauksia. Nämä tulivat hyvin ajankohtaiseen aikaan, koska ensimmäinen öljy-
kriisi aiheutti Suomessa pahan taantuman. Syntyi laaja keskustelu finanssipolitii-
kan roolista taantuman torjunnassa. Tutkimuksessa tuli esille myös politiikan 
rooli suhdanteiden säätelyssä. Kansainvälisessä tutkimuksessa oli tuolloin kes-
kustelun teemana mm. poliittisten suhdannesyklien hypoteesi. Lopulta Suomessa 
kutsuttiin kriisitunnelmissa vuonna 1977 koolle ns. Korpilammen kokous, jonka 
on usein katsottu olleen merkittävä käännekohta suomalaisen konsensushengen 
vahvistumisessa.

1970-luvulla julkisen talouden mikroteoria eteni voimakkaasti ja loi pohjaa mm. 
tarjonnan taloustieteen synnylle. Siinä huomiota kiinnitettiin ennen kaikkea nii-
hin kannustimiin, joita julkinen valta vero- ja tulonsiirtopolitiikallaan luo kansan-
talouteen. Tarjonnan taloustiede murtautui esille ennen kaikkea yhdysvaltalaisten 
tutkijoiden toimesta. Myös makrotaloustieteellinen ja talouspoliittinen ajattelu sai 
uusia sävyjä monetarismin hengessä. Tutkijalle tämä oli erittäin mielenkiintoista 
aikaa. Samalla Suomessa hyvinvointivaltion järjestelmät laajenivat peruskoulun 
ja kansanterveyslain säätämisen myötä. 
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Eräs elämäni rikkaimpia ja innostavimpia vaiheita osui 1970- ja 1980-lukujen 
vaihteeseen, kun American Council of Learned Societyn stipendillä saatoin viet-
tää vuoden tutkijana Stanfordin yliopistossa. Maineensa mukaisesti yliopisto tar-
josi erittäin virikkeellisen ympäristön. Yliopiston seminaareissa liikkui ajan 
huippututkijoita ja joskus vierailut suuntautuivat San Fransiscon alueella sijaitse-
van Berkeleyn yliopistonkin seminaareihin. Stanfordissa vaikutti mm. Kenneth 
Arrow, ja Berkeleyssä tapasin myös Gerard Debreun, molemmat taloustieteen 
nobelisteja.

Olin tuolloin kiinnostunut yksityisen ja julkisen kulutuksen välisestä riippuvuus-
suhteesta. Kysymys on siitä ovatko nämä toisiaan korvaavia vai täydentäviä.  
Pidin tästä esitelmän Michael Boskinin johtamassa seminaarissa. Boskin oli sit-
temmin Reaganin aikana presidentin talousneuvonantajien puheenjohtajana. 

Tehdasta Koskenkorvaan ja valtion liikelaitosten organisointia 

Stanfordissa ollessani minulle tarjottiin mahdollisuutta hakea valtiovarainminis-
teriön suunnittelusihteeristön päällikön virkaa. Tämä oli erittäin houkutteleva 
tarjous. Totesin mielessäni, että olen ollut juuri opiskelemassa ja tutkimassa niitä 
asioita, jotka mielestäni soveltuivat vallan mainiosti suunnittelusihteeristön 
tehtäviin. Olisi siis aika panna opittuja teorioita myös käytäntöön. Mikäpä sen 
mieluisampaa ja haastavampaa voisi ekonomistille ollakaan! Aloitin suunnitte-
lusihteeristössä syksyllä 1980. 

Tästä alkoikin sitten erittäin mielenkiintoinen jakso elämässäni. Valtiovarainmi-
nisteriössä oli erittäin pätevää henkilökuntaa ja miellyttäviä työtovereita. Pääsin 
suoraan ministeriön johtoryhmään, johon kuuluivat silloin valtiosihteeri Teemu 
Hiltusen johdolla ministeriön osastopäälliköt ja alivaltiosihteeri Pekka Tuomisto. 

Teemu Hiltunen tarjosi lukuisia haastavia tehtäviä, joissa todellakin voi panna 
noita oppimiaan teorioita käytännön koetukselle. Yksi ensimmäisistä töistä oli 
Suomeen maatalouden tukijärjestelmää koskevan selvityksen tekeminen. Se 
osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi, ennen kaikkea siksi, että järjestelmä oli käy-
tännössä hyvin monimutkainen ja sen hallitsi vain muutama virkamies etujärjes-
töjen edustajien lisäksi. Raporttiin laitoimme useita suosituksia järjestelmän ke-
hittämiseksi, mutta enpä muista mitä niistä, jos mitään sitten loppujen lopuksi 
otettiin käyttöön. Sen sijaan työstä oli suuri hyöty, kun jouduin vetämään uutta 
työryhmää, jossa suunniteltiin uutta ohraviinatehdasta Alkolle Ilmajoen Kosken-
korvalle. Osoittautui, että tähän hankkeeseen liittyi suuri määrä alkoholi-, maata-
lous- ja teollisuuspoliittisia sekä valtiontaloudellisia ja miksei myös kansantalou-
dellisia intressejä. Suomen Sokerilla oli vahva teollisuuspoliittinen intressi soke-
rin tuottajana. MTK huolehti vahvasti ohranviljelijöiden eduista. Lasse Valtonen 
VM:n yleiseltä osastolta teki ankarasti ja ahkerasti laskelmia hankkeen valtion-
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taloudellisista vaikutuksista. Itse pyrin keskittymään hankkeen kansantaloudelli-
siin vaikutuksiin. Projektissa siis kulminoituivat sen ajan suomalaisen sääntely-
talouden eri aspektit monimutkaisimmillaan. Selvitys suositteli tehtaan rakenta-
mista ja tällainen päätös sitten tehtiinkin. 

Suomessakin julkisen talouden kehittämiseen oli 1980-luvulta lähtien alkanut 
tulla uusia tuulia kansainvälisten virtausten myötä. Edellä jo käsiteltiin tarjonnan 
taloustieteen, mikrotaloudellisen otteen sekä public choice ajatusten esiinmarssia. 
Osin Yhdysvalloista ja osin Englannista puolestaan oli paljolti peräisin New  
Public Management lähestymistapa, jossa julkisen vallan toiminnoissa ryhdyttiin 
käyttämään hyväksi markkinamekanismien ideoita. Yksi esimerkki tämän suun-
tauksen voimistumisesta Suomessa oli jo 1980-luvulla toteutuksen asteelle eden-
nyt valtion liikelaitosuudistus. Toinen sittemmin hyvin tunnetuksi tullut uusi 
toimintatapa on ns. tilaaja-tuottajamallin soveltaminen julkisiin toimintoihin. 

Valtion liikelaitosten uudistaminen oli iso ja merkittävä haaste. Minut nimitettiin 
valtion liikelaitostyöryhmän puheenjohtajaksi vuonna 1982. Tässä työssä hahmo-
teltiin uutta ohjausmallia valtion liikelaitoksille (posti, rautatiet, Valtion paina-
tuskeskus, jne.). Liikelaitoksethan oli sidottu valtion budjettiohjaukseen samalla 
tavoin kuin valtion virastotkin. Useissa liikelaitoksissa tämä koettiin hyvin jäy-
kistävänä tekijänä. Ohjaus oli monitasoista, byrokraattisen jäykkää ja yksityis-
kohtiin menevää. Liikelaitokset halusivat uusissa markkinaolosuhteissa lisää 
omaa päätösvaltaa operatiiviseen toimintaansa ja sitä kautta pyrkivät lisäämään 
toiminnallista tehokkuuttaan. 

Liikelaitostyötyöryhmä päätyi esittämään julkisen yhtiön mallia liikelaitosten 
organisoimiseen. Ajatuksena olivat, että ne toimisivat operatiivisesti budjetista 
riippumattomina yksikköinä ja tulouttaisivat vain nettotuloksensa valtion budjet-
tiin. Kun useilla liikelaitoksilla kuitenkin katsottiin olevan yhteiskunnallisia pal-
veluvelvoitteita, ajateltiin, että tämä osa hoidettaisiin niin, että yhteiskunnallisista 
palveluista maksettaisiin erillinen eduskunnan päättämä korvaus liikelaitoksille. 
Muutoin ne toimisivat markkinoilla markkinatalouden ehdoin kuten muutkin yri-
tykset.

Tästä sai alkunsa suuri uudistusten aalto. Liikelaitoksia varten säädettiin erillinen 
laki julkisista yhtiöistä. Useat liikelaitokset siirtyivät ensin käyttämään julkisen 
yhtiön muotoa. Monenkaan liikelaitoksen kohdalla kehitys ei pysähtynyt tähän. 
Osittain Englannista tulleen new public management -ideoiden mukaan useista 
liikelaitoksista muodostettiin ensin valtion yhtiöitä. Tähän liittyen osa liikelaitok-
sista, kuten esim. valtion teleliikelaitos, siirtyi ajan mittaan pörssiyhtiöksi ja yhti-
öihin tuli mukaa yksityistä pääomaa. Julkisten yhtiöiden yksityistämisprosessi ei 
vieläkään ole päättynyt. Osin nyt kysytään, onko jo menty liian pitkälle, kun jul-
kisista monopoleista on tehty yksityisiä monopoleja, kuten energiayhtiö Fortumin 
kohdalla on tapahtunut. Julkisen vallan kontrolli on jo liiaksikin höllentynyt, jol-
loin yhtiöt eivät enää välttämättä toimi kansantaloudellisesti optimaalisella taval-
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la. Ajankohtainen kysymys on edelleen, miten viisaasti ja tuottavasti julkinen 
valta käyttää laajaa varallisuuttaan. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus perustetaan vuonna 1990 

VATT perustettiin vuonna 1990 valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
silloisen ylijohtajan Eino Keinäsen vetämän työryhmän muistioon perustuen. 

VATT:n edeltäjistä Taloudellisen suunnittelukeskuksen (TASKU) tehtävänä oli 
laatia yli budjettivuoden ja suhdannejakson meneviä selvityksiä. Toinen edeltä-
jistä, valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristö (SUSI), oli aikaisemmin ollut 
mukana budjetin uudistamisessa ja valtion laskentatoimen sekä johtamisjärjes-
telmien kehittämisessä. 1980-luvulla SUSI keskittyi valtiontaloutta koskeviin 
selvityksiin ja tutkimuksiin sekä sille määrättyihin kehittämishankkeisiin samal-
la, kun johtamisen kehittäminen siirrettiin Valtion koulutuskeskuksen, sittemmin 
Hallinnon kehittämiskeskuksen (HAUS) tehtäviin. Professori Jussi Linnamo  
totesi ekonomistiprofession roolia koskeneessa kirjoituksessaan vuonna 2002, 
että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen myötä Suomi sai ensimmäisen  
rakenteellisia ja valtion meno- ja tulotalouden tuotanto- ja kustannusongelmia 
selvittävän tutkimuslaitoksen.2 Soveltavaa ekonomistityötä, mm. taloudellisten 
mallien kehittämistä ja julkisten hankkeiden edullisuusvertailujen kehittämistä, 
oli harjoitettu 1960-luvulta lähtien suunnitteluotsikon alla. Voidaan sanoa että 
VATT:n perustamisen myötä vuonna 1990 suunnittelun paradigmasta siirryttiin 
tutkimuksen paradigmaan soveltavan taloustieteen ammattikunnan piirissä. 

VATT:n ylijohtajan toimenkuvaan kuului myös talousneuvoston pääsihteerin 
tehtävät. 1990-luvun alussa talousneuvoston kokouksessa käsiteltiin useaan  
otteeseen pääministeri Esko Ahon ja valtiovarainministeri Iiro Viinasen johdolla 
suuren lamakauden esille nostamia kysymyksiä. Pääsihteerinä toimiessani jou-
duin näin hyvin läheltä seuraamaan kriisin etenemistä ja sen eri vaiheita. 

Vuosina 1994–95 tein kahden vuoden visiitin YK:n yliopiston Helsingissä toimi-
vaan kehitysmaatutkimuksen instituuttiin WIDER:iin. WIDER oli ollut johta-
miskriisissä ja sen jälkimaininkeja jouduin yhdessä laitoksen johtajana toimineen 
unkarilaisen Mihaly Simain kanssa selvittelemään. WIDER tarjosi kuitenkin mi-
nulle ennen kaikkea näköalapaikan kehitysmaihin ja niiden ongelmien tutkimi-
seen. Tämä aihe oli minua kiinnostanut jo 1960-luvulla, mutta vasta nyt sain ti-
laisuuden tutustua siihen lähemmin. Kaiken kaikkiaan WIDER:in kausi oli hyvin 
avartava kokemus, tutustumista globaali talouden keskeiseen ongelmakenttään. 
________________
2 Jussi Linnamo: Ekonomistiprofessio -tiedeyhteisö vai papisto. Teoksessa Tutkimus ja talouspolitiikka,
toim. Jouko Kajanoja, Jaakko Kiander ja Iikko B. Voipio, VATT-julkaisuja 33, Helsinki 2002, s. 82.
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WIDER:in kauden jälkeen talousneuvoston sihteeristön tehtävät siirrettiin valtio-
neuvoston kansliaan ja pääsihteerin tehtäviä ryhtyi hoitamaan Seppo Leppänen, 
joka VATT:in alkuaikoina toimi laitoksen tutkimusjohtajana.

Tutkimustyöhön suunnitelmallisuutta kolmivuotisilla
tutkimusohjelmilla 

Sain nimityksen VATT:n ylijohtajaksi ollessani vielä Brysselissä Suomen EU 
edustuston palveluksessa. Tullessani ylijohtajaksi vuosi tutkimuskeskuksen pe-
rustamisen jälkeen vuonna 1991 yksi ensimmäisistä ajatuksista oli saattaa laitok-
sen tutkimustyö ensinnäkin pitkäjänteiselle pohjalle ja toiseksi keskittyä ainakin 
aluksi niille alueille, joilla laitoksella oli jo erityistä, arvoa lisäävää ja ainutlaa-
tuista osaamista suomalaisessa tutkimus- ja selvityskentässä. 

Pitkäjänteisyyden varmistamiseksi ryhdyttiin kehittämään laitoksen tutkimusoh-
jelmaa. Sitä varten oli tietenkin analysoitava myös käyttäjien tietotarpeita. Tässä 
keskeisinä keskustelukumppaneina olivat aluksi valtiovarainministeriön johto-
henkilöt, lähinnä valtiosihteeri alivaltiosihteeri ja osastojen päälliköt. Heidän 
kanssaan käydyt keskustelut loivat vankan pohjan työn suuntaamiselle. Koska 
tutkimuskeskuksen tuli palvella julkisen talouden tutkimustarpeita yleisemmin-
kin, niin myös muiden ns. suurten menoministeriöiden avainhenkilöiden mielipi-
teet olivat tärkeitä. Keskeisiksi tulivat jo hyvin pian sosiaali- ja terveysministeriö, 
kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työministeriö. Tutkimuskeskuksella oli alus-
sa sekä johtokunta että iso neuvottelukunta, jotka edustivat varsin laajasti suoma-
laisien tutkimuksen käyttäjä- ja tekijätahoja. Toiminnan päästyä käyntiin neuvot-
telukunnan rooli alkoi hiipua, ja myöhemmin toiminnan ohjauksesta vastasikin 
ensisijaisesti johtokunta. Ohjausote on kuitenkin 2000-luvulla muuttunut. Johto-
kunta on lakkautettu ja neuvoa antavana elimenä toimii nyt VATT:n neuvottelu-
kunta.

Tutkimusohjelmien laatimisessa on hyödynnetty mm. valtiovarainministeriön 
strategisia ohjelmia sekä hallitusohjelmia. Lähtökohtana on varautua sellaiseen 
tiedon tarpeeseen, jolla Suomen talouspolitiikassa on pysyväisluonteista uuden 
tiedon tarvetta olemassa. VATT:n maksullinen projektitoiminta on myös tärkeä 
kanava, jota kautta keskeiset tiedon tarpeet kanavoituvat ja muotoutuvat ja joiden 
kautta saadaan "markkinatietoa" relevanteista tiedon tarpeista.

Tutkimuslaitoksella on kuitenkin mielestäni myös oltava itsellään vankka näke-
mys siitä, missä soveltava taloustieteen eturintama ja valtavirta kulkevat, mihin 
tutkimussuuntauksiin on panostettava ja ennen kaikkea tutkimuskeskuksen omal-
la vastuulla on tutkimuksen metodologian, välineiden ja tietoaineistojen hyväksi-
käytön kehittäminen 
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Tutkimusohjelmat ovat olleet kolmivuotisia tiettyyn yleisteemaan keskittyviä. 
Teema suuntaa kulloinkin tutkimuksen ajankohtaista painopisteitä. Tähän kolmi-
vuotiseen runkoon liittyvät sitten vuotuiset toimintasuunnitelmat ja talousarvio-
esitykset ja budjetit. Rajoittavana tekijänä ovat luonnollisesti tutkimuskeskuksen 
voimavarat kokonaisuudessaan, olemassa oleva osaaminen, uuden kehittämistai-
to ja tutkijoiden orientaatio. Suuntautuminen kokonaan uusille aloille on joskus 
merkinnyt kokonaan uusien resurssien ja uuden osaamisen hankkimista. 

Tutkimuksen substanssin suuntaaminen 

VATT:ia perustettaessa oli esillä tarve kehittää julkisen sektorin resurssien käyt-
töä ja tulojen hankintaa koskevaa tutkimusta. Ekonomistien terminologian mu-
kaisesti painopisteen tuli olla julkisen talouden mikrotaloudellisesti suuntautu-
neessa tutkimuksessa. TASKUN:n perinteen myötä myös kansantalouden pitkän 
aikavälin rakenteelliset kysymykset tuli sisällyttää laitoksen tutkimustoimintaan.
Alun perin lähdettiin siitä, ettei akuuttia tarvetta suhdannepoliittisen tutkimuksen 
ja lyhyen aikavälin talousennusteiden tekemiseen ole, koska näitä asioita valmis-
teltiin ennestään jo valtiovarainministeriössä ja muissa tutkimuslaitoksissa.  
Ennustetoimintaa on lisäksi perinteisesti ollut myös pankkien tutkimusosastoilla. 

1960-luvulta lähtien julkisen sektorin tulonsiirto- ja tukipolitiikka oli eniten kas-
vanut julkisen toiminnan alue. Siksi jo valtiovarainministeriön suunnittelusihtee-
ristön aikanani nämä asiat olivat nousseet keskeisesti työlistalleni. Tähän liittyen 
oli jo 1980-luvun alussa aloitettu yksilö- ja kotitalouskohtaisten tulonsiirtojen ja 
verotuksen analysointi ns. mikrosimuloinnin tekniikkaa hyväksi käyttäen. Siinä 
laaditaan tietokanta, joka kotitalouksien tasolla kuvaa verotuksen ja tulonsiirtojen 
järjestelmän lainsäädännön mukaisesti. Jo 1980-luvun alussa kirjoitin kehittä-
mismuistion kotitalouspohjaisesta mikrosimulointimallin kehittämisestä Aino 
Salomäen kanssa, joka tuli työskentelemään SUSI:ssa. Hän oli tehtävään erin-
omaisen sovelias, koska oli kehittänyt Suomeen tulonjakotilastojärjestelmää 
1970-luvulla. Valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristössä puolestaan Reino 
Niinivaara ja Jorma Pihlatie olivat kehittäneet mikrosimulointia esimerkkikoti-
talouksien pohjalta. Niillä pystyttiin analysoimaan verotuksen ja tulonsiirtojen 
yhteisvaikutuksia mm. tulo- ja köyhyysloukkuja. 

Motivoivaa taustaa tälle työlle omalta osaltani toi se, että 1970-luvulla yliopistol-
la professuuria hoitaessani havaitsin tulonjakotilastoja tutkimalla ns. kannustin-
loukun, jota toimeentulotukia saavien kohdalla voidaan kutsua myös köyhyys-
loukuksi. Se tarkoittaa tilannetta, jossa tulojen kasvu ei johda käytettävissä ole-
van tulon kasvuun tai voi teoriassa johtaa jopa käytettävissä olevien tulojen pie-
nenemiseen. Tämä johtuu sekä tulojen mukana kasvavasta veroasteikon progres-
siivisuudesta että tulojen kasvun mukana vähenevistä tulonsiirroista. Jos tulon-
siirtojen tarveharkintaisuus tai tuloriippuvuus on riittävän suuri, nettotulot eivät 
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lainkaan kasva bruttotulojen kasvaessa. Julkaisin tästä havainnosta artikkelin 
Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa vuonna 1977. Havainto teki minuun suu-
ren vaikutuksen. Aikaisemminhan olin uskonut selityksiä, joiden mukaan 
sosiaalituen varassa elävät kansalaiset ovat laiskoja ja passiivisia. Tuloloukun 
havaitseminen johti päätelmään, jonka mukaan sosiaalituen varassa elävä ihmi-
nen todennäköisesti käyttäytyy itse asiassa yhtä rationaalisesti kuin kuka tahansa 
muukin. Syynä sosiaalituen varassa elämiseen on yksinkertaisesti se, ettei kanna-
ta tehdä muuta. 

Niinpä on ollut kiinnostavaa myötävaikuttaa verotuksen ja tulonsiirtojen yhteis-
vaikutusta koskevan analyysivälineistön kehittämiseen. Sittemmin 1980-luvun 
lopun suuren verouudistuksen myötä yksittäisiä henkilöitä ja kotitalouksia kos-
kevat esimerkkilaskelmat ja tilastoaineistot yhdistettiin TUJA-malliksi, joka on 
ollut myös VATT:ssa alusta alkaen keskeinen työväline. Mallin avulla voidaan 
monipuolisesti analysoida erilaisten uudistusten budjetti- ja tulonjakovaikutuksia.
Mallin käyttö kotitalouksien käyttäytymisen tutkimiseen on jäänyt vähäisemmäl-
le, ja voidaankin ajatella, että tällä saralla on tulevaisuudessa vielä paljon kehitet-
tävää. Minulla on edelleen se käsitys, ettei kannustinloukkujen lieventämiseksi 
ole tehty kaikkea mahdollista ja vieläkin on mahdollisuus parantaa sosiaaliturva-
järjestelmämme tehokkuusaspekteja niin, että se voi edesauttaa myös oikeuden-
mukaisen tulonjaon syntymistä. Onhan työhön osallistumiseen kannustaminen 
kuitenkin varsin ilmeinen väylä köyhyyden ja syrjäytymisenkin torjunnassa. 

Politiikkatoimien vaikuttavuus tarkasteluun 

Yksi VATT:n uusista avauksista 1990-luvulla oli työvoimapolitiikan vaikutta-
vuustutkimusten käynnistäminen. 1990-luvun laman seurauksena työttömyydestä 
ja työllisyydestä tuli tutkimuksen ja talouspolitiikan kestoaihe. Julkisen talouden 
kannalta keskeinen kysymys on, miten vaikuttavia ovat työllisyyspoliittiset toi-
menpiteet ja mikä on niiden kokonaisvaikutus työllisyyden kehityksen kokonais-
kuvassa. Tämän tutkimuksen käynnistämisessä erityisansio oli Pasi Holmilla, 
joka nykyisin toimii Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajana. 
Tutkimussuunnan kannalta on ollut hyvin tärkeää, että sekä Tilastokeskus että 
työministeriö ovat kehittäneet tutkimukseen soveltuvia mikroaineistoja. Tilasto-
keskuksen tiedoista on nyt olemassa vuodesta 1988 alkaen laajoja paneeliaineis-
toja, jotka tarjoavat alan ekonometriselle työlle hyvän perustan. Työvoima-
politiikan vaikuttavuuden ohella aineistolla on tutkittu kannustinloukkujen mer-
kitystä ja rakenteellisen työttömyyden problematiikkaa. VATT:ssa on kehitetty 
myös työmarkkinoiden kokonaisuutta kuvaava yleisen tasapainon malli, jolla on 
voitu analysoida rakenteellisen työttömyyteen vaikuttavien tekijöiden merkitystä. 

Työmarkkinoiden analysoinnin tarve säilyy jatkossakin. Työvoimaa on siirty-
mässä runsain mitoin eläkkeelle, ja työikäisen väestön määrä supistuu lähivuosi-
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na. Eläkkeelle siirtymisen taloudelliset kannustimet ja työperäiseen maahan-
muuttoon liittyvät kysymykset ovat nousseet entistä merkittävämpinä tutkimus-
kohteina esille. Avauksia näihin tutkimuksiin on tehty, mutta lisätiedoista on 
varmasti hyötyä. Erityisen mittavana haasteena näen veropolitiikan työmarkkina-
vaikutusten empiirisen tutkimuksen eteenpäin viemisen. Verotus vaikuttaa sekä 
työvoiman kysyntään työvoimakustannusten kautta että työvoiman tarjontaan 
käytettävissä olevien tulojen muutosten kautta. Verotuksen hyvinvointitappiot ja 
tehokkuus riippuvat suuressa määrin siitä, miten voimakkaita nämä reaktiot ovat. 

Julkisen tukipolitiikan vaikuttavuus on pitkään ollut tutkimusohjelmassa. Viime 
vuosina tällä alalla on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita mm. Aki Kangas-
harjun ja Kari Hämäläisen sekä nuorten ekonomistien ryhmän taitavan ekono-
metrisen työn myötä. 

Julkisten palvelujen tuottavuustutkimus 

Julkisten palvelujen tuottavuustutkimuksen käynnistäminen oli jo VATT:n  
ensimmäisen tutkimusohjelman haasteita. Tunnetustihan kansantalouden tilin-
pidossa julkisen sektorin tuottavuus oletetaan muuttumattomaksi, joten meillä ei 
ole kokonaiskäsitystä julkisen sektorin tuottavuuskehityksestä. Ongelmaksi on 
nähty mittaamisen vaikeus, ovathan esim. julkiset hyödykkeet kuten maanpuo-
lustus, vaikeasti kvantifioitavissa. 

Heikki Loikkanen ja Kalevi Luoma olivat pioneereja, jotka VATT:ssa alkoivat 
kehittää tuottavuusmittauksia. Mittaamiselle oli kansainvälisiä esikuvia ja niissä 
käytettiin ns. DEA-tekniikkaa. Ensimmäisiä kohteita olivat terveyskeskukset ja 
koulut. Myöhemmin mitattiin mm. työvoimatoimistojen ja jopa teattereidenkin 
tuottavuutta.

Systemaattisimmin VATT:ssa on tarkasteltu terveyskeskusten tuottavuuskehitys-
tä. Johtopäätöksinä näistä tutkimuksista ovat olleet ensinnäkin se, että samana 
vuonna eri terveyskeskusten tuottavuudet poikkeavat toisistaan yllättävänkin pal-
jon. Toiseksi on havaittu, että tuottavuuden kasvu vaihtelee ajassa ja kolmas  
havainto on ollut se, että tuottavuus voi kehittyä myös negatiiviseen suuntaan. 

Viime vuosina tuottavuuden mittaaminen on saanut uutta pontta valtionhallinnon 
tuottavuusohjelman myötä. Tutkimusta on aivan viime aikoina laajennettu 
koulutuksen tuottavuuden selvittämiseen. Tuottavuustutkimuksessa on myös 
kiinnitetty lisääntyvää huomiota niihin tekijöihin, jotka selittävät tuottavuuseroja 
ja tuottavuuskehityksen vaihteluita. Tässä on kuitenkin vielä aika paljon tehtävää. 
Kun nämä taustatekijät on saatu kartoitettua – kuten toivottavasti jossakin vai-
heessa tapahtuu – avautuu myös tie tehdä suosituksia tuottavuuden parantamisek-
si. Jo nyt tiedetään, että tuottavuuskehitys on läheisesti yhteydessä johtamis-
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järjestelmiin ja tuotantoprosessien muutoksiin. Ilman muutoksia toiminta-
malleissa on vaikea saada aikaan parannuksia tuottavuudessa. 

Ympäristötalous

Ympäristökysymykset koskettelevat keskeisesti julkista taloutta ja ne edellyttävät 
julkisen vallan politiikkatoimia. Siksi ympäristötalouteen liittyvät kysymykset 
ovat luontevasti kuuluneet osaksi VATT:n tutkimustoimintaan. Ehkä merkittävin 
kysymys liittyy ilmaston lämpenemiseen ja sen torjuntaan.

Suomi on ratifioinut Kioton ilmastosopimuksen. Siinä ilmastopäästöjen määrä on 
rajoitettava vuoden 1990 tasolle. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka 
Hautojärvi tuli tapaamaan minua muistaakseni vuonna 2000 ja pyysi, että VATT 
tekisi jotakin sen selvittämiseksi, mitä taloudellisia vaikutuksia Kioton sopimuk-
sella olisi Suomen kansantalouteen. Tähän liittyvää osaamista oli VATT:ssa sii-
hen mennessä vain melko ohuesti. Lupasin kuitenkin paneutua asiaan. Aloitim-
mekin tämän aihepiirin kehittelyn, ja nyt voidaan sanoa, että VATT:lla on kes-
keinen rooli arvioitaessa ilmastopolitiikan kansantaloudellisia vaikutuksia. En-
simmäinen tarkastelu tehtiin perinteisellä VM:n KESSU-mallilla, jota käytettiin 
yhdessä VTT:n laajan Suomen energiasektoria kuvaavan mallin avulla. Avain-
henkilönä tässä kehitystyössä oli Adriaan Perrels. Tämän jälkeen kehitystyötä on 
jatkettu. KESSU-malli on nyt jätetty sivuun ja laskelmia tehdään nyt uudella  
koko kansantaloutta kuvaavan yleisen tasapainon mallin avulla. Avainhenkilönä 
tässä on ollut Juha Honkatukia. Käytössä oleva makrotaloudellinen VATT-malli 
on löytänyt runsaasti muitakin sovellutuskohteita VATT:n tutkimustyössä.  
Tämän mallin käyttö ja sen kehittäminen on muodostunut viime vuosina yhdeksi 
tutkimuskeskuksen avaintehtävistä. 

Infrastruktuurien taloudellisten vaikutusten arviointi 

Yhteiskunnan infrastruktuurien – kuten liikenneverkkojen – rakentaminen ja  
ylläpito ovat keskeistä julkisen talouden tehtäväkenttää. Infrastruktuurien talou-
dellisten vaikutusten tutkiminen on siksi kuulunut alusta alkaen VATT:n työohje-
lmaan.

Infrastruktuurien tutkimus sai merkittävän sysäyksen kansainvälisesti juuri 
VATT:n perustamisen aikaan, kun yhdysvaltalainen tutkija Aschaeuer esitti, että 
Yhdysvaltojen taloudellista kasvua hidastaa merkittävästi infrastruktuurien, eri-
tyisesti liikenneinfrastruktuurin heikkous ja rapautuminen.  
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VATT:ssa on viime vuosina selvitelty liikenneinvestointien kasvuvaikutuksia. 
Merkittävin näistä selvityksistä on Vanhasen 1. hallituksen laatiman tieinvestoin-
tisuunnitelman kansantaloudellisen vaikutuksen arviointi. Tämä tehtiin edellä 
mainitulla VATT-mallilla. Tulokseksi saatiin, että investoinneilla olisi selkeästi 
myönteinen vaikutus taloudelliseen kasvuun. 

Infrastruktuurien merkitys korostuu kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. 
Keskeisten väyläinvestointien lykkäämisellä menetetään niistä saatavissa olevat 
kansantaloudelliset hyödyt. Toisaalta varojen niukkuus on aina pakottanut prio-
risoimaan hankkeita. Tässä mielessä viime aikoina esille otettu runkoverkkojen 
kehittämisidea vaikuttaa merkittävältä tavalta ryhtyä kehittämään tehokkaampaa 
ja toimivampaa infrastruktuuria Suomeen. 

Integraatiotutkimus 

Suomen integroituminen läntisten markkinatalousmaiden kehitykseen tapahtui 
toisen maailmansodan jälkeen varovasti ja pienin askelin. Tämä on tulkittavissa 
niin, että ulkopolitiikka kulki pitkään kauppapolitiikan edellä. Ulkopoliittisten 
olojen muututtua Suomen eteneminen EU:n jäseneksi tapahtui loppujen lopuksi 
yllättävän nopeasti.

Yksi VATT:ssa ensimmäisistä projekteista oli EU-jäsenyyden taloudellisten vai-
kutusten selvittäminen. Kun tulin Brysselistä Suomeen vuonna 1991, meillä tus-
kin oltiin selvillä siitä, mitä Euroopan talousaluesopimuksen piirissä oli tapahtu-
massa. Siksi jäsenyysselvityksen haaste olikin melkoinen. Tutkimuksessa oli kui-
tenkin mukana erittäin innokas tutkijaryhmä, joka lyhyessä ajassa voimiaan sääs-
tämättä sai aikaan kokonaiskuvan tilanteesta. Jäsenyydestä tietenkin debatoitiin 
rajusti ja siinä yhteydessä myös tutkimukseen kohdistui ankaraa kritiikkiä.

Kun sitten tilannetta Jaakko Kianderin johdolla arvioitiin vuonna 2005 10-
vuotisen jäsenyyden jälkeen, voitiin todeta, että jäsenyyden suurimmat pelot  
eivät ole toteutuneet. Itse asiassa mm. maatalouden sopeutumisennuste oli paljon 
synkempi kuin mitä loppujen lopuksi on toteutunut. 

Muukin integraatiotutkimus on ollut keskeisesti VATT:n tutkimusohjelmissa. 
Tutkimusta on tehty silloin, kun menossa on ollut merkittävimpiä muutosvaihei-
ta, kuten EMU:un liittyminen ja EU:n itälaajentuminen. Makrotaloudellista asi-
antuntemusta tutkimuskeskukseen on tuonut erityisesti Jaakko Kiander, joka on 
ollut vahvasti kehittämässä myös VATT:n tiede- ja teknologiapolitiikan vaikut-
tavuustutkimusta.
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EU ei tänä päivänä ole mikään erillinen tutkimusongelma, vaan EU:n kehityksen 
seuraaminen on tutkijan arkipäivää, joka on aina otettava huomioon normaalina 
Suomen ulkoiseen talousympäristöön kuuluvana asiana. 

Haasteellinen verotutkimus 

Verotus on se toinen puoli julkista sektoria, jos julkiset menot on se toinen puoli. 
Verrattuna julkisten menojen tutkimukseen voi näyttää siltä, että verotuksen tut-
kiminen on saanut ohjelmissamme aivan liian vähän huomiota osakseen.

Verotusta on kuitenkin tarkasteltu ja tutkittu monella tavoin. Verotuksen ja tulon-
siirtojen yhteisvaikutusta on selvitetty mm. kannustinloukkututkimuksissa ja  
TUJA-mallin analyyseissä. Myös ympäristöverotusta on käsitelty useissa eri yh-
teyksissä.

Yhteisöjen tuloverotuksessa on arvioitu Seppo Karin johdolla mm. verojärjestel-
män muutosten vaikutuksia. Veropolitiikkamme onkin pitkällä aikavälillä 
tarkasteltuna muuttunut yllättävän paljon. Tutkimusteemana kansainvälinen  
verokilpailu on noussut viime vuosina yhä keskeisemmin esille. Olemme viime 
aikoina pyrkineet panostamaan lisää verotutkimukseen, mikä näyttää hyvinkin 
perustellulta ottaen huomioon verotuksesta käytävä vilkas yhteiskuntapoliittinen 
keskustelu. Erityisen tärkeänä, mutta samalla haastavana pitäisin empiirisen vero-
tutkimuksen syventämistä. 

Panostaminen verotukseen näkyy VATT-vuosikirjassa 2006 Kasvumallin muutos 
ja veropolitiikan haasteet. Myös tutkimus ruuan arvonlisäverotuksen vaikutuksis-
ta on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan verotutkimusta olisi hyvä viedä. Kes-
kustelu itse asiasta eli ruuan arvonlisäveron alentamisesta on kuin suoraan vero-
tuksen oppikirjasta lainattua.  

Mallit ja metodit 

Tutkimuksen onnistumiseen tarvitaan useita eri asioita. Hyvät tutkijat ovat tie-
tenkin avainasemassa. Tutkijakunta onkin laajentunut, osaaminen ja kokemus 
ovat myös vuosien mittaan karttuneet, mikä on ollut keskeinen edellytys tutki-
muksen edistymiselle. 

Tutkimuksen kehittäminen on erittäin pitkäjänteistä työtä. Tähän tähtää tietenkin 
systemaattinen tutkimusohjelmamenettely ja tutkimuksen tarvitsijoiden mielipi-
teiden seuraaminen herkällä korvalla. Maksullinen palvelutoiminta antaa viitteitä 
tutkimustiedon kysynnän uusista suuntauksista. Kansainvälisen tutkimuksen seu-
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raaminen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö ovat tutkimuksen kehittämisessä ja 
ennakoinnissa olennaisen tärkeätä. Kansainvälinen yhteistyö onkin tänä päivänä 
tutkijan arkipäivää. 

Empiirisessä soveltavassa tutkimuksessa hyvät tutkimusaineistot ovat välttämät-
tömiä. Tässä suhteessa Tilastokeskuksen asema on keskeinen. Suomessa on kan-
sainvälisesti korkeatasoinen tilastolaitos. Hyvät aineistot ovat edellytys korkea-
tasoiselle tutkimukselle. Aineistoja voidaan myös käyttää houkuttimena kansain-
välisten tutkijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Suomen aineistot tarjoavat 
mahdollisuuksia siirtää kansainvälisen tutkimuksen eturintamaa. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että tiedot ovat joustavasti tutkijoiden käytettävissä ja tiedot saadaan 
kohtuuhintaisina käyttöön. Tietojen saattaminen tutkimuskäyttöön ei saisi mak-
saa enemmän kuin mitä lisäkustannuksia aiheutuu tästä muokkaustyöstä. 

Ekonometrian hallinta on aivan olennaisen tärkeä tulevaisuuden tutkimuksen 
osaamisalueena. VATT:ssa onkin tänä päivänä useita ekonometristen ja muiden 
empiiristen tutkimusmenetelmien hyviä osaajia. Tämä luo pohjaa hyvälle tulevai-
suudelle. Osaamista on kuitenkin jatkuvasti kehitettävä ja tarvetta lisäosaamiselle 
varmasti on, kun otetaan huomioon se vahva kehitys, joka tällä alueella kansain-
välisesti on koko ajan menossa. 

Soveltavaa tutkimusta tekevät taloustutkijat eivät voi menestyä ilman päteviä 
laskentakehikoita. Teoriat on puettava empiirisiksi malleiksi, mallit pitää esti-
moida relevanteilla ja luotettavilla aineistoilla. VATT:n alkuaikoina panostukset 
olivat mikromalleissa. Nyt myös makromallit ovat VATT:ssa jokapäiväisiä työ-
välineitä. Maailmantaloutta kuvaavan GTAP-mallin osaaminen antaa mahdolli-
suuden tehdä globaalitalouteen liittyviä analyysejä. 

Tulevaisuuden mielenkiintoisena haasteena on makro- ja mikromallien yhteis-
käyttö tietyn saman taloudellisen ongelman tai tutkimuskysymyksen analysoin-
nissa.

Velka isänmaalle 

Nykyisin ei juuri puhuta isänmaasta ja isänmaallisuudesta. Minä olen kuitenkin 
syntynyt ja kasvanut Suomessa, jossa isänmaallisuudesta puhuttiin ja jossa sillä 
on ollut suuri tunnearvo. Ehkä itsekin olen kätkenyt isänmaallisuuden tunne-
ulottuvuuden vaikkapa sosiaalisen pääoman käsitteen alle. 

1980-luvulla oli tapana sanoa, että on ollut lottovoitto syntyä suomalaiseksi.  
Laman ja sen jälkeisen ajan rajujen rakennemuutosten jälkeen tuota sanontaa ei 
ole liiemmin kuulunut julkisuudessa. 



21

Itse koen kuitenkin, että sanonnassa on edelleen perää. Suomi sinnittelee edelleen 
maailman korkeimman elintason maiden kerhossa. Elintasomme nousu on työ-
urani aikana ollut merkittävä, historiallisesti katsoen ainutlaatuinen. Olemme 
saavuttaneet Yhdysvaltoja, Ruotsi on jo tavoitettu. Suomalaiseen yhteiskuntaan 
syntyminen on merkinnyt ilmaista koulutusta peruskoulusta yliopistotutkintoihin 
saakka. Rotary Foundationin ja American Council of Learnened Society kuin 
myös Yrjö Jahnssonin säätiö ovat tukeneet opintojani ja kehittymistäni tutkijana 
ja johtajana. Koen, että ilmainen koulutus yhdessä tämän tuen kanssa on ollut 
velka, joka nuoruudessani on syntynyt isänmaalleni. Työssäni olen yrittänyt tätä 
velkaa lyhentää.

Tutkimuksen avulla kohti Agathotopiaa 

Ihmisen uteliaisuutta tyydyttää tiedon tuottaminen. Tietoa halutaan ja käytetään 
myös päätöksenteon perustana Voisi olettaa, että yhä kovenevassa kansainväli-
sessä talouskilpailussa muunlaiseen menettelyyn ei enää ole varaakaan. 

Kreikkalaisille Agathotopia oli paikka, jossa oli hyvä asua. Utopian saari puoles-
taan oli paikka, jonka asukkaat elivät parasta elämää. 

Utopiaan ei oikein voi uskoa, vaikka utopioista onkin aina mukava keskustella. 
Sen sijaan Agathotopia on paikka, johon kannattaa pyrkiä. Englantilainen kan-
santaloustieteen nobelisti James Meade on kirjoittanut tästä aiheesta kokonaisen 
kirjan.

Jo Aristoteles puhui hyvästä elämästä keskeisenä elämänohjeena. Moderneissa 
hyvinvointivaltioissa ihmisten tyytyväisyys elämään on saavuttanut korkean  
asteen. Tyytyväisyys elämään tai onnellisuus, joka on tullut viime aikoina myös 
talouden tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi, ei näytä kuitenkaan kasvavan rajat-
tomasti, vaikka ihmisen tarpeet näyttävätkin olevan rajattomia. Silti hyvä elämä 
näyttää mahdolliselta. Voimme siis yhdessä pyrkiä kohti tuota Agathotopiaa. 

Uskon, että tiede ylipäätään ja soveltava taloustutkimus – erityisesti omakohtai-
sesti koettuna – on yksi hyvä väline tuolla matkallamme. 

Kiitän kaikkia teitä täällä läsnä olevia, jotka tavalla tai toisella olette matkan var-
rella tuoneet uusia virikkeitä, olleet keskustelukumppaneita, matkalla minua aut-
taneet, antaneet matkavihjeitä tai matkalla tukeneet. Erityisen kiitoksen ansaitsee 
VATT:n henkilökunta, joka tällä matkalla on ollut välttämätöntä ja upeata matka-
seuraa.
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