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Katsauksia ja keskustelua 

Finanssipolitiikalla elvyttäminen -
SITRAn kursseilla ja vähän todellisuudessakin 

AUGUST LEPPÄ 

Johdanto 

Pertti Kukkonen arvioi PTT:n Katsauksessa 
2/1994 finanssipolitiikan mahdollisuuksia el
vyttämiseen nyky Suomessa ja toteaa 
mahdollisuudet olemattomiksi ja tavoiteltuun 
nähden jopa päinvastaisiksi. Lähtökohta Kuk
kosella on se, että syrjäytysvaikutuksen paino 
on kysyntävaikutusta suurempi tilanteessa, jos
sa valtio on velkaantunut. So far so good, mut
ta samaan hengenvetoon Kukkonen tuomitsee 
valtiovarainministeriön KESSU-mallin kelvot
tomiksi juuri vähäisen syrjäytysvaikutuksen 
vuoksi. SITRAn kurssi, jossa KESSUa käyte
tään, menee saman pesuveden mukana. Syrjäy
tysvaikutus niin todellisuudessa, teoriakehitel
missä kuin mallikehikoissakin on Kukkosen 
analyysia monisyisempi. Koulutustilaisuuksis
sa SITRAn kursseilla, kuulijakunnan reaktio 
on syvä epäusko KESSU-mallin "aitojen" si
mulointitulosten paljastamaan FIPO:n tehotto
muuteen. Ts. pari mallintamista ja koulutusku
vioita valaisevaa kommenttia on paikallaan. 

Sinänsä huoli FIPOn tehosta on paikallaan. 
Valtion velkaan sisältyvät riskit ovat olemassa, 
mutta kenties ongelma johtuu arvaamattoman 
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tulevaisuuden riskeistä. Kukkosen argumen
toinnilla ei vielä todisteta koron syrjäytysvai
kutusta suuremmaksi kuin julkisten menojen 
kysyntävaikutus kun pääasiallinen argumentti 
on, että se on suurempi ja todisteet siinä, että 
menopäätöksistä on syntynyt korkopiikkejäkin. 
Edelleen KESSU väärien ajattelutapojen synti
pukkina on harhalaukaus. Vuosia on KESSUn 
kanssa tehty Kukkosen toivomalla tavalla, kor
ko ja korko vaikutukset on poimittu Stetsonista. 

Finanssipolitiikka eri kehikoissa 

Unohdetaan aluksi aikaperspektiivi ja odotuk
set ja aloitetaan yksinkertaisesta keynesiläises
tä maailmasta säännellyllä korolla. Siinä julki
sen alijäämän kasvu lisää kokonaiskysyntää. 
Ekspansio saa lisävauhtia kerrannaisvaikutuk
sista, odotusarvo vaikutuksen suuruudelle on 
yli ykkösen oleva multiplikaattori. Eli kun jul
kisia menoja lisätään prosentilla BKT:sta nou
see BKT yli prosentilla. 

Puhdas kysyntävaikutus riippuu ekspansion 
kohdentamisesta ja disaggregoidussa kehikossa 
voidaan vertailla vaikutuksia. Kysyntäerien 
tuontisisältö on olennainen kertoimen määrääjä 



eli esim. pienipalkkaisten virkamiesten paIk
kaaminen tuovat paljon työllisyys- ja tuotanto
vaikutuksia. 

Syrjäytysvaikutus saadaan kehikkoon ilman 
rahamarkkinoitakin. Mikäli kysynnän lisäys 
siirtyy hintoihin eliminoituu julkisen ekspansi
on vaikutus osaksi joko kysyntäinflaation tai 
palkkakustannusten kautta. Ulkomaankaupan 
hintajoustot ja palkkayhtälön kertoimet ratkai
sevat silloin FIPO:n tehon. 

Siirrytään lähemmäksi todellisuutta tuomalla 
ajattomaan ja edelleen suljettuun talouteen kor
ko. Kysynnän lisäys nostaa korkoa ja sitä kaut
ta kysyntä leikkaantuu. Kokonaisvaikutus riip
puu koron kertoimesta tulonkäyttöyhtälöissä. 

Avataan sitten rajat, mutta jätetään valuutta
kurssi kiinteäksi. Tässä maailmassa, jossa usko 
valuuttakurssin kiinteyteen on vankka ja kor
kotaso kaikissa maissa sama, eliminoivat kor
keiden korkojen suuntaan siirtyvät pääomavir
rat korkotason nousun ja syrjäytysvaikutus ka
toaa. Finanssipolitiikalla on jälleen tehoa. Jos 
sitten vapautetaan valuuttakurssien kiinteys, 
tuo alijäämän kasvattaminen kohonneen koron 
myötä maahan rahaa ja valuuttakurssi pyrkii 
nousemaan. Vastaavasti hintakilpailukyky kär
sii, nettovienti pienenee ja tuotantoon syntyy 
syrjäytysvaikutus ja FIPO:n teho taas katoaa. 
Lisää tehoa saadaan, jos oletetaan keskuspan
kin pyrkivän pitämään korkotaso ennallaan ali
jäämien kasvaessa. Tilanne purkautuu valuutan 
heikkenemisen myötä ja FIPOlle saadaan lisä
tehoa keynesläiseen analyysiin verrattuna aina
kin joksikin aikaa. Jos vielä inflaatio kurssin 
devalvoituessa pysyisi ennallaan syystä tai toi
sesta, olisi kasvusykäys suurempi. Tässä kehi
kossa korko määräytyy rahan kysynnän ja tar
jonnan kautta, talouspolitiikan uskottavuudesta 
ei välitetä eikä rahamarkkinoilla spekuloida 
odotuksilla. 

Kokonaisuutena FIPO on tällaisessa maail-
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massa korkeintaan tehotonta, negatiivinen vai
kutus jää viipeiden ja estimoitujen kertoimien 
varaan. KESSU IV mallin aikoinaan estimoitu 
muoto vastaa kiinteäkurssista tapausta, jossa 
pääomantuonti ei kokonaan estä kysynnän lisä
yksestä johtuvaa korkotason nousua. Vapaasti 
simuloituna endogeenisella korolla ja 80-luvun 
todellisuudesta estimoituna rahamarkkinoiden 
syrjäytysvaikutus kääntää pysyvän ekspansion 
vaikutuksen negatiiviseksi noin kymmenessä 
vuodessa. Tältä osin on syytä yhtyä Kukkosen 
toteamukseen vähäisestä syrjäytysvaikutukses
ta. Onko se liian hidas koulutustilannetta ja to
dellisuutta varten, siihen palataan vielä. 

Aika ja odotukset 

Siirryttäessä staattisesta todellisuudesta ajassa 
liikkuvaan ja odotuksilla pelaavaan maailmaan 
muuttuvat vaikutukset. Nykyiset menopäätök
set koskettavat tulevia alijäämiä ja korkoja, in
flaatio-odotukset eivät enää muotoudu kuluvan 
periodin kehityksestä vaan markkinoilla on 
muistin lisäksi muitakin arvioita ja näkemykset 
talouden toimintakyvystä heijastuvat rahoitus
johtajien päätöksiin. Oma taiteenlajinsa on näi
den ajassa liikkuvien ilmiöiden kytkeminen 
käyttäytymisyhtälöihin. 

Takavuosina ilmaistiin tulevien julkisten ali
jäämien uhka toteamalla tehtyjen menopäätös
ten jäävän pysyviksi. Nyt samaan ilmiöön liite
tään pitkien korkojen nousu, joka vaikuttaa in
vestointipäätöksiin. Nettovaikutus riippuu 
käyttäytymisparametreista ja -viiveistä, a priori 
ei sitä voi päätellä. Korolla ja investoinneilla 
oli ennen viive, mutta välitönkin vaikutus saa 
empiiristä tukea. 

Jos kotitaloudet eivät elä "meidän jälkeem
me vedenpaisumus" tyyliin saadaan verotuksen 
kautta lisää kontraktiivisia vaikutuksia. Niin 
nykyinen kuin tulevakin velka on maksettava 
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verovaroilla ja rationaalinen kuluttaja ottaa tu
levat veronkorotukset huomioon päätöksissään. 
Toki, jos usko siihen, että valtion menojen lisä
ys ekspansion kautta parantaakin valtion rahoi
tusasemaa, on riittävän vahva, on vaikutus 
päinvastainen. Yleensä yleinen mielipide ei us
ko verokertymän kasvavan verotusta keven
tämällä. 

Kolmas ajassa liikkuva syrjäytysuhka kul
kee nimellä lainahanojen sulkeutuminen. Toi
sin sanoen julkisella alijäämällä on piste tai 
katto, jonka jälkeen lainaajien käyttäytyminen 
muuttuu. Tällä uhalla on menestyksellisesti 
uhattu, mutta pisteen paikkaa ei luotettavasti 
tiedetä. Pisteen etsintää harvat haluavat jatkaa, 
mutta toisaalta uhkailuilla on tapana kulua, ku
ten kaikki lastenkasvattajat tietävät. Odotukset 
ja uskottavuus ovat nousseet niin vahvasti pin
nalle talouspoliittisessa argumentoinnissa, että 
odottaa sopii jonkun vetävän esiin synkän ja 
epäluuloisen suomalaisen luonteen talouskrii
sin selittäjänä. 

Kukkosen tekstistä syntyy vaikutelma, että 
olennainen syrjäytysvaikutus liittyisi tähän kol
manteen tekijään eli lainanoton olennaiseen 
vaikeutumiseen tietyn rajan jälkeen. Jos tässä 
yhteydessä viitataan KESSU-mallin syrjäytys
vaikutusten heikkouteen, ollaan mielestäni vää
rillä jäljillä. Tai ainakin asetetaan mallinraken
tajat kovan vaatimuksen eteen; malliin on ra
kennettava mekanismi, joka ennustaa tuon 
kriittisen pisteen, jonka jälkeen koron määräy
tyminen ja/tai koroista syntyvä syrjäytysvaiku
tus muuttuu ja ylittää menoista syntyvän ky
syntävaikutuksen. Ajatuskuvio on löysästi otet
tuna järkevä, mutta malliyhtälöitä varten tarvit
taisiin tiukempaa resonointia. 

Käytettävissä olevalla historialla on vielä 
vaikea sitovasti todistaa alijäämästä johtuvan 
korkojen syrjäytysvaikutuksen nousseen meno
jen kerroinvaikutusta suuremmaksi, vaikka tut-
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kimustulokset eräistä maista tätä tukevatkin. 
Riski ja todennäköisyys siihen on ollut suuri ja 
kun lisätään riskiin kertaluokkaa suuremmat 
ongelmat kriittisen pisteen ylityksen jälkeen, 
on Kukkosen yksikantainen toteamus syrjäy
tysvaikutuksen ja kerroinvaikutuksen suhteesta 
ymmärrettävissä. Velkaantumisen lisäksi Suo
men lama on muiltakin osin ollut poikkeuksel
lisen kova ja sillä on ollut kysyntään suorem
piakin vaikutuksia kuin korkojen kautta. La
maan liittyvät muut odotukset pitäisi eliminoi
da kun arvioidaan korkojen kautta syntyvää 
syrjäytysvaikutusta. 

Synkeitä odotuksia löytyy muualtakin kuin 
julkisista alijäämistä. Inflaatio-odotuksia ruok
kii vanha tulopoliittinen perinne. Potentiaalinen 
syrjäytysuhka löytyy myös työmarkkinoilta mi
käli työttömien armeijasta merkittävä osa onkin 
jo syrjäytynyt jolloin palkkayhtälössä vaikutta
va muuttuja onkin työttömyyden muutos eikä 
taso. Kasvun käynnistäminen julkisella ekspan
siolla purkautuu silloin hintoihin sekä korkoi
hin, jos inflaatiotavoitteesta pidetään kiinni. 

Todellisten käyttäytymisviipeiden ja odotus
ten identifiointi ja estimointi on herrassa. Vaih
toehtoja on olemassa mutta valinnoille ei ole 
yksikäsitteistä valintakriteeriä. On kenties pe
rusteltua väittää, että 90-luvulla odotusten pai
noarvo olisi kasvanut markkinavoimien esiin
marssin myötä. Markkinavoimien merkitys ei 
tee niiden odotuksista helpommin ennustettavia 
tai rationaalisempia. Korkojen tuottokäyrän 
asennolle on olemassa useampia selityksiä ja 
varsinainen selitys saattaakin olla fundamen
taalien ja talouspolitiikan päätösten kannalta ir
relevantti Ruotsin läheisyys. Tuotto- ja inflaa
tio-odotukset ovat jotenkin arvioitavissa jajul
kinen alijäämä myös, mutta uskottavuus val
tion velan hoidossa hyvänäkin selittäjänä on 
vaikeasti istutettavissa finanssipoliittiseen si
mulointimalliin. Yhtä hankalaa on eksplisiitti-



sesti mallintaa ilmeisesti varsinaista vaikutus
kanavaa eli ekspansiivisesta finanssipolitiikasta 
aiheutuvaa valuuttakurssin heikkenemistä. 
Edellä esitetty teoriakehitelmä lähtee kurssin 
vahvistumisesta, mutta ilmeisesti markkinat 
tietävät ekspansion lisäävän inflaatiota ja muis
tavat menneisyydessä vaihtotasevajeita (johon 
ekspansio myötävaikuttaa) paikatun delvalvaa
tiolla. Turmiollisen inflaation odotus painaa 
sitten valuuttamarkkinoilla enemmän kuin ko
ron nousun tuoma houkutus. Yksi mahdolli
suus on tulkita valuutan oikea arvo vaihtota
seen tasapainoon johtavaksi kurssiksi, taval
laan vaihtotaseen hinnaksi muotoutuu se sitten 
markkinoilla tai talo,uspolitiikan tavoitteiden 
kautta. 

KESSU:n ominaisuudet ja FIPOreaktio 

KESSU IVn syrjäytyskanavien kartoittaminen 
on lumipallojen säilömistä pakastimessa, KES
SU V on tulossa. Suuren yleisön mielikuva ko. 
mallista on kuitenkin niin arkaainen, että korja
taan edes jotain. 80-luvun aineistolla aikoinaan 
estimoidussa mallissa rahamarkkinoiden käyt
täytymisessä on ollut ongelmia, jotka on sivuu
tettu eksogenisoimalla rahamarkkinat. Inves
tointi- ja kulutusyhtälöiden korkokertoimet 
ovat nekin 80-luvulta ja niihinkin on käytetty 
sormituntumaa. Edelleen julkisiin menoihin 
liittyy muitakin syrjäytysvaikutuksia. 

Marginaalisia syrjäytysvaikutuksia sisältyy 
ulkomaankauppaan mallin eräissä versioissa. 
SITRAn kurssin malli versiossa tuonnin lyhyen 
ajan kysyntäjousto on yli ykkösen. Toisin sa
noen kotitalouksien kulutuskysynnästä tuonti
astetta isompi osa vuotaa ulos. Julkisessa ky
synnässä vaikutus on vähäisempi ja kotimaisin
ta tuotantoa oli vanhaan hyvään aikaan viina ja 
tupakka, mutta niihinkin taitaa purra nykykehi
tys. Entistä enemmän kysyntävaikutuksista 
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vuotaa tuontiin. Vastaavasti viennin puolella 
vaikuttaa KESSUssa vientikapasiteetin siirty
misestä kotimaisen kysynnän palvelukseen. 

Mallin palkkayhtälö muoto tekee palkkata
sosta vain osittaisen sopeuttajan. Työttömyys
asteen kerroin ja työn kysyntäyhtälöiden hinta
joustot eivät historiasta estimoituna riitä tasa
painottamaan työmarkkinoita ja näin kysyn
nänlisäys lisää kulutuskysyntää palkkatulojen 
kautta. Vaikutusketju sopii 80-luvun historiaan 
eikä 90-luvun estimaatteja ole vielä arkikäytös
sä. 

Ammoin unohdetussa KESSU IV:n raha
markkinalohkossa syrjäytyksen tehon määrittä
jä oli vuotokerroin ulkomaisille pääomaliik
keille. Vuotokerroin päästi noin 60 prosenttia 
tehosta neutraloitumaan pääomavirtojen kautta. 
Kyseessä on empiirinen estimaatti, joka finans
sipolitiikan tehoa käytännössä arvioitaessa pi
täisi miettiä joka kerta. 

KESSUn varsinainen selitys korkotasolle 
politiikkasimuloinneissa oli kiinteällä valuutta
kurssilla vaihtotase. Yksityiskohdissa ja nyky
tilanteessa myös kelluvien kurssien takia ter
vettä järkeä joudutaan käyttämään suhteellisen 
paljon niin kursseilla kuin käytännössäkin. 

Koulutustilaisuuden reunaehdot 

Parin tunnin koulutustilaisuudessa apuvälinee
nä käytetyltä mallilta edellytetään osin erilaisia 
ominaisuuksia kuin elävän elämän talouspoliit
tisten suositusten sorvaamisessa. Toiseksi kou
lutustilaisuuksien arvioijien mielikuva asioista 
perustuu usein kymmenen vuoden takaisiin 
muistikuviin. Sama ilmiö löytyy tuon ns. elä
vän elämän puolelta; yleinen käsitys näyttää 
olevan, että valtiovarainministeriön ennusteet 
perustuisivat mallisukupolvia sitten käytettyyn 
makromalliin. Paradoksaalista tässä valossa on, 
että olennainen reunaehto koulutustilanteessa 
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on apuvälineen eli makromallin uskottavuus. 
Mallin käytön ja SITRAn harjoitustilanteen 

ymmärtämiseksi on kuvio syytä hahmottaa his
toriaa myöten. Kaksiviikkoisella talouspolitii
kan johtamiskurssilla käytetään ns. talous
poliittiseen harjoitukseen nykyään n. 12-15 
tuntia, takavuosina kymmenen vuotta sitten n. 
5-7 tuntia. Alun perin harjoituskuvio liittyi sel
västi finanssipolitiikan prosessin iterointiin, 
tehtiin budjetti, KTS-skenaariot ja perittiin tai 
vapautettiin suhdannetalletuksia kulloisestakin 
tilanteesta riippuen. Tällä hetkelläkin yhteys on 
selvä, talousarvioesitys tehdään ja kehyksistä 
päätetään, mutta tämä kaikki arvaamattomien 
rahamarkkinoiden huohottaessa niskaan. Olen
naista on, että talouspoliittisten linjaratkaisujen 
ja suhdannepolitiikan lisäksi pureudutaan jopa 
momenttitasolle budjetin valmistelussa ja että 
työ- ja rahamarkkinat pyritään todellisuuden si
muloinnissa ottamaan huomioon nykyisen mu
kaisina, ei historiallisina. Harjoitustavoitteena 
on hallita talouspolitiikan kokonaisuus pohja
tiedoista riippumatta. 

Talouspolitiikan johtamiskurssien osallistu
jakunta vaikuttaa myös harjoituksen luontee
seen. Perinteinen tavoite luoda toimiva keskus
teluyhteys eri intressipiirien välille merkitsee, 
että kursseille tulevien poliitikkojen, yritysjoh
tajien, virkamiesten, joumalistien ja etujärjes
töihmisten on miellettävä harjoitustilanne riit
tävästi. Kursseilla on enemmän päätöksenteki
jöitä kuin tutkijoita ja elävässä elämässäkin tar
vitaan enemmän yksikäsitteisiä päätöksiä kuin 
kaksikätistä ekonomistipohdintaa. Vaihtoehto
jen olemassaolo on tunnustettava, mutta joku 
valinta on tehtävä harjoitusestraadilla. Jos ri
cardolaisen kulutusfunktion relevanssin testaa
miseen käytetään puolikin tuntia päätymättä 
muuhun kuin toteamukseen, että on joku näin
kin ajatellut mutta empiria ei sitä tue enempää 
kuin muitakaan lähtökohtia, on harjoitus mene-
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tetty. 
Ollakseen perusteltu osa kurssiohjelmaa, 

harjoituksen on tuettava oppimistapahtumaa, 
itseoivaltamista ja kokonaisuuksien hallintaa. 
Harjoitustapahtuman on oltava uskottava, niin 
sisällön, välineiden kuin tulostenkin suhteen, 
muutoin herää torjunta. Uskottavuus taas lähtee 
useastakin tekijästä, joista ei ehkä pienin on su
perministeriön tausta. 

Uskottavuudella on psykologinen tausta. 
Kallonkutistajat näkevät asiat ehkä toisin, seu
raava teksti perustuu vuosikymmenen koke
mukseen. Tukeakseen kurssin antia har
joituksen on tuettava kohtuullisessa määrin 
vallitsevaa käsitystä talouspoliittisesta tilan
teesta mutta annettava eväitä kriittiselle arvi
oinnille. Pelkkä kriittisyys johtaa torjuntaan 
riippumatta siitä kuka oli oikeassa. Toisaalta 
idänkaupan romahdus ja 200000 työttömän 
harjoituspohjat herättivät viitisen vuotta sitten 
naureskelua ja mallin pilkkaamista. 

Toiseksi kokemuksen mukaan ajan henki 
liikkuu talouspoliittisessa keskustelussakin. 
Ongelmat ja ratkaisut ovat ajankohtaan sidottu
ja, että vastavirtaan uiminen on turhaa. Kun 
säästäminen on päivän sana, on menoja supis
tamalla saatava lisää työpaikkoja aikaan, muu
toin laskentakehikko on väärä. Yleinen mielipi
de sietää muutaman häirikön, mutta varsinai
seen keskusteluun harvoin pyritään. N s. kes
kustelun sekavuus ei johdu makromallien tu
loksista, kyse on erilaisten näkemysten teilaa
misesta yleisen mielipiteen vastaisina. 

Edelleen yksinkertaiset, yksikäsitteiset ja 
osin ennakkokäsityksiä tukevat tulokset ja rat
kaisut tukevat uskottavuutta ja oppimistapahtu
maa. Yksikäsitteisyydellä tarkoitan sitä, että 
ratkaisun linja ja painopiste on selvästi ymmär
rettävissä. Harjoitusratkaisujen markkamäärät 
ovat epäolennaisia, politiikan suunta on olen
nainen asia. "Oikean" eli odotusten suuntainen 



nettovaikutus on uskottavampi kuin päinvastai
nen tulos, etumerkistä on harjoitustilanteessa 
vaikea keskustella, suuruusluokka on aina pe
rusteltava. 

Harjoitustilanteen finanssipolitiikan uskotta
vuuteen palaten kuulijoiden joukosta ja näin 
myös luennoitsijoina esiintyvien piiristä löytyy 
sekä· velkaelvytykseen että korkoelvytykseen 
uskovia. Edellä ei ole kiistetty julkisten meno
jen kysyntävaikutuksia, joillakin ehdoilla ne 
ovat olemassa. Vastaavasti korkotason ja 
menopäätösten joskus vähemmän rationaalinen 
yhteys on tiedossa. Molempien tulosten esittä
minen yhtä aikaa tukee uskottavuutta kunhan 
keskustelussa tuodaan esiin erilaiset lähtökoh
dat. Lyhytaikainen kysyntävaikutus ja inves
tointiodotusten kautta hitaammin vaikuttava 
korkopiikki mahtuvat samaan simulointiin ja 
kaikki ovat tyytyväisiä. 

Sama kaksikätinen ratkaisu voidaan tehdä 
vaiheittain tuomalla eri suuntaiset vaikutukset 
esiin asteittain. Vaikutelma auttaa ymmärtä
mään kunkin ilmiön vaikutussuhteita. Opetuk
sen tarkoituksena ei ole kertoa oikea FIPOn 
multiplikaattorin arvo vaan keskeiset vaikutus
suhteet painoarvoineen. 

Uskottavuuteen olennaisesti vaikuttava teki
jä on tasapuolisuus. Niin kauan kuin laissa 
määriteltyä oikeaa talouspolitiikkaa ei ole ja 
mielipiteenvapaus vallitsee, merkitsee hallituk
sen talouspolitiikan kritiikitön tukeminen säröä 
uskottavuuteen. Suurempi säröstä tulisi, jos va
linta olisi ehdottomasti päinvastainen. Ilmiö on 
sama kuin SITRAn luennoitsijoilla, joilla on 
ministeriötausta. Tarina ei ole uskottava, jos 
siitä ei käy ilmi taustan virallinen kanta eikä 
myöskään, jos se esitetään kritiikittä ja ilman 
vaihtoehtoj a. 

Uskottavuuteen vaikuttaa myös harjoitussi
mulointien vaikuttavuus. Lavashowta pitää olla 
ja tulosten mieluummin suuria ja vaikuttavia 
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kuin varovaisia. Ihminen on aina tyytyväinen 
saatuaan jotain aikaan, odotukset kursseilla 
ovat talouspolitiikan tehon suhteen suuret ja 
uskottavuus (mallin, ei oman ratkaisun) kärsii, 
jos päivän tulos on vain 100 uutta työpaikkaa 
kun odotukset olivat 100000. Samaa odotusten 
suuruutta ja epärealistisuutta löytyy elävästäkin 
elämästä, 200000-300000 hengen työllisyys
ohjelmat eivät ole harvinaisia. 

FIPOn tehoon siirrettynä harjoitustilanteen 
korkoreaktio valitaan mieluummin yläkanttiin 
ja sen vaikutukset kertoimia manipuloimalla 
vielä enemmän yläkanttiin, se kuuluu pelin 
henkeen. Mallin kaatuminen lainahanojen tuk
keutumisen vuoksi sopisi myös, mutta toisaalta 
jotain tuloksia on esitettävä. 

Kurssiharjoitusten lähihistoria 

Talouspolitiikan kurssien harjoitus 10 vuotta 
sitten oli yhtä yksinkertaista kuin sen ajan ta
louspolitiikkakin. Kolmen harjoitusryhmän 
tehtäväksianto oli selkeä maailmassa vailla il
keitä rahamarkkinoita ja markkinataloutta yli 
rajojen. Sosiaalista asennetta korostava ryhmä 
poltti rahaa vailla muita rajoitteita kuin oma us
kottavuus. Yritysystävällinen ryhmä devalvoi 
ensi töikseen ja pisti seuraavaksi palkka- ja 
hintasulun päälle ja edisti kaikin voimin kilpai
lua. Ja kolmas ryhmä yritti tasapainotella ja 
keksiä jotain omaperäistä. 

Rahamarkkinat tulivat kuitenkin mukaan ku
vaan SITRAn harjoituksessakin. 80-luvun lo
pulla elettiin eksogeenisen koron maailmassa ja 
arvailtiin koron muuttuvan Pankin vaikutukses
ta. Vuosikymmenen lopussa ministeriön mal
lissa korkotaso muuttui endogeeniseksi jos 
kohta pitkiltä ominaisuuksiltaan turhan arvaa
mattomaksi. Simulointijakso pidettiin laskel
missa sopivan lyhyenä, jotta korkoreaktioiden 
arvaamattomuus ei olisi pilannut syrjäytysvai-
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kutuksen oikean suunnan tehoa. Korkoreaktioi
hin pistettiin odotusten ollessa yritysmyönteisiä 
50 % lisää ruutia ja palkansaajien puolustajille 
vähän vähemmän mutta otettiin se ajan kanssa 
takaisin. Näin arvioitiin KESSUn syrjäytysvai
kutus nousun vuosina, kun vuotokerroin rajalla 
oli vielä suhteellisen pieni. Toisin sanoen ko
toista talouspolitiikkaa tehtäessä korkotasoon 
vaikuttivat etupäässä kotoiset reaktiot, ekspan
sio nosti rahan kysyntää eikä rajan takaa vuota
nut tarpeeksi rahaa koron nousun neutraloimi
seksi. Oleellinen ongelma oli tietenkin korkota
son heikko vaikutus investointipäätöksiin. 

Kun tuotanto sukelsi alas ja korot nousivat 
pilviin jouduttiin harkitsemaan näkyvämpää 
esimallia KESSUn täydentämiseksi. Kymme
nien prosenttiyksiköiden korkomuutokset näet 
uskotaan ja hyväksytään vain lähtökohtaoletta
muksina, ei mallilaskelman tuloksina. Stetson
menetelmällä saatuna koron nousu 25 prosent
tiin on uskottava, mallituloksena ei, koska mal
lit nyt yleisen uskomuksen mukaan ovat varo
vaisia. lohtamiskurssin harjoituksiin ilmestyi 
Mr. Markkinavoima, jonka reaktioista ei ollut 
valitusoikeutta. Korot ja kellunnan päivinä 
myös valuuttakurssi ratkeavat aidon tilanteen 
mukaan osin rationaalisesti, osin vaistonvarai
sesti. Valitusoikeutta on joskus kaivattu, sillä 
markkinoilla ei ole omaatuntoa eikä moraalia, 
mutta valitukset ovat jääneet mustan auton ta
kapenkeillä uhkauksiksi saunan taakse viemi
sestä. 

Talouspolitiikan johtamiskurssin syrjäytys
vaikutus lähtee siis liikkeelle mallin ulkopuo
lelta, tehoa muutetaan tarpeen mukaan lisää
mällä korollisiin käyttäytymisyhtälöihin lisäpa
noksia. Tulos on varmasti yhtä paljon riippu
vainen lavashown vetäjästä kuin vuosia sitten 
estimoiduista käyttäytymisyhtälöistä. 

Rahamarkkinat ovat siis harjoituspelissä 
mukana. Ovatko ne riittävällä painolla, on toi-
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nen juttu. Harjoituskuviossa yritetään pysyä 
ajan tasalla, mutta ennakoiminen on tunnetusti 
vaikeaa ja muutoksesta kertovien ennusteiden 
myyminen on joskus vaikeata ennakko-odotus
ten vuoksi. Harjoituksen kautta tuskin välittyy 
väärää tietoa finanssipolitiikan mahdollisista 
vaikutus suhteista, mutta vaikutusten kvantifioi
minen markoiksi lähtee korvien välistä. Pitkäl
lä tähtäyksellä myös talouden fundamentaaleil
la on merkitystä eli, jos talous on rakenteelli
sesti kuralla, vaikutuskanavat toimivat myös 
mallissa, vain valuuttakurssi joudutaan kiinnit
tämään aina uudelleen. Päivittäinen liikehdintä 
markkinoilla osin nettoutuu vuosimallissa ja 
osa värinästä on satunnaista informaatiota. Sa
tunnaiseen siinä mielessä, että sille ei voida ra
kentaa järkevää ja säännönmukaista selitystä. 
Osa menee uskottavuuden piikkiin ja vaikka si
tä pystyttäisiinkin mittaamaan laskemalla yh
teen toteutumattomia suunnitelmia ja rikottuja 
lupauksia, tuntuisi arveluttavalta, että ministe
riössä tehtäisiin malliin muuttuja, joka heijas
taisi hallituksen uskottavuutta. 

Edellä kerrottu harjoitusasetelma pitää paik
kansa myös valuuttakurssien suhteen, niissäkin 
vaikutus syntyy markkinavoimien kautta. Ha
vainnollisuuden vuoksi voidaan tehdä laskel
mia, jossa talouden vuorovaikutussuhteita tut
kitaan kiinnittämällä keskuspankin politiikka 
vaikkapa valuuttakurssin pitämiseen ennallaan. 
Hypoteettisiahan laskelmat ovat joka tapauk
sessa ja koulutustilanteessa valinnanvapautta 
on enemmän. 

Kun simulointeja tehdään hatusta, hihasta tai 
ilmaa haistellen, tulosten tai välitulosten valin
nassa on käytettävä tervettä järkeä, tiedettävä 
yleinen ilmapiiri ja huolehdittava uskottavuu
desta. Vaikutusten on oltava näyttäviä ja ajatte
lemaan hätkähdyttäviä ja korkeintaan uskotta
vuuden rajoilla. Suuruudesta se ei ole kiinni. 
Mitätön vaikutus devalvaatiosta oli joku vuosi 



sitten uskottavuutta rassaava tulos. Lähtökohta
oletuksiin ei kiinnitetty huomiota, odotusten 
vastaiset tulokset olivat mallin vika. Viennin 
viimeaikainen kehitys ei kaada noita silloisia 
devalvaatiolaskelmia, sillä palkkakehityksen 
vaikutus hintakilpailukykyyn selittää aina vaan 
enemmän vientimenestyksestä. 

Asetelmaa uudesta markkinaratkaisusta ver
sus 80-luvun todellisuus voidaan jatkaa. Teolli
suusjohteinen keskitetty tuloratkaisu vähäisine 
palkkaeroineen on kenties tullut tiensä päähän. 

August Leppä 

Tällä hetkellä, jos aikaa jää, harjoitussimuloin
neissa tunnustellaan palkkahaitarin leveyttä. 
Suunta ja voimakkuus voidaan arvata, mutta 
enempään ei ole mahdollisuuksia. Tässäkin to
dellisuuden muutos pakottaa muuttamaan mal
lin käyttöä niin harjoituskuin todellisessakin ti
lanteessa. Näin siltä varalta, että joku erehtyisi 
arvioimaan KESSUn hinta-palkkakytkentöjä 
70-luvun alun mallien tulopolitiikan perus
teella. 
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