
AJASSA LIIKKUU

Alkoholin tuotannosta,
kaupasta ja kulutuksesta
on monenlaista hyötyä ja
haitta,a. Alkon talousj ohta-
j a Veiklo Kasurinen on aäi-
tösldrjassaan kehitellyt ja
täydentänyt malliaan, j ol-
la aoidaan art:ioid.a selkri-
silt alleoholin yht eiskunnal-
lßia oaikutuksin, jotln ooat
muunnettantissa ma,rkka-
mä ür äßiks i lua uik si. M allin
perusteella lo,skettuna al-
lrcholin tuottannat .iulkßet
tulot ooat Suomessa seloästi
suuretntnat kuin m,enot.

DI allin toisena päätulob
sena, on yrityksen tulon ja,-
kannis en a ailtutuksia t arka s-
teleaa sy stematükka. Tutld-
muhs en t ois e s sa mitt aarnis-
kokeilussa aruioitän Alkon
tulo nj ak o a ailtutuk sia j a nü-
d.en muutoksia eri sidosryh-
mien kesken auosina 7 98O,
7985 ja 7989. laettatsissa
oleaa,sta tulosta, julkßelle
oallalle kohdistui kaikkina
ouosina noin 9O prosenttia.,

Kasurinen ei kuitenluan
pidä mallinan mitenkään
oalmäna ja lopullisena. Yh-
teiskunnallista laskenta-
tointa on hänen mielestään
syytä lrchittää monitietei-
seen suuntaan, kattarnaan
my ö s alkoholin inhimillis et
ja ympärßtöoaikutukset.
Yritysten ympäristöoaiku-

TOHTORI KASURISEN MALLI

tusten aruiointi, greeru ac-
counting, onkin nopeasti
kasaantan kännostuksen
kohteena.

Kasuris en a äit ö skirj a t ar-
lnstettän Tampereen yli-
opistosso syyskuussa kaup-
p atiet eiden t o ht o rin tutkin-
toa Darten. Samalla tohto-
rit meniaät niukko.an 4-3
johtoon Alkon johtokun-
nassr,.

MITA YHTEISKUNNALLINEN
TASKENTATOIMI ON?

Väitöskirjasi määritelmän
mukaan yrütyksen yhteis-
kunnallis t e n o aikutu s t e n ar-
aiointi on "yrityksen las-
kenta,toimen laajennus,
j oha yhteßkunnallisen aas-
tuuhäsitteen mukaisesti
luokittelee, rnittaa, analy-
s oi j a rap ort oi yrityks en t oi-
mint a an lät t y oiä t aloudelli-
sirr ja muita yhteiskunnalli-
sia oaikutuksia koo,litatäoi-
sessa tai koantitatärsisessa
muod,ossa". Mitä uutta täs-
sä on perinteiseen lasken-
tatoirne en o errattuna?

-Ensinnäkin "laskentatoi-

mi'o on hämmästyttävän van-

haa. Aluksi se oli "yritysten"
hyötyjen ja haittojen listaamis-
ta ilman numeroita. Varsinai-

nen harppaus oli erään munkin

500 vuotta sitten kehittama
kahdenkertaisen kirjanpidon
teoria, joka on perustaltaan

edelleen voimassa. Siita pitaen

laskentatoimi on jakautunut

kahtia: toisaalta verotuksen ja
voitonjaon pohjaksi ja viran-
omaisia varten tehdyksi ja toi-
saalta oman päätöksenteon
pohjana toimivaksi sisäiseksi
laskennaksi.

- Perinteinen laskentatoimi
on ollut siis yrityksen sisallä

olevien asioiden miettimistä
tulojen ja menojen muodossa.

Yhteiskunnallisten vaikutus-
ten arviointi on saman näkö-

kulman laventamista yrityksen
sisältä koko yhteiskunnan ta-

solle.

- Kaikenlaisia ajatuksia tä-

hän suuntaan on ollut iät ja
ajat, mutta varsinaisesti käy-
tännön tasolla päästiin vauh-

tiin vasta 70-luvun alussa,

aluksi USA:ssa, josta kaikki
niin hyvät kuin huonotkin kek-
sinnöt yleensä ovat peräisin.

Kansantaloutiede on tietysti
pitkään tarkastellut yritysjouk-
kojen kayttaytymistä markki-
noilla, mutta tämä näkökulma
lähtee yhden yrityksen vaiku-
tusten tarkastelusta.

- Alkusysä1 s taisi olla siinä,
etlä silloin roimalaitokset ja
-yhtiöt olivat tulilinjalla. En-
simmäiset sovellutukset olivat
aika tarkoitushakuisia: halut-
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tiin kertoa, kuinka positiivisia
vaikutukset olivat. Jos negatii-
visia vaikutuksia oli, niitä ei
aina "muistettu" raportoida.

- Toisaalla teoreetikot lähti-
vät kehittämään hienoja uto-
pistisia kokonaismalleja. Ne
taas eivät johtaneet kunnon tu-
loksiin, koska ne olivat "liian"
hienoja. 70-luvulla kaytettä-
vissä olivat toisaalta nämä uto-
pisliset mallitja toisaalta hyvin
yksinkertaiset käytännön ra-
portointitavat. Silti ihmeellisen
nopeasti muutamissa maissa

päättäjät alkoivat vaatia pakol-
liseksi tallaista yritl skohtaista
raportointia ja muutamissa

maissa saivatkin tahtonsa läpi.
Jos tehdään laki asiasta. jota ei

kunnolla hallita ja osata, se on
varmin lapa lappaa lällaisen
asian edelleenkehittely. Vähi-
tellen koko asia sitten hautau-
tuikin.

- Oman väitöskirjani lähtö-
kohta olikin saada aikaan koh-
deyritykselle eli Alkolle teo-

reettisesti perusteltu, mutta
käytänniissä mittaamiskelpoi-
nen raportointiratkaisu.

PERIAATTEETTINEN VAITTETY

Aloitit oman mnllisi kehitte-
lyn juuri 7o-luoulla. Pro-
jektin a.loitukseen lüttyi
tiukka p erin a t t e elline n ke s-
kustelu?

- Koko projektihan käynnis-
tyi siksi, että silloinen parla-
menlaarincn alkoholikomitea
halusi kansainvälisten esi-
merkkien mukaisesti tehdä
myös Suomen alkoholihai-
toista ja hyödyistä laskelman.
Sil loin osa Alkoholipoliittisen
lulkimuslaitoksen tutkijoista
oli sitä miehä, ertei rällaisra
laskelmaa voi tehdä ja vaikka
voisikin, se olisi joka tapauk-
sessa niin puulteellinen. ettei
siita olisi mitaan hyotya. Alko
oli kuitenkin sitä mieltä, että
kokeilla kannallaa. ja minä

sain sen homman tehtäväkseni.

- Ainoa tavoite oli silloin se.

että tehdään se laskelmaja kat-
sotaan, millä olettamuksilla ja
rajauLsilla se on toteutettavis-
sa. Sen jalkeen arvioidaan,
mita sovellutuskelpoisuutta
silla voisi olla. Projektin avulla
saatiinkin sitten aivan järkeviä
tuloksia, jotka olivat vertailu-
kelpoisia ulkomaisen aineislon
kanssa, kun otettiin huomioon
kulutuserot ja taustarakenteet.

- Luulen, etteivät laitoksen
tutkijat enää ole samaa mieltä.
Silloin vaittelyyn liiuyi jonkin-
lainen väärinkäsitys tai arvo-
valtakuvio tai mika lie. Sosio-

logit epäilivät, että jos talous-
tieteilij a tekee tällaisen tarkas-
telun, niin siinä jotenkin väis-
tämättä astutaan pyhien aruo-
jen päälle. Mutta eihän talou-
dellisen nakokulman käyttöön-
otto voi olla sosiaali- ja alkoho-
lipoliittisilta tarkastelukulmil-
ta mitenkään pois tai niille vas-

takkainen.

- Kun tutkijat ovat nyt käy-
tännössä nähneet, ettei näitä
laskelmia ole käytetty väärin
eli A lkon sosiaalisia lavoitteita
vastaan, suhtautumistapa on
käsittaakseni muuttunut. On
havaittu, että tämä voi olla he-
delmällinen lisä entisiin nakö-
kulmiin. Rahalla on aina mer-
kityksensä, joskaan pelkästään
siihen tukeutuen ei kaikkia
päätöksiä pidä tehdä.

JULKISIA TULOJA MENOJA
E N EMMAN

M allis s a si o tit m.uk a, a,n kail*
ki alkoholitaloud,essa läk-
kuaat, markkamääräisiksi
trurunnettaDat tulot (esiln.
oaltion oerot ja palkhatu-
lot) sekä tnenot (esim. ter-
aeys-, sosiaali- ja järjestys-
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kustannukset). Mikö oli tu-
lns?

- Arvioni mukaan tulokerty-
ma ylitti tutkimusajankohtana

- ja myös nykyisin - selvästi

haittojen hoidosta aiheutuvat

menot.

- Mallin huono puoli on se,

että siinä alkoholia tarkastel-
Iaan kuten mitä tahansa hyödy-

kettä. Lisaksihän on suuri

ioukko sellaisia inhimillisia
karsimyksia, joita ei voida ra-

hassa arvioida.

- Silti mallilla on merkitystä
ja sovellutusarvoa. Sitä on

mahdollista kayttaa apuna esi-

merkiksi alkoholiverotuksen
tasoa määritettäessä. Alkoholi-
verotuksen pitäisi tuottaa val-
tiolle vähintään sen verran

kuin laskettavissa olevia hait-
takustannuksia on - muuten-

han alkoholipolitiikassa ei oi-
kein ole mieltä. Nykyisen mal-
lin avulla on siis arvioitavissa
verotrrksen eräänlainen mini-
mitaso.

- Kun alkuperäinen projek-
tini aikanaan valmistui, pidin
selvänä, ettei syntynyt malli
missään nimessä ole valmis ja
lopulllnen. Kuvinelin. ellä sen

pohjalta lahtisi edelleenkehit-
tely nopeasti liikkelle, mutta

sen jälkeen Suomessa ei ole

tehty mitään vastaavaa.

- Alkoholin sosiaalisel vai-
kutukset pitäisi nimittain jolla-
kin tavalla myos arvioida. Inhi-
millisel kärsimykset olisi jat-
kossa saatava jollakin tavalla
sisään tällaiseen vaikutusmal-
liin. Jos yhteiskunnallista las-

kentatointa ylipäänsä todella
halutaan kehittaa eteenpäin,

on muistettava, että on kyse

monitieteisistä ongelmista. Mi-
kään tieteenala tai tutkimus-
lohko ei pysty niitä yksin ratko-
maan.

- Siksi pitaisi saada aikaan
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tieteidenvälisiä tarkasteluja.

Käsittäakseni alkoholin osalta

näin on lapahtumassakin. ja se

on hyvä.

GREEN ACCOUNTING

- En tiedä, johtuuko näistä ta-

louden kriiseistä vai mistä,

mutta kysymys yhteiskunnal-
listen vaikutusten arvioinnista
on taas pulpahtanut pintaan.

Monet lentoyhtiöt ovat innostu-

neet tekemään yhteiskunnalli-
sia tilinpäätöksiä. kuten niitä
kutsulaan. Esimerkiksi Swiss-

air on juuri julkaissut sellai-
sen. Omaan malliini verrattuna

se on aika yksinkertainen, on

vain listattu erilaisia volyymi-
tietoja siitä, kuinka paljon tu-
lee jatettaja kuinka paljon kul-
jetussuoritteita. lM utta Swissair

on hyvin ylpeänä kertonut jul-
kisuuteen, että tällainen tilin-
päätös on tehty.

- Keskeinen termi on nykyi-
sin green accounting, yrityksen
ympäristövaikutusten arvioin-
ti. Harvalla kay niin hyvä tuuri
kuin minulla, että kun tutki-
musta tekee 15 vuotta ja saa

sen valmiiksi, se osuu alueen

uuteen nousuun. Tässä välissä

kymmeneen vuoteen ei tapah-

tunut mitään.

- Green accountingon ilman
muuta lupaava suuntaus. Us-

kon siihen, mitä amerikkalai-
sissa tutkimuksissa on viime
aikoina korostettu, nimittäin
siihen, että yhteiskunnallisten
vaikutusten arviointi on yritys-
johdolle äärettömän hyvä oppi-
misprosessi. Sen avulla yrityk-
sen toiminta pystytään suh-

teuttamaan ympäristöön toisel-
la tavalla kuin aikaisemmin.

- Kaikille yrityksille pakol-
liseen raportointiin ei pitaisi
minusta kuitenkaan mennä.

Tällaiset arvioinnit eivät kuulu
nyrkkipajoille, vaan ainoas-

taan isoille yrityksille. Edustan

sitä kantaa, että tässä suhtees-

sa pitaisi mieluummin kannus-

taa kuin pakottaa. Kansalais-

ten pitäisi vaatia yrityksiltä tie-
tojaja sita kautta kannustaa ne

tahan alhaaltapäin. Lakisäätei-

sesti tehty informaatio on aina

huonoa, koska se tehdään mah-

dollisimman vahalla vaivalla
pakon edessä.

- Yritykset tekevät myös ison

virheen, jos ne kuvittelevat, että

raportointia voisi tehda kerto-

malla vain positiivisia asioita.

Sellainen asenne tietysti tappaa

uskon tiillaisen puuhan merki-
tykseen kokonaan.

Kvalltatllvlnen osa

Kvantitatiivin€n osa

Kaavio. laskentatoimen ja yrityksen yhteiskunnallisen laskentatoimen suhde

LASKENTATOIMI

425



TO HTO R IJ U NTTA
ENEMMISTOKSI

Väitö skirj asi j älkeen tohto-
rit saiaat enemmßtön Alkon
j ohtokunnassa. Onko yrity s-
johtajan hyoä olla tohtori?

- Kylla niinkin voi ajatella.
Teoreettisen työn avulla pystyy

Aluksi syntyy vaikutelma siitä,
että kysymys todella on päivä-
kirjasta, joukosta enemmän tai
vähemmän erillisia, aikaan si-
dottuja havaintoja, jotka pysy-
vät kasassa paitsi ajankohtai-
suulensa myüs Eskolan h1vän

kirjoitustaidon ansiosta. Tästä

ei kuitenkaan ole - oman tul-
kintani rnukaan - kysymys.
Kyslm1s on paljon enemmäs-

tä. Kysymys on erittäin va-
kavasta sosiaalituikimuksen
etiikkaan. sulrslanssiin ja ilse-
ymmärrykseen liittyvästä pu-
heenvuo«rsta, jossa Eskola
nostaa esille sellaisia kysy-
myksiä, joista usein ei tohdira
kirjoittaa eikä edes puhua.

Eskola lähtee liikkeelle Per-
sianlahtlen sodasta, kulkee
kuolemanpelkojensa kautta
selittämään loppujen lopuksi
omaa oidipaalista pettymys-
tään - sitä kuinka äiti on hänet
pettänyt - ja päätyy talta poh-
jalta "isän viitoittamalle tiel-
1e". Talla tiellä nousee tär-
keaksi "maailman kolme kie-
lellinen ja kulttuurinen järjes-

ATA PERKELEEN RAHIKAINEN MENE

lnautumaan 1a etääntymään
valitttimästä toimintaynrpäris-
töstä ja tviirutiineista ja pystyy
sillen jatkossa ehkii paremmin
urvioinraun 1rill ksensä loimin-
taa ja näkemään uusia mahdol-
lisuuksia. Vursin positiir isesti
Iähimmat työtoverit ovat tähän
outoon harrastukseeni suhtau-

tys, kaikki nämä'saa' ja'ei saa',
'puettava' ja'mentävä nukku-
maan', 'terveellistä' ja 'epäter-

veellistä"'.'Iäta kautta Eskola
itse asiassa selittää lukijalle,
miksi h:in alkoi harjoittaa sosi-
aalitieteitä, mistä hän innostui
(aivan uskomaton, itsevarmat
isät kappaleiksi repivä Bene-
dict-sitaatti, s. 42). Teoksensa

tlraamallisena huippuna Esko-
la päätyy selittämään sirä.
kuinka han siis yrittää voittau
kuoleman kirjoittamalla jon-
kinlaista järjesrystä tähän Nii-
niluodon kolmanteen maail-
maan, yhdessä muiden kanssa.

Tallaisen tulkinnan avulla
on ainakin nralrrlollista ) nrrnär-

tää sitä, miksi ja miltä perus-
taltu Eskola arvoslelee ja ir,rni-
soi toisia sosiaalitieteil ijtiita ja
sosiaalista muo<likkuutta. Iro-
nian kohteena on milloin Arto
Nor,r. joka "lulee kummallises-
sa asussaän heittämään onkea
'lhmmerkoskeen" (s. 90), mil-
loin Jörn Donner, joka (Esko-
lan mukaan) tuntee kauhua
kaikkea sellaista kohtaan, mitä

tuneetkin.

- Mutta kylla se lopulta niin
on, että itsestä tässä on otettu
mittaa. Oli vain pakko katsoa,

osaankoja kykenenkt; minä. Ja
kai sita jotain osasi, .jos vasta-
väittäjää on uskominen.

t\,tA'ril vtR'tANr,rN

hän kutsuu nimella "Bad Eng-
lish" {s. 92). rai jopa Lenita
Airislo ja "pölyisel kengät. joi-
hin LA on fetisoitunut kuin
naapurin Kusti naisten alus-
housuihin" (s. 92-93). Nama
rinnastuval Eskolan silmissä
American Psycho -teoksen kir-
joittajaan Palrir. Baternaniin.
joka käyttaa vain "yhta laaduk-
kaita merkkituolteita kuin Arto
Noron kalastusvälineet"': "- -
Patric sattuu olemaan loshiba-
televisionsa eteen polvistunee-
ntl syaimässä räJkkäämänsä t)-
liin uivoja: tärkeinlä on. ellei
mielIyttävässä sankarissamme
mikaen viesti inholtavasta asi-
asta nimeltä Bad English" (s.

e3).
Eskola kantaa'junttiuttaan"

ylpeästi, kunnialla. Eskola ym-
märtää sosiaalitieteellisen tut-
kimuksen isiltä opitun jarjes-
tyksen, varhaisen oidipaalisen
ratkaisun kautta. Tällä on selvä
substantiaalinen seuraus: Es-

kola irvailee nimenomaan yk-
silöitymisteemalla ja sen kan-
nattajien hahituksella (kysy-
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