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1. Johdanto

keskeinen väline suomen Pankin kotimaisen

talouspolitiikan analysoinnissa ja ennusteen
kokoamisessa vuoteen 2004 saakka on ollut
BoFMiNimalli.1 se spesifioitiin ja estimoitiin
1990luvun puolivälissä vastaamaan ajankoh

* Kiit����e �ouko �il�usta ko��enteista. Suo�en Pankin
Aino��alli on syntynyt �uha Kilposen, Mika Kuis�asen
��KP�, Antti Ripatin ja �ouko �il�usen yhteisty�n��. Mallin
ennustek��ytt��n sovitta�isessa on ollut �ukana koko Ra�
hapolitiikka� ja tutki�usosaston ennustetoi�isto. �astuu
artikkelissa esiintyvist�� virheist�� ja ep��t��s���llisyyksist�� on
kirjoittajien.
��FMINI��alli on sektori�����r��lt����n aggregoitu versio
��F���allista ��ill�an, Kortelainen, M��nnist� ja Tujula
1998�. Mallia k��ytettiin ennustety�ss�� perinteisen ekono�
�etrisen �allin tapaan ”taaksep��in katsovana” versiona, ja
politiikka�analyysiss�� ja vaihtoehtoislaskel�issa ”eteenp��in
katsovana” versiona. Taloudenpit��jien k��ytt��yty�inen pe�
rustui dynaa�iseen opti�ointiin �allin j��lki����isess��
versiossa. Mallia ei tarkasti ottaen voi kutsua yleisen tasa�
painon �alliksi. Suo�en Pankissa on kehitetty ja k��ytetty
ekono�etrisia �akro�alleja jo 1970�luvun alusta asti.
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taisiin rahapoliittisiin kysymyksiin inflaatiota
voitteeseen nojaavassa rahapolitiikassa. kes
kuspankin kannalta keskeisiä kysymyksiä olivat
mm. korkopäätöksen mitoittaminen kelluvien
valuuttakurssien oloissa ja rahamarkkinoiden
vakauteen, erityisesti pankkikriisin vaikutusten
arviointiin, liittyvät kysymykset.
kotimaan talouspolitiikan keskeiset kysy
mykset ovat tällä vuosituhannella liittyneet lä
hinnä finanssipolitiikkaan, väestön ikääntymi
seen ja tuottavuuden kasvun lyhyen ja pitkän
aikavälin vaihteluun. Näiden kysymysten kvan
titatiivinen analyysi edellyttää relevantin tutki
musvälineistön kehittämistä. suomen Pankki
aloittikin vuonna 2001 hankkeen uuden mak
rotaloudellisen mallin rakentamiseksi. Mallin
tuli myös toimia talousennusteen apuvälineenä.
tarkoituksena oli yhtäältä nojata dynaamisen
makroteorian viime vuosina tapahtuneeseen
kehitykseen ja toisaalta suomen Pankissa ker
tyneisiin kokemuksiin euroalueen dynaamisen
451

KAK 4 / 20 0 6

yleisen tasopainon mallin – ed�emallin2 –
rakentamisessa.
Projektin tuloksena syntynyt ainomalli on
rakennettu modernin makrotalousteorian pe
riaatteita noudattaen. Mallissa rationaalisten
taloudenpitäjien käyttäytyminen perustuu in
tertemporaaliseen optimointiin. tämä merkit
see käytännössä sitä, että muuttujien väliset
riippuvuussuhteet ovat sopusoinnussa yksilö
tason optimoinnin sekä kansantalouden yleisen
tasapainon kanssa. yleisen tasapainon vuoksi
virtasuureet kumuloituvat vastaaviksi varanto
suureiksi ja keskeiset suhdeluvut, kuten kulu
tuksen tuotantoosuus, palkkojen kansantulo
osuus ja investointiasteet, vakiintuvat tasaisen
kasvun uralla. samoin esimerkiksi julkisen sek
torin intertemporaalinen budjettirajoite pätee
niin, että sen tulot ovat pitkällä aikavälillä so
pusoinnussa menojen kanssa. Nämä ominai
suudet auttavat johdonmukaisen lyhyen ja pit
kän aikavälin analyysin tekemisessä.
syntynyttä ainomallia on käytetty suomen
Pankissa ennustamisen apuvälineenä ja poli
tiikkalaskelmissa elokuusta 2004 lähtien. tässä
artikkelissa luodaan yhtäältä katsaus dynaami
sen makrotalousteorian kehitykseen ja toisaalta
esitellään ainomallin pääpiirteet.

2. Dynaamisen makrotaloustieteen
viimeaikaisesta kehityksestä3
rationaalisiin odotuksiin ja taloudenpitäjien
optimointikäyttäytymiseen perustuvat yleisen
�D����alli on kehitetty euroalueen rahapolitiikkaan
liittyvien kysy�ysten analysointiin �kts. Kortelainen 2002�.
2

3 Sergio
ergio Re�elolla �200�� on tuore katsaus R����allien
nykytilaan sek�� laaje�pi katsaus �and�ook of Macroeco�
no�ics �kirjassa yhdess�� Ro�ert Kingin kanssa. �llen Mc�
�rattanin �2006� kirjoitta�ana l�ytyy tuore k��sikirjoitus
New Palgrave Dictionary of �cono�ics �julkaisuun.
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tasapainon makrotaloudelliset mallit (dynamic
stochastic general equilibrium models, ds�e)
ovat runsaan vuosikymmenen aikana lyöneet
itsensä lopullisesti läpi lähes kaikessa kvantita
tiivisessa makrotaloudellisessa analyysissa en
nustetyötä lukuun ottamatta.4 keskeiseksi ana
lysoitavaksi kysymykseksi 1980luvulta lähtien
– nobelistien kydlandin ja Prescottin töiden
siivittämänä – nousi se, että missä määrin suh
dannevaihtelut johtuvat teknisen kehityksen
kasvuvauhdin vaihteluista. yksi keskeinen
kydlandin ja Prescottin tulos oli, että yhdys
valloissa runsaat 70 % toisen maailmansodan
jälkeisestä tuotannon lyhyen ajan vaihteluista
selittyy teknologian satunnaisesta vaihtelusta.
Niitä ds�e malleja, joissa reaalitalouden so
kit, erityisesti tuottavuussokit ovat suhdanne
vaihtelujen alkuvoima, ryhdyttiin kutsumaan
reaalisten suhdannevaihtelun malleiksi (real
business cycle eli rBCmallit).
kydlandin ja Prescottin (1982) sekä longin
ja Plosserin (1983) tutkimusten keskeinen mer
kitys makrotalousteorian kehittymiselle oli
myös siinä, että niissä luotiin metodologinen
pohja yleisen tasapainon periaatteelle nojaavil
le dynaamisille makromalleille. tutkimusohjel
ma jatkuu edelleen, mutta suhdannevaihtelui
den lähteiksi on vuosien saatossa löydetty myös
muita tekijöitä, kuten rahataloudelliset sokit,
kotitalouksien makutottumuksissa tapahtuvat
muutokset eli ns. preferenssisokit ja erilaiset
avotalouden sokit. samanaikaisesti ovat mak
rotaloustutkijat pyrkineet kehittämään näiden
mallien sisäisiä sokkien välittymismekanismeja,
jotka tyypillisissä joustavien hintojen rBCmal
leissa ovat varsin heikkoja. tämä ilmenee mal
�uroj��rjestel���n keskuspankeista vain Suo�en Pankki
k��ytt���� �odernia dynaa�ista �akro�allia ennusta�iseen
�Fagan ja Morgan 200��.
4
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lien stokastisissa simuloinneissa niin, että kes
keisten endogeenisten makromuuttujien aika
sarjaominaisuudet eivät merkittävästi poikkea
mallien eksogeenisten stokastisten sokkien ai
kasarjaominaisuuksista. Mallien propagointia
onkin erityisesti pyritty vahvistamaan mekanis
meilla, jotka hidastavat kansantalouden sopeu
tumista eksogeenisiin sokkeihin. tällaisia hi
dasteita ovat esimerkiksi erilaiset reaaliset ja
nimelliset jäykkyydet.
toisaalta eksogeenisten sokkien välittymi
seen liittyy läheisesti kysymys ds�emallien
kyvystä voimistaa – amplifioida – sokkien vai
kutuksia mallien endogeenisiin muuttujiin.
tämä kysymys on tärkeä suhdannevaihteluiden
suuruuden ja yleisesti makrotaloudellisen vola
tiliteetin näkökulmasta. osittain tähän liittyen
ds�emallien viime aikojen kehitystyö on kes
kittynyt erityisesti rahoitus ja työmarkkinaepä
täydellisyyksiin. esimerkiksi luottorajoitteiden
on osoitettu voimistavan eksogeenisten sokkien
välittymistä mallien endogeenisiin muuttu
jiin.5
tämän ds�emallien kehitystyön lisäksi
julkistalouden kysymykset sekä varallisuuden
hinnoittelu ovat olleet kasvavan kiinnostuksen
kohteena. usein väitetään, että ds�emallien
varsinainen happotesti liittyy varallisuushintoi
hin: kuinka hyvin mallien varallisuushintoja
koskevat empiiriset implikaatiot ovat sopusoin
nussa havaintojen kanssa. osakemarkkinoiden
ylituoton lisäksi korkojen aikarakenteen suh
dannekäyttäytyminen on näissä tarkasteluissa
ollut keskeisessä asemassa. sitä, miten aino
malli nojaa reaalisten suhdannevaihteluiden
malliin ja sen laajennuksiin, käsitellään myö
hemmissä luvuissa.

�

Katso esi�erkiksi �ernanke, �ertler ja �ilchrist �1999�.

rahapolitiikan roolia suhdannevaihteluiden
lähteenä tutkittaessa on joustavien hintojen
oletus korvattu malleissa nimellisillä jäykkyyk
sillä. Näin rBCmallit ovat laajentuneet osaksi
rahapolitiikan analyysikehikkoa, koska jousta
vien hintojen oletuksesta luopumisen myötä
päästiin eroon myös rahapolitiikan neutraali
suudesta. tähän vaikutti osin myös rahapolitii
kan regiimissä tapahtunut muutos, kun inflaa
tiotavoitteeseen nojaava rahapolitiikka alkoi
yleistyä 1990luvun alkupuolesta lähtien. Halu
tarkastella avotalouden sokkeja suhdannevaih
teluiden lähteenä on myös suunnannut makro
teorian kehitystä.
Nimelliset jäykkyydet liittyvät ensisijaisesti
hintajäykkyyksiin, joiden teoreettinen perusta
nojaa epätäydelliseen kilpailuun hyödykemark
kinoilla: yritysten ajatellaan saavan vain satun
naisesti mahdollisuuden muuttaa tuotteidensa
hintaa (Calvohinnoittelu) tai sitten lopputuot
teen hinnan muuttamiseen liittyy sopeutumis
kustannuksia (menukustannukset). kummas
sakin tapauksessa lopputuotteen hinta määräy
tyy vallitsevien ja odotettujen tulevien rajakus
tannusten keskiarvona.
Palkkajäykkyyksien mallintamisella osaksi
modernia dynaamista makromallia on lyhyem
pi historia. suosittu tapa mallintaa nimellis
palkkajäykkyyksiä on analoginen hintajäykkyyk
sille. rajakustannuksia vastaa tässä tapauksessa
kotitalouden kulutuksen ja vapaaajan raja
substituutiosuhde. Näihin hinta ja/tai palkka
jäykkyyksillä varustettuihin malleihin liitetään
usein etuliite uuskeynesiläinen. 6 Nimitys on
sikäli ymmärrettävä, että nimenomaan keyne
siläiset etsivät 1980luvulla epätäydellisen kil
pailun malleista intensiivisesti teoreettisia pe
rusteita jäykille hinnoille. tällainen epätäydel
6

Kts. esi�erkiksi �larida, �ali ja �ertler �1999�.
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lisen kilpailun makroteoria ja perinteinen dy
naaminen yleisen tasapainon mallinnus yhdis
tyvät siis rahapolitiikan tutkimuksissa nykyään
käytetyissä ds�emalleissa.
reaalisia jäykkyyksiä on monenlaisia: en
simmäiset jäykkyydet koskivat pääomakantaa
ja sen sopeutumista ajassa (timetobuild).
tämä johtui havainnosta, että investoinnit (ei
pelkästään pääomakanta) sopeutuvat hitaasti
talouden sokkeihin. Vastaava havainto on tehty
kulutuksesta, jonka hitaan sopeutumisen tyy
pillisesti oletetaan syntyvän tapainmuodostuk
sen (habit formation) kautta. työvoiman – tai
yleisemmin panosten – kysyntään on lisätty kit
kaa sopeutumiskustannusten muodossa. kapa
siteetin käyttöaste on endogenisoitu olettamal
la pääoman poistokertoimen riippuvan kapasi
teetin käyttöasteesta.
aivan viime vuosina on työmarkkinoiden
kohtaantomallit (matching models) upotettu
osaksi standardia dynaamista makroteoriaa.7
Haasteellisimpana tutkimuskohteena tämän
tyyppisissä malleissa on ollut perustella talou
dellinen mekanismi, joka johtaa empiirisesti
uskottavaan reaalipalkkajäykkyyteen ja vastaa
vasti generoi riittävän suuria ja persistenttejä
vaihteluita työttömyydessä. toisaalta tällaisten
mallien hyvä piirre on se, että malleissa työnte
kijät voivat olla vailla töitä eivätkä vain tee ”va
jaata työpäivää”, kuten perinteisissä ds�e
malleissa.
obstfeldin ja rogoffin 1990luvulla aloitta
ma työ ”uuden avotalouden makrotalousteo
rian” (new openeconomy macroeconomics8)
kanssa on tuonut makroteorian sovelluskohteet
Kts. esi�erkiksi Trigari �2004�, Moyen ja Sahuc �200��,
�alsh �200�� ja �anhala �2006�.
7

8 Katso esi�erkiksi �ane �2001� ja ��stfeld ja Rogoff
�2002�.
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myös suomen kaltaisen pienen avoimen talou
den kannalta kiinnostaviksi. toisaalta vaihtota
seen syventyneet alijäämät ovat lisänneet kiin
nostusta avotalouden kysymyksiin myös yh
dysvalloissa. avotalouden makroteoriassa kes
keisiä kysymyksiä ovat olleet suhdannevaihte
luiden välittyminen maasta toiseen ja valuutta
kurssien määräytyminen sekä yksittäisen (suu
ren) maan talouspolitiikan vaikutukset muihin
maihin ja globaaliin tasapainoon. Viime aikoina
on pohdittu runsaasti myös öljysokkien ja glo
baalin kilpailun kiristymisen välittymistä inflaa
tioon.
Myös muita haasteellisia tutkimuslinjoja
riittää dynaamisessa makrotaloustieteessä: op
pimismallit tai yleisemmin epätäydellisen infor
maation mallit ovat löytäneet otollisen sovellus
kohteen mm. rahapolitiikan kysymyksistä.
Malleihin liittyvistä edustavan kuluttajan tai
keskenään samanlaisten yritysten oletuksista
on onnistuttu joustamaan (suurilla laskennalli
silla kustannuksilla). kiinnostus finanssipoliit
tisiin kysymyksiin on osaltaan kasvanut myös
siksi, että kasvava määrä malleja on kalibroitu
myös eurooppalaisiin talouksiin, joissa vääris
tävien verojen käyttö on laajempaa kuin yh
dysvalloissa. lisäksi raha ja finanssipolitiikan
väliset kytkennät edellyttävät julkisen talouden
varsin yksityiskohtaista mallintamista.
Mallien rakentamisperiaatteena on tavan
omaisesti ollut esittää ensin joukko empiirisiä
säännönmukaisuuksia (stylized facts) talouden
suhdannevaihteluista ja tämän jälkeen spesifioi
da malli ja kalibroida mallin keskeiset paramet
rit siten, että nämä säännönmukaisuudet pys
tytään toistamaan mahdollisimman pitkälle
mallin stokastisissa simuloinneissa. ainomallin
kehitystyössä tähän lähestymistapaan ei ole ko
vinkaan pitkälle voitu nojata, koska suomalai
sesta empiirisestä makrotaloustieteestä puuttuu
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käytännöllisesti katsoen kokonaan perinne et
siä näitä säännönmukaisuuksia.
Mallien empiirisessä testaamisessa on kehi
tytty runsaasti viimevuosien aikana. yksi kes
keinen selitys tähän on siinä, että tietokoneiden
laskentateho on kasvanut erittäin nopeasti.
suuria dynaamisia yleisen tasapainon malleja
pystytään jo estimoimaan uskottavuusfunk
tioon perustuvilla menetelmillä. Bayesiläinen
päättely ja estimointi muodostavat sillan esti
moinnin ja aikaisemmin käytetyn kalibroinnin
välille. samaan aikaan mallien ratkaisualgorit
mit ovat kehittyneet. dynare9 lienee tällä het
kellä eniten käytetty valmis ohjelmakirjasto
mallien ratkaisussa ja simuloinnissa.

3. Aino-mallin keskeiset piirteet
3.1. Kuluttajat

ainomallissa kuluttajat tekevät optimaalisia
kulutus ja työntarjontapäätöksiä yleisen tasa
painoteorian hengessä. ainomallin kuluttajat
siis pyrkivät pitämään elinkaarikulutuksensa
mahdollisimman vakaana. kuluttajien ajatel
laan olevan ajoittaisista luottorajoitteista vapai
ta, jolloin kulutuspäätökset ovat riippumatto
mia käytettävissä olevien tulojen ohimeneväksi
koetuista vaihteluista. kulutuspäätöksiin vai
kuttaa sen sijaan kotitalouksien elinkaaren va
rallisuus eli hallussa olevan rahoitusvarallisuu
den lisäksi tulevien työtulojen ja tulonsiirtojen
nykyarvo. siten mikä tahansa taloudellinen te
kijä, jonka odotetaan vaikuttavan tulevien työ
tulojen tai tulonsiirtojen tasoon, näkyy kulut
tajien käyttäytymisessä jo tänään.

Dynare on vapaasti saatavana osoitteesta http��//www.
cepre�ap.cnrs.fr/dynare/.

9

tässä mielessä ainomallin kuluttajat otta
vat huomioon myös julkisen talouden intertem
poraalisen budjettirajoitteen päättäessään ku
lutuksestaan ja työntarjonnastaan. kuten edel
lä on keskusteltu, tämä on tyypillistä moder
neille dynaamisen yleisen tasapainon malleille,
joissa taloudenpitäjien käyttäytyminen perus
tuu mikrotason dynaamiseen optimointiin.
kuluttajien heterogeenisuus on otettu huo
mioon olettamalla, että kuluttajat ovat osan
elinkaarestaan eläkkeellä. työikäiset ottavat
huomioon eläkkeelle siirtymisen mahdollisuu
den kulutus ja työntarjontapäätöksissään.
eläkkeelle siirtymisen todennäköisyys ja siitä
seuraava palkkatulojen putoaminen saavat työ
ikäiset myös diskonttaamaan tulevia tuloja
enemmän kuin, jos heidän odotettu elinikänsä/
suunnitteluhorisonttinsa olisi ääretön.
eläkkeellä olevien suunnitteluhorisontin
ajatellaan olevan puolestaan lyhyempi kuin työ
ikäisten. tästä seuraa, että mallin eläkeläiset
kuluttavat suuremman osan varallisuudestaan
kuin työikäiset. kuluttajien erilaisesta kulutus
käyttäytymisestä seuraa, että finanssipolitiikka
ja rahapolitiikka voivat jo lyhyellä aikavälillä
muuttaa varallisuuden jakautumista työikäisten
ja eläkkeellä olevien kesken.
Näillä oletuksilla esimerkiksi osin valtion
velalla rahoitettu julkisen kulutuksen lisäys sti
muloi kokonaiskysyntää vain lyhyellä aikavälil
lä. kuluttajat ottavat huomioon julkisen kulu
tuksen lisäyksestä koituvat tuntuvammat verot
tulevaisuudessa ja lisäävät näin säästämistä jo
keskipitkällä aikavälillä. se, kuinka voimakas
vaikutus finanssipolitiikalla on lyhyellä aikavä
lillä, riippuu olennaisesti kotitalouksien säästä
misalttiudesta. Mitä herkemmin kotitalouksien
säästäminen reagoi reaalikoron muutoksiin,
sitä pienemmäksi jäävät finanssipolitiikan el
vyttävät vaikutukset myös lyhyellä aikavälillä.
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kotitalouksien säästämisalttiuden ja reaaliko
ron välinen suhde puolestaan riippuu intertem
poraalisen substituution asteesta.
yksi keskeinen piirre mallissa on se, että
verotuksen ajoitus vaikuttaa kokonaiskysynnän
sopeutumiseen finanssipolitiikan sokkiin. tämä
johtuu kahdesta syystä. ensiksi, mallin kulutta
jat käyttäytyvät eiricardolaisesti. toiseksi, ve
rotus vaikuttaa työmarkkinoiden tasapainoon.
tätä on tarkasteltu oheisessa finanssipolitiikan
sokkia kuvaavassa simuloinnissa. simuloinnissa
julkinen sektori pyrkii stimuloimaan kokonais
kysyntää lisäämällä julkisia ostoja yksityiseltä
sektorilta. julkisten ostojen lisäys rahoitetaan
tuloveroja kasvattamalla; rahapolitiikkana on
kiinteän valuuttakurssin politiikka (eMu), jol
loin nimelliskorko pysyy perusuran mukaisena,
mutta reaalikorko muuttuu kotimaisen inflaa
tion vaihtelun myötä. sokki vastaa oheisessa
simuloinnissa kooltaan 1 prosenttiyksikön nou
sua julkisten menojen kansantuoteosuudessa.
yllättäen kevennetyn finanssipolitiikan vai
kutuksia talouteen on tarkasteltu kahdessa eri
tapauksessa (kuvio 1). ensimmäisessä tapauk
sessa (yhtenäinen viiva) julkisten menojen lisä
yksestä seuraavaa veroasteen nousua lykätään
antamalla julkisen velan aluksi kasvaa. toisessa
tapauksessa veroastetta nostetaan aikaisemmin
(katkoviiva), jolloin julkinen velka palautuu
lähtötasolleen nopeasti. kuten yksityisen kulu
tuksen syrjäytymisreaktiosta voidaan havaita,
vaikuttaa veroasteen noston ajoitus olennaises
ti talouden sopeutumisuraan. Veroasteen nos
ton ”aikaistaminen” johtaa yksityisen kulutuk
sen nopeampaan alenemiseen kuin tapaukses
sa, missä julkisen kulutuksen lisäys rahoitetaan
pääosin julkisella velalla ja siten kumuloimalla
julkista alijäämää. Myös kokonaiskysyntää sti
muloiva julkisen kulutuksen lisäys on varsin
erilainen kahdessa eri tapauksessa. tämä hei
456

jastuu myös investointeihin. julkisella velalla
rahoitettu elvytys tuottaa maltillisemmat reak
tiot lyhyellä aikavälillä, mutta yksityisen kysyn
nän palautuminen takaisin tasapainouralle
kestää huomattavasti pidempään, heijastaen
veroasteen reaktiota.
kuluttajien heterogeenisuuden vuoksi puo
lestaan sosiaaliturvamenojen kasvu, joka lisää
tulonsiirtoja työikäisiltä eläkeläisille, kasvattaa
kulutuskysyntää lyhyellä aikavälillä, koska elä
keläisten kulutusalttius on suurempi kuin työ
ikäisten. tällä on kuitenkin välittömiä vaiku
tuksia työn tarjontaan, erityisesti silloin kun
suuremmat sosiaaliturvamenot rahoitetaan ve
rotusta kiristämällä. sosiaaliturvamenojen kas
vattaminen lisää eläkeläisten varallisuutta suh
teessa työikäisiin, mutta pitkällä aikavälillä ta
louden kasvupotentiaali alenee.
3.2. Työmarkkinat

ainomallissa työn tarjonta määräytyy endo
geenisesti kuluttajien optimaalisten kulutus ja
työntarjontapäätösten kautta. lyhyellä aikavä
lillä kulutuksen ja työn tarjonnan reaktioiden
voimakkuus riippuu olennaisesti kulutuksen ja
työn tarjonnan välisen substituution asteesta eli
siitä, kuinka kotitaloudet arvostavat kulutusta
suhteessa vapaaaikaan. Mallissa työmarkkinat
ovat epätäydellisesti kilpaillut. työmarkkinoi
den epätäydellisyys pohjautuu työntekijöiden
hinnoitteluvoimaan työmarkkinoilla. tästä
puolestaan seuraa, että mallin pitkän aikavälin
tasapainossa talouden reaalipalkka ja hintataso
ovat kilpailullisen tasapainon yläpuolella. tä
män voidaan ajatella kuvaavan erilaisia työ
markkinoiden rakenteellisia ja institutionaalis
ten tekijöiden jäykkyyksiä, minkä vuoksi reaa
lipalkka ei sopeudu täystyöllisyystasolle edes
pitkällä aikavälillä.
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Kuvio 1. Finanssipolitiikkasokki

toisin kuin yleisesti oletetaan, ainomallissa
työn tarjonta ja kulutus ovat kotitalouden hyö
tyfunktiossa eiseparoituvia. Pitkällä aikavälillä
tulo ja substituutiovaikutukset kuitenkin ku
moavat toisensa täysin. tarkemmin ottaen mal
lissa kulutuksen ja työn tarjonnan välinen subs

tituutiojousto on tasan yksi, jolloin pitkällä ai
kavälillä työvoimatulojen kulutusosuus pysyy
vakiona (eli jos reaalipalkka tuplataan, niin
myös kulutus henkeä kohden tuplaantuu).
lyhyellä aikavälillä reaalipalkat voivat poi
keta edellä kuvatusta pitkän aikavälin tasapai
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nostaan. tämä johtuu nimellispalkkojen hitaas
ta sopeutumisesta, joka heijastaa palkkasopi
musten pitkäaikaisuutta ja limittäisyyttä. Palk
kojen hidas sopeutuminen on mallinnettu ns.
Calvosopimusten avulla. Nimellispalkkojen
sopeutumisvauhti ja työntekijöiden hinnoitte
luvoima määräytyvät mallin ulkopuolella, joten
ne voidaan kalibroida vallitsevan työmarkkina
tilanteen mukaiseksi. Pitkällä aikavälillä työn
tarjontaan vaikuttavat myös demografiset teki
jät sekä työvoimaa säästävän teknisen kehityk
sen kasvuvauhti. demografisten tekijöiden
vaikutus työntarjontaan on keskeisessä asemas
sa silloin, kun tarkastellaan esimerkiksi ikään
tymisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia.
ainomallissa työn kysynnän määrää ensisi
jaisesti kotimainen välituotetuottaja, joka aset
taa työn kysynnän optimaalisesti pääoman sekä
työvoiman suhteellisen hinnan mukaan. Myös
julkinen sektori kysyy työpanosta julkiseen tuo
tantoon. Nimellispalkkojen ja hintojen hitaan
sopeutumisen vuoksi työn kysyntä ja tarjonta
voivat siten myös poiketa pitkän aikavälin ta
sapainostaan lyhyellä aikavälillä. tästä seuraa
esimerkiksi se, että myös rahapolitiikalla, joka
muuttaa talouden hintasuhteita, voidaan muut
taa lyhyellä aikavälillä työmarkkinoiden tasa
painoa.
3.3. Julkinen sektori ja työeläkerahastot

ainomallissa julkinen sektori ostaa tavaroita ja
palveluita omistuksessaan olevalta yritykseltä
sekä käyttää työvoimaa tuottaakseen julkisia
palveluita. julkinen sektori kanavoi myös tu
lonsiirtoja kuluttajien välillä. julkinen sektori
rahoittaa toimintaansa keräämällä sekä suoria
että välillisiä veroja yksityiseltä sektorilta sekä
lainaamalla pääomamarkkinoilta vallitsevalla
korkotasolla. ainomallissa verotulojen täytyy
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olla sopusoinnussa julkisesta kulutuksesta ja
investoinneista koituvien menojen, tulonsiirto
jen sekä julkisesta velasta aiheutuvien korko
menojen kanssa. tämä varmistetaan mallissa
ns. finanssipolitiikan säännön avulla. sääntö
asettaa veroasteen siten, että julkisen sektorin
intertemporaalinen budjettirajoite pätee. Fi
nanssipolitiikan sääntö määrää pitkälti sen,
kuinka nopeasti veroasteet reagoivat taloudel
lisen toimintaympäristön muutoksiin. edellä
kuvatussa finanssipolitiikan sokkia kuvaavissa
simuloinneissa veroreaktion nopeuteen on vai
kutettu muuttamalla finanssipolitiikan säännön
parametreja.
työeläkerahastot on erotettu muusta julki
sesta sektorista erilliseksi rahastoksi, joka ka
navoi osaa työikäisten ja ikääntyneiden välisis
tä tulonsiirroista. työeläkerahastot keräävät
yksityiseltä sektorilta – yrityksiltä ja työikäisiltä
– työeläkemaksuja. se osa työeläkemaksuista,
jota ei palauteta ikääntyneille, rahastoidaan.
ainomallissa oletetaan, että yksityinen sektori
omistaa työeläkerahastot. Niiden varallisuus
asema vaikuttaa siten pitkällä aikavälillä yksi
tyiseen kulutukseen ja työn tarjontaan.
3.4. Yritykset ja markkinarakenne

ainomallin yritysten käyttäytymistä kuvaavan
osan eli tarjontalohkon erityisenä haasteena on
kuvata talouden rakenteessa 1990luvulla ta
pahtuneet merkittävät muutokset, kuten palk
kojen kansantuloosuuden voimakas supistu
minen, pääoman keskimääräisen tuottavuuden
nopea koheneminen ja hintamarginaalien kas
vu. ainomalli on rakennettu sille tavanomai
selle olettamukselle, että viime kädessä tasaisen
kasvun uralla (balanced growth path) talouden
kasvu riippuu työpanoksen käytön tehokkuu
desta ja työpanoksen määrästä.
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Malli ei varsinaisesti selitä, mistä teknisen
kehityksen kasvu johtuu. sen vuoksi teknisen
kehityksen kasvuvauhtia täytyy arvioida histo
riaa vasten ja tehdä tarvittavat oletukset tule
vasta kehitysvauhdista. tämä oletus täytyykin
perustaa mallin ulkopuolisiin seikkoihin. toi
saalta mallin pitkän aikavälin tasapainon eli
tasaisen kasvun uran tulee olla sopusoinnussa
neoklassisen kasvuteorian kanssa. tasaisen kas
vun uralla mm. investointiaste, työhön osallis
tumisaste ja kulutuksen kansantuoteosuus ovat
vakioita. Nämä mallin parametriarvojen ja ra
kenteen määräämät vakiot ovat keskeisessä
asemassa mallin kalibroinnissa.
tilapäiset kasvun ja myös taantumisen läh
teet voivat mallin mukaan olla moninaisia. Pää
omaa säästävällä teknisellä kehityksellä on tär
keä osuus selitettäessä 1990luvun ilmiötä,
jossa tuotannon ripeästä kasvusta huolimatta
investoinnit elpyivät historiallisesti katsoen hi
taasti. ainomalli selittää tämän johtuneen siitä,
että olemassa olevasta pääomakannasta saatiin
huomattavasti enemmän tuotantoa irti pää
omaa säästävän teknisen kehityksen avulla.
käytännössä tällaisia voisivat olla esimerkiksi
työaikajärjestelyt.
Myös tuotannon rakenteen muutokset nä
kyvät muutoksina mallissa teknistä kehitystä
kuvaavissa muuttujissa. tuotannon kasvu oli
1990luvulla voimakkainta sektoreissa, joissa
varsinaista tuotannollista pääomaa tarvitaan
vähän. ainomallin rakenne sallii myös kulut
tajien makutottumuksissa tapahtuvien tila
päisten muutosten huomioon ottamisen. Ma
kutottumuksen muutos voi näkyä esimerkiksi
kotimaisten hyödykkeiden lisääntyvänä kysyn
tänä suhteessa ulkomaisiin hyödykkeisiin il
man, että se liittyy suhteellisten hintojen muu
toksiin.
ainomallin yrityssektori koostuu viidestä

kuvitteellisesta yritystyypistä (ks. kuvio 2). kes
keistä roolia näyttelevät kotimaiset välituote
tuottajat, jotka yhdistävät pääoma ja työpanos
ta tuottaakseen kotimaisia välituotteita. Niiden
tuotantofunktio on substituutiojoustoltaan va
kioinen (constant elasticity of substitution,
Ces). yritysten tuotantotekniikassa pääoma
ja työpanos ovat bruttokomplementteja, sillä
substituutiojousto työn ja pääoman välillä on
noin 0,5. teknisen kehityksen oletetaan olevan
luonteeltaan Harrodneutraalia, jolla tarkoite
taan sitä, että tekninen kehitys voi muuttaa
panosten suhteellisia hintoja. ainomallin tuo
tantofunktiot ja aggregaattorit nojaavat Ces
rakenteeseen, jossa käytetään tuotannontekijä
kohtaisia teknisiä kehityksiä.10
kotimaiset välituotetuottajat toimivat mo
nopolistisilla hyödykemarkkinoilla. Näin ollen
niillä on hinnoitteluvoimaa tuottamiensa hyö
dykkeiden suhteen. Hinnoitteluvoima on seu
rausta hyödykkeiden epätäydellisestä keskinäi
sestä substituoitavuudesta, joka määräytyy
mallin ulkopuolella. tämän substituoitavuuden
oletetaan vaihtelevan ajassa. Näistä oletuksista
seuraa se, että myös hintamarginaali vaihtelee
ajassa eksogeenisesti. endogeenista hintamar
ginaalin vaihtelua hinnoittelukitkan kautta syn
tyy siitä oletuksesta, että yritys pystyy muutta
maan lopputuotteensa hintaa vain saadessaan
satunnaisen hinnanmuutossignaalin (ns. Calvo
hinnoittelu). tämän vuoksi hinnat eivät sopeu
du koko yrityssektorilla optimaaliselle tasolleen
välittömästi. Hinnan asetantaan liittyvän kitkan
vuoksi yritykset joutuvat hintaa koskevassa
päätöksenteossa ottamaan huomioon sen, mi
T��t�� on kuvattu tarke��in Ripatin ja �il�usen �2002�
tutki�uksessa. Su�stituutiojouston esti�aatti puolestaan
nojaa edellisen lis��ksi �alavan, Pohjolan, Ripatin ja �il�u�
sen �2006� artikkeliin.
10
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Kuvio 2. Yritykset ja �arkkinarakenne Aino��allissa

ten niiden rajakustannukset kehittyvät tulevai
suudessa. rajakustannukset muodostuvat pää
oma ja työvoimakustannuksista sekä tuotanto
panoksiin liittyvien teknisten kehitysten aikau
rista.
Pääomapanoksensa (pääomapalvelut) koti
maiset välituotetuottajat ostavat kilpailullisilta
pääomamarkkinoilta (pääomapalveluksia tuot
tavilta yrityksiltä), joilla pääoma on vapaasti
myytävissä ja siirrettävissä muiden yritysten
käyttöön. Vaihtoehtona fyysisen pääomakan
nan kumuloimiselle on muuttaa kapasiteetin
käyttöastetta. tästä on kustannuksena se, että
pääoman ahkerampi käyttö lisää myös pää
oman kulumista. Pääoman käytöstä seuraa
myös muita kustannuksia: pääomasta pitää
maksaa sen rahoittajalle korkokustannus ja
pääomakannan rakentaminen vaatii aikaa ja
fyysisiä resursseja, jotka malliteknisesti näkyvät
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pääomayksiköiden menetyksinä. koska fyysi
sen pääomakannan sopeuttamiseen sisältyy
kustannuksia, on pääomaa käyttävien yritysten
investointipäätöstä tehdessään otettava huo
mioon se, mikä on talouden toimintaympäristö
investointien kypsyttyä valmiiksi tuotantokapa
siteetiksi.
edellä kuvattu reaalimaailman investointi
päätöstä mallintava ominaisuus yhdessä hin
noittelun vastaavan ominaisuuden kanssa tekee
yritysten käyttäytymisestä ennakoivaa (”eteen
päin katsovaa”). taloudenpitäjien näkemykset
talouden kehityksestä tulevaisuudessa vaikut
tavat nykyhetken tuotanto ja hintapäätöksiin.
tässä suhteessa ainomalli pyrkii korostamaan
modernin makrotalousteorian mukaisesti odo
tusten merkitystä taloudenpitäjien käyttäytymi
sessä. odotusten huomioon ottaminen vaikut
taa ratkaisevalla tavalla ainomallin käyttöön
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ennuste ja politiikkatyössä, koska mallin anta
ma kuva taloudenpitäjien käyttäytymisestä hei
jastaa olennaisesti arvioita myös taloudenpitä
jien odotuksista.
kotimaiset välituotteet käytetään loppu
tuotteiden – kulutushyödykkeet, pääomahyö
dykkeet ja vientihyödykkeet – tuotannossa.
kulutushyödykkeitä tuottavat yritykset yhdis
tävät kotimaista ja ulkomaista välituotepanosta.
Vastaavalla tavalla toimivat myös pääomahyö
dykkeitä tuottavat yritykset sekä vientihyödyk
keitä tuottavat yritykset. kaikki kolme loppu
tuotteita tuottavaa yritystä toimivat kilpailulli
silla hyödykemarkkinoilla. tällöin ne päättävät
vain omista tuotantomääristään ja käyttämien
sä välituotteiden käytöstä tuotantotekniikkansa
asettamissa rajoitteissa.11 tämän malliteknisen
rakennelman vuoksi koko kansantalouden
tuonti riippuu yhtäältä kulutuksesta, investoin
neista ja viennistä sekä toisaalta tuonnin eri
käyttötarkoituksen mukaisten komponenttien
suhteellisista hinnoista.
suhteellisten hintojen vaikutus on arvioitu
mallissa melko voimakkaaksi. tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että mikäli tuotujen välituote
panosten hinnat (tuontihinnat) nousevat voi
makkaasti suhteessa kotimaisen välituotepa
noksen hintaan, niin lopputuotteita valmistava
yritys korvaa tuontipanosta suurehkossa mää
rin kotimaisella panoksella. Poikkeuksena täs
tä havainnosta on se, että vientihyödykkeiden
valmistuksessa kotimainen ja ulkomainen väli
tuotepanos ovat bruttokomplementteja (tulo
vaikutus on substituutiovaikutusta isompi).
Tuotantotekniikka nojaa �y�s n��iss�� sektoreissa ��S�
tuotantofunktioon. Panoskohtaiset tekniset kehitykset ku�
vaavat nyt preferensseiss�� �kulutushy�dykkeiden tuottaja�
ja tuotantotekniikassa �p����o�ahy�dykkeiden tuottaja, vien�
tituottaja� tapahtuvia eksogeenisia �uutoksia.

11

kansainvälinen talous määräytyy ainomal
lissa eksogeenisesti. keskeisiä hintoja ovat raa
kaaineiden, öljyn ja kilpailijamaiden vienti
tuotteiden hinnat sekä suppea, vientipainoinen
valuuttakurssiindeksi että dollarin eurokurssi.
tuontihinnat ankkuroituvat kansainvälisiin
hintoihin ja valuuttakursseihin. Valuuttakurs
simuutosten välittyminen tuontihintoihin on
hidasta (Calvohinnoittelu) ja epätäydellistä
(koska osa kansainvälisistä yrityksistä hinnoit
telee tuotteensa markkinaalueen kysyntätilan
teen mukaisesti).
ainomalli on johdonmukainen siinä, miten
eri yritysten ja markkinoiden panoskysynnät,
hinnat ja tuotannon määrät liittyvät toisiinsa.
Markkinatasapainossa eri toimijoiden budjet
tirajoitteet aggregoituvat kansantalouden re
surssirajoitteeksi eli vaihtotaseeksi. ennuste
käytössä rahapolitiikkaa approksimoidaan
kiinteällä valuuttakurssilla, mutta mallia voi
daan helposti simuloida myös tilanteessa, missä
rahamarkkinakorko määräytyy lyhyellä aikavä
lillä niin sanotun taylorin säännön mukaisesti.
taylorin rahapolitiikkasäännössä nimelliskorko
reagoi inflaation ja tuotannon poikkeamaan
tavoitetasolta.
oheisessa simuloinnissa (kuvio 3) on tar
kastelu rahapolitiikkasokin vaikutuksia talou
teen. simuloinnissa rahapolitiikkaa kevenne
tään siten, että ensimmäisellä periodilla ohjaus
korko laskee 0,25 prosenttiyksikköä. tämän
jälkeen oletetaan että nimelliskorko palaa ta
kaisin tasapainotasolle taylorin säännön mu
kaisesti. rahapolitiikan keventämisen vaiku
tukset ovat odotetunlaiset. kokonaistuotannon
kasvu kiihtyy, kun yksityinen kulutus ja yksityi
set investoinnit lisääntyvät. toisaalta inflaatio
kiihtyy hieman. keskeinen kysyntää kiihdyttävä
tekijä on reaalikoron lasku. reaalinen valuut
takurssi heikkenee kattamattoman korkopari
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teettiehdon mukaisesti, jolloin rahapolitiikan
löysäämisellä on positiivinen vaikutus kauppa
taseeseen kohentuneen viennin hintakilpailu
kyvyn ja supistuvan tuonnin kautta.

4. Aino-malli politiikka-arvioiden
ja ennustetyön apuvälineenä
ainomallia kehitettäessä erityisen huomion
kohteena ovat olleet tuotantotekniset ja demo
grafiset muutokset sekä taloudenpitäjien ma
kutottumusten ja odotusten huomioon ottami
nen. tämä yhdistettynä moderniin yleisen ta
sapainon teoriaan edesauttaa suomen kansan
talouden lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysku
lun analysointia johdonmukaisella tavalla.
ainomallilla tehtyjä politiikkasimulointeja
on raportoitu kahdessa yhteydessä. kilponen
ja ripatti (2006) tarkastelivat työ ja hyödyke
markkinoiden kilpailullisuuden lisääntymisen
vaikutuksia suomessa. kilponen, kinnunen ja
ripatti (2006) puolestaan arvioivat ikääntymi
sen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Näissä
laskelmissa korostuvat mallin neoklassiset omi
naisuudet pitkän aikavälin tasapainossa, kun
talouden rakenteet muuttuvat pysyvästi.
kilposen ja ripatin (2006) tutkimuksessa
havaitaan esimerkiksi, että talouden kilpailul
lisuuden lisääntyminen johtaa taloudenpitä
jien hyvinvoinnin kannalta suotuisaan loppu
tulokseen. Myös julkisen talouden tasapaino
paranee siten, että 4 prosentin palkkamargi
naalien ja 2 prosentin hintamarginaalien las
kun seurauksena tuloveroa ja eläkemaksuja
voidaan pienentää yhteensä noin 1,5 prosent
tiyksikköä pitkällä aikavälillä. täten talouden
kilpailullisuutta tukevat rakenteelliset reformit
helpottaisivat osaltaan väestön ikääntymisen
aiheuttamaa lisääntyvää julkisen talouden rasi
tetta.
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kilposen, kinnusen ja ripatin (2006) tutki
muksessa nostetaan esiin verotuksen ja työ
markkinoiden sopeutumisen keskeinen merki
tys väestön ikääntymisestä aiheutuvia kustan
nuksia arvioitaessa. kun työvoiman tarjonnan,
palkkojen ja sitä kautta kokonaiskysynnän reak
tiot verotuksen kiristämiseen otetaan johdon
mukaisesti huomioon, talous vakiintuu pitkällä
aikavälillä selvästi korkeammalle verotuksen
tasolle kuin mekanistisissa kestävyyslaskelmis
sa yleensä arvioidaan. Merkille pantavaa on se,
että vaikka eläkkeelle jäämisikä nousisikin odo
tetusti 2–3 vuodella, pelkästään eläkkeiden
maksusta aiheutuva rasitus nostaisi veroasteen
korkeammalle tasolle kuin missä se oli esimer
kiksi pahimpina lamavuosin 1990luvun puoli
välissä. julkisen talouden kestävyyden näkö
kulmasta siten tulevien eläkkeiden tason alen
taminen on keskeisessä roolissa.
ennustetyön tärkeä piirre on se, että asian
tuntijoiden arviot tulevat mallin avulla laske
tussa ennustetulemassa johdonmukaisella ta
valla otetuksi huomioon. tämä on ollut tärkeä
lähtökohta ainomallin rakennetta suunnitel
taessa. ennustetyössä asiantuntijoiden omat
arviot talouden osasektoreilla usein päihittävät
mallin ennustekyvyn lyhyellä aikavälillä, mutta
malli on tärkeä työkalu johdonmukaisen en
nusteen rakentamisessa.
Malli onkin talouden ennustamisessa vain
apuväline. Mikään malli ei ole tässä tehtävässä
täydellinen, koska mallit ovat aina yksinkertais
tettuja kuvauksia todellisuudesta. ainomalli
kuitenkin heijastaa ennusteen laatijoiden ajat
telukehikkoa ja selkeyttää sitä tapaa, jolla en
nusteeseen liittyvä harkinta ja oletukset muo
kataan lopullisiksi ennusteluvuiksi. Vaihtoeh
toislaskelmat (skenaariot) muodostavat keskei
sen osan suomen Pankin ennustetta. Niitä
olisi lähes mahdotonta suorittaa johdonmukai
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Kuvio 3. Rahapolitiikkasokki

sella tavalla ilman käyttäytymismallia. aino
malli soveltuu tähän rooliin hyvin. 
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