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Artikkeleita 

Tuotanto- ja työllisyysmenetykset korjaantuvat 
hyvin hitaasti 

VESA VIHRIÄLÄ ja MATTI VIREN 

1 Johdanto 

Kokonaistuotannon taso ja työllisyys ovat toi
puneet lamasta hyvin hitaasti, vaikka tuotannon 
kasvuluvut ovatkin olleet korkeita vuodesta 
1994 lähtien. Tämä on tärkeä havainto ainakin 
kahdesta syystä. Yhtäältä se tekee kyseenalai
seksi, riittääkö viime vuosien talouspolitiikan 
peruslinjaus - julkistalouden alijäämän supista
minen ja palkkamaltin edistäminen tulopolitii
kalla - ratkaisemaan työttömyysongelman en
nen työttömien pääosan eläköitymistä. Toiseksi 
shokista toipumisen hitaus kehottaa suureen 
varovaisuuteen arvioitaessa Suomen sopeutu
miskykyä nykyisin rakentein uusiin häiriöihin 
EMU-maailmassa, jossa rahapolitiikasta ei 
enää ole apua. Keskustelemme näistä teemoista 
seuraavassa tukeutuen muutamiin empiirisiin 
tarkasteluihin toisaalta Suomen ja toisaalta ko
ko OECD:n talouskehityksestä. 

2 Jäävätkö laman vaikutukset pysyvik
si? 

Suomen kokonaistuotanto on viimeisten neljän 
vuoden aikana kasvanut yli 4 prosentin vuosi
vauhtia. Kasvuvauhti on sekä historiallisesti et
tä kansainvälisesti vertaillen nopeaa. Tästä 
huolimatta tuotanto on vasta kuluvana vuonna 
ylittänyt lamaa edeltäneen tason. 

Tapahtunut tuotannon menetys on luonnolli
sesti vielä suurempi, jos vertailukohtana on 
tuotanto, joka olisi ollut saavutettavissa "nor
maalilla" kasvulla. Ei liene epärealistisen opti
mistista olettaa, että ilman suuria häiriöitä ja 
kohtuullisen taitavalla makropolitiikalla Suo
men keskimääräinen kasvu 1980-luvun puoli
välistä lähtien olisi voinut olla 2,5 prosentin 
luokkaa. Tämä vastaa likimain OECD-Euroo
pan keskimääräistä kasvua 1987-1996. Verrat
tuna näin laskettuun tuotannon aikauraan, joka 
tietenkin alittaa ylikuumenemisvuosina toteutu
neen kasvun, tuotanto jää kuluvanakin vuonna 
yli 8 prosenttia alhaisemmaksi. 

Tuotannonmenetyksen syvyyttä kuvaa 
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myös, että vaikka kasvu olisi 3,5 prosenttia en
si vuodesta eteenpäin, edellä mainittu koko
naistuotannon aikaura saavutettaisiin vasta 
vuonna 2006. Menetyksen kompensoituminen 
keskimääräistä kasvua (so. 2,5 %) nopeammal
la tuotannon kasvulla toteutuisi tällä 3,5 %:n 
kasvuvauhdilla vasta vuonna 2017. Todetta
koon, että 3,5 prosentin kasvuvauhti vastaa hal
lituksen tuoreen budjettiesityksen arviota lä
himmän 5 vuoden keskimääräisestä kasvusta. 

Työllisyydellä mitaten laman aiheuttama on
gelma on vielä paljon pahempi. Työllisten 
määrä on edelleen lähes 400 000 pienempi 
kuin vuosikymmenen vaihteessa. Viime vuosi
en kokemuksen valossa 3,5 prosentin kasvu li
sää työllisyyttä vajaalla 40 OOO:lla hengellä. Si
ten näinkin nopealla kasvulla työllisyysmene
tyksen kurominen umpeen vie yli 10 vuotta. 
Työttömyyden lasku on vielä työvoiman kas
vun verran tätä hitaampaa. Työttömyysasteen 
puolittuminen kevään 1995 runsaasta 17 pro
sentista vuosikymmenen loppuun mennessä on 
näiden lukujen valossa luonnollisesti hyvin 
epätodennäköistä. 

Voidaan tietysti ajatella, että kasvu tulee lä
hivuosina olennaisesti kiihtymään, kun velka
deflaation viivästyneet vaikutukset katoavat ja 
esimerkiksi korkoja koskeva epävarmuus vähe
nee julkisen talouden tasapainottuessaja EMU
jäsenyyden varmistaessa alhaisen inflaation. 
Lisäksi kasvun voi väittää muodostuvan viime 
vuosia työllistävämmäksi, kun kasvu painottuu 
kotimaiseen kysyntään ja "löysät" on tuotanto
koneistosta otettu pois. Tällaiseen optimismiin 
on kuitenkin mielestämme syytä suhtautua va
rauksellisesti. 

Ensinnäkin kansainvälinen kokemus osoit
taa, että sekä tuotantoon että varsinkin työlli -
syyteen kohdistuneet shokit ovat varsin pysy
viä. Maiden kyky selviytyä syystä tai toisesta 
syntyneestä tuotannonmenetyksestä on rajoitet-
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tuo Toiseksi on vaikea nähdä sellaisia merkittä
viä muutoksia Suomen taloudessa, joiden 
vuoksi kasvun työllistävyys olennaisesti pa
ranisi lähitulevaisuudessa. 

3 Ovatko talouden häiriöt pysyviä vai 
tilapäisiä? 

Kehittyneiden teollisuusmaiden kokonaistuo
tanto putosi kasvu-uraltaan sekä ennen 1970 
puoliväliä että 1970 ja 1980-lukujen taitteessa 
öljyn hinnan moninkertaistumisen seurauksena 
(ks. kuvio 1). Ensimmäisen öljykriin jälkeen 
kasvuvauhti palautui parissa vuodessa aiem
man trendin mukaiseksi. 1 Kasvu ei kuitenkaan 
ylittänyt trendivauhtia ennen uutta shokkia ja 
niin tuotannon taso jäi pysyvästi alhaisemmak
si, puhumattakaan siitä, että toteutunut tuotan
non menetys olisi korvaantunut trenditasoa 
korkeammalla tuotannolla. 

Toisen öljykriisin jälkeen kasvun uudelleen 
käynnistyminen kesti pitempään, ilmeisesti lä
hinnä Yhdysvaltain ennätyskireän rahapolitii
kan takia, jolla tapettiin nopeaksi päässyt in
flaatio. 1980-luvun jälkipuoliskolla öljyn hin
nan lasku, keveä rahapolitiikka ja monissa 
maissa toteuttu rahoitusmarkkinoiden liberali
ointi nostivat kasvuvauhdin jonkin verran en
tistä trendi kasvua korkeammaksi. Tuotannon 
trenditasoa ei kuitenkaan nytkään ehditty saa
vuttaa ennen uutta negatiivista shokkia 
1990-luvun alussa. Ja viime vuosien kehitys 
viittaa siihen, että jälleen kehittyneiden maiden 
kasvuvauhti yltää parhaimmillaankin aikaisem-

1 Kun tässä yhteydessä puhutaan trendistä, kyse 
on vain tilastollisesta mittaustavasta. Toisin sa
noen emme ota kantaa siihen, noudataako ko
konaistuotano ylipäätään trendikasvua. 



Vesa Vihriälä ja Matti Viren 

Kuvio 1 OECD-maiden bruttokansantuote 1963-1996 
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man trendikasvun tasolle. Tuotannon taso jää 
negatiivisen shokin jälkeen pysyvästi 
alhaisemmaksi. 1 Trendituotannon tasolta tapah
tuneet tippumiset heijastuvat varsin suoraan 
myös työttömyyteen. OECD-maiden työttö
myysasteiden taso on aina noussut negatiivisen 
shokin myötä. Kasvun palautuminen trendi
vauhtiin ei ole riittänyt palauttamaan työttö
myyttä shokkia edeltäneelle tasolle (ks. kuvio 
2). Todettakoon, että pääosin yksittäisiä 
OECD-maita koskevat kuviot ovat hyvin sa
manlaisia kuin koko OECD:n BKT-kuvio. 

Mistä sitten tiedetään, ovatkö häiriöt pysy
viä vaiko tilapäisiä. Tämä on tällä hetkellä yksi 
tärkeä makrotalouden kiistakysymys. Aiemmin 

1 Jos vertaa kokonaistuotannon arvoja vuoden 1996 
lopussa eri trendiarvoihin, voi päätellä, että 1960 -lu
vun trendiitä on jääty 12,6 %, ensimmäistä öljykrii
siä edeltäneeltä trendiltä 8,0 % ja 1980-loppua edel
täneeltä trendiltä 4,3 %. 

ajateltiin yleisesti, että keskeisille makrotalou
dellisille aikasarjoille oli ominaista tren
dinomainen kasvu tavalla, joka oli kohtuullisen 
helposti ennakoitavissa. Suhdannevaihtelut 
trendin (korostettakoon vielä, että kyse on de
terministisestä trendistä) ympärillä olivat tä
män näkemyksen mukaan tilapäisiä - ja ne oli 
kohtuullisen helppo tasoittaa oikeaoppisella 
politiikalla. 

Tällaisessa tapauksessa aikasarjoja kutsu
taan trendistationäärisiksi, mikä edustaa jyrk
kää vastakohtaa mahdollisuudelle, että aikasar
jat ovat differenssistationäärisiä. Jälkimmäinen 
vaihtoehto merkitsee sitä, että aikasarja on 
luonteeltaan satunnaiskulkuprosessi. Sillä voi 
olla jokin kasvutendenssi, mutta aikasarja ei 
seuraa mitään ennalta määrättyä (ennustetta
vaa) uraa. Siten esimerkiksi kokonaistuotannon 
supistumiseen ei liity mitään automaattista pa
luuta jollekin tiet ylle kasvu-uralle eli toisin sa
noen puhuminen "kasvukuilusta" on sekin har
haanjohtavaa. Nimenomaan työttömyyden 
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Kuvio 2 Työttömyys ja BKT:n kasvu OECD-maissa 

10 

8 

~ 

1\11 I~ "" 111 ~ r, f-, .\;;1 ~ , 
~ ~ 

1"" 
~ 

r'i ,. 
ilo' r-

\J \~ 
Itw -

'" 

6 

4 

2 

o 

-2 I I I I '-

1967 1972 1977 1982 1987 1992 

o Työttömyysaste, % - BKT:n kasvu, % 

osalta tämä tilanne on ongelmallinen siinä mie
lessä, että suuri työttömyys pyrkii jäämään py
syväksi, eli syntyy paljon puhutta työttömyy
den hystereesi-ilmiö. Inhimillisen pääoman tu
houtuminen ja kuluminen yhdessä työmarkki
noiden epäterveiden toimintamekanismien saa 
aikaan, että työttömyys ei hevin supistu, vaikka 
taloudellinen tilanne paranisikin ja kokonais
tuotanto kääntyi sikin nousuun. 

Jos tarkastelee kokonaistuotannon ja työttö
myyden aikasarjoja, ei voi olla havaitsematta 
niissä piirteitä, jota viittaavat aikasarjojen dif
ferenssistationääriseen luonteeseen. Kuvio 1 
antoi jo viitteitä tästä ominaisuudesta OECD:n 
osalta. Olemme kuitenkin laskeneet myös jou
kon yksikköjuuritestejä niin yksittäisten mai-

1 Yksikköjuuritesteihin liittyy toki omat ongelmansa 
erityisesti tilanteissa, joissa todellinen aikasajan ge
nerointiprosessi on hyvin lähellä satunnaiskulkupro
sessia ja/tai datassa on poikkeavia havaintoja ja re
giimin muutoksia. Tässä yhteydessä on syytä muis
taa, useimmat aikasarjamme ovat lyhyita niin, että 
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den kuin koko OECD:nkin osalta kokonaistuo
tannon ja työttömyysasteen suhteen.! Testitu
loksia on raportoitu taulukoissa 1 ja 2. Esitetyt 
luvat ovat marginaalisia merkitsevyystasoja 
(kun merkitsevyystasot ovat "pieniä", yksikkö
juurihypoteesi voidaan hylätä). 

Yleisimmin käytetyn Dickey-Fuller-testin 
valossa yksikköjuurihypoteesi olisi hylättävä 
tavanomaisella 5 % merkitsevyystasolla vain 
6:ssa maassa 18:sta. Phillips-PeITon-testi, antaa 
vielä selkeämmän tuloksen: sen mukaan kaik
kien tarkasteltujen maiden bkt-sarjoissa on 
yksikköjuuri.2 Työttömyyden osalta molempi-

havaintoja on vain 35. Tällaisessa tilanteessa testi
suureiden jakaumaominaisuuksiin pitää suhtautua 
suurella varovaisuudella. 

2 Yksikköjuuritesteistä ks. esim. Rolden ja Perman 
(1994). Koska Dickey-Fuller regressioiden jäännös
termeissä on merkkejä ei-normaalisuudesta, auto
korrelaatiosta ja heteroskedastisuudesta, Phillipsin 
ja Perronin testiä voi tässä tapauksessa pitää 
Dickey -Fulleria parempana. 



en testien tulokset ovat yksiselitteisiä antaen 
voimakasta tukea yksikköjuuriominaisuudelle. 
Siten kaikissa maissa Yhdysvaltoja lukuunotta
matta työttömyysshokit ovat testien perusteella 
luonteeltaan pysyviä. 1 

Yksikköjuuritarkastelun voimaa voi yrittää 
kasvattaa käyttämällä pitempia aikasarjoja, 
kuin mihin taulukon 1 tulokset perustuvat. Täs
tä syystä taulukossa 2 on esitetty yksikköjuuri
testej ä historiallisilla, pisimmillään vuoteen 
1815 ulottuvilla BKT-aikasarjoilla. Vaikka pit
kien sarjojen käyttöön liittyykin omat erityis
ongelmansa (ennen kaikkea regiimimuutokset), 
voi taulukon 2 lukujen perusteella päätellä, että 
yksikköjuurihypoteesin ennustekyky ei aina
kaan heikkene, kun aikasarjojen pituus kasvaa. 
Myöskään deterministisen trendin olemassa
olon mahdollistaminen ei muuta tuloksia tältä 
osin. 

Teollisuusmaiden kokemukset viime vuosi
kymmeniltä eivät siis kaiken kaikkiaan anna ai
hetta olettaa, että tuotantomenetyksiä voitaisiin 
helposti kuroa umpeen. Jo kerran menetetty 
työllisyys on vielä huonommin takaisin saata
vissa. Yhdysvaltoja lukuunottamatta työttö
myydessä vallitsee voimakas historiariippu
vuus eli hystereesi. Tämä ei ole tietenkään mi
kään uusi havainto (ks. esim. Elmeskov ja 
McFarland (1993) ja Bayoumi ja Prasad 

1 Saatu tulos on selvässä ristiriidassa aikakauskirjan 
edellisessä numerossa julkaistun Jarkko Jääskelän 
artikkelin kanssa (ks. Jääskelä (1997)). Jääskelän 
mukaan Suomen työttömyysaste on stationäärinen, 
mikä on visuaalisestikin epäuskottava tulkinta työt
tömyysaikasarjan käyttäytymisestä. Jääskelän tutki
musraporttiin liittyy eräitä muutakin kyseenalaisa 
tuloksia, erityisesti tulema, jonka mukaan Suomen 
taloutta kohdanneet kysyntä- ja tarjontahäiriöt ovat 
olleet käytännöllisesti katsoen identtisiä (minkä seu
rauksena talouden hintatason olisi pitänyt olla täysin 
vakaan). Selvästikin näiden kysymysten selvittämis
tä pitäisi jatkaa. 

Vesa Vihriälä ja Matti Viren 

Taulukko 1 Yksikköjuuritestejä BKT:lle ja 

työttömyysasteelle 
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Luvut ovat marginaalisia merkitsevyystasoja. Otosperiodi 

on 1960-1996. BKT on logaritmeissa. Differenssitermien 

viiveiden (maksimi)lukumäärä on 1. OECD(trendi) tar

koittaa sitä, että testiyhtälössä on deterministinen trendi. 

(1997)). Samaan päätelmään voi tulla pelkäs
tään tarkastelemalla työttömyysasteiden kehi
tystä eri OECD-maissa (ks. kuvio 3). Työttö
myyasteet Euroopassa ovat moninkertaistuneet 
vajaassa neljässä vyosikymmenessä ja mikä 
pahinta - Suomen kehitys on tässä suhteessa 
ollut mahdollisimman epäedullinen: työttö
myys on yli yksitoistakertaistunut mainittuna 
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Taulukko 2 Yksikköjuuritestejä pitkillä 

BKT-aikasarjoilla 

DF(t) DF PP(t) PP 

Itävalta 0.81 0.96 0.91 0.96 

Australia 0.62 0.98 0.75 0.97 

Belgia 0.91 0.99 0.98 0.98 

Kanada 0.30 0.96 0.38 0.96 

Tanska 0.41 0.99 0.61 0.98 

Suomi 0.18 0.96 0.29 0.96 

Ranska 0.88 0.98 0.92 0.98 

Italia 0.70 0.99 0.88 0.99 

Japani 0.84 0.99 0.95 0.98 

Hollanti 0.26 0.93 0.41 0.95 

Norja 0.72 0.99 0.87 0.98 

Ruotsi 0.49 0.92 0.53 0.95 

Sveitsi 0.70 0.89 0.93 0.93 

Iso-Britannia 0.16 0.94 0.31 0.95 

USA 0.04 0.76 0.14 0.96 

Testitulokset koskevat logaritmista BKT:ta. Estimointi-

periodi on pisimmällään 1815-1994 ja tyypillisesti 

1870-1994. DF(t) viittaa Dickey-Fuller-testisuureeseen, 

joka on laskettu sisällyttämällä deterrninistinen trendi 

testiyhtälöön PP(t) on vastaava Phillips-PeITon testisuu-

re. Differenssiterrnien viiveiden lukumäärä on enimmil-

lään 1. 

ajanjaksona. Euroopan osalta kehitys on ollut 
hyvin saman suuntainen. 

4 Suomen työllisyyskehitys poikkeuksel
lisen ongelmallinen 

Edellä on jo viitattu useaan otteeseen siihen, et
tä Suomen erityisongelma on selvästikin ollut 
kasvun heikko työllistävyys. Se näkyy myös 
vertaamalla kokonaistuotannon kasvua työlli
syyden kasvuun. Suomen BKT oli vuonna 
1996 noin 45 prosenttia korkeampi kuin 
1970-luvun jälkipuoliskolla keskimäärin. Tämä 
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on varsin keskinkertainen saavutus OECD
maiden joukossa, mutta ei huono, kun ottaa 
huomioon lamavuosien poikkeuksellisen tuo
tannonmenetyksen. Sen sijaan työllisten mää
rän kehitys on samana ajanjaksona OECD-mai
den huonoin (ks. kuvio 4). 

Suomen osalta erityinen ongelma liittyy sii
hen, että tuotato työllistää huonosti voimakkaa
nakin kasvun ajanjaksoina. Kuluvan vuoden 
BKT on lähes 18 prosenttia korkeampi kuin la
man pohjassa 1993. Työllisten määrä sen si
jaan noussee vain noin 4,5 prosenttia vuodesta 
1993. Riippuvuus tuotannon ja työllisyyden tai 
tuotannon työttömyysasteen välillä näyttää ai
van erilaiselta riippuen siitä tarkastellaanko hy
vänvain huonon kehityksen ajanjaksoja. Tämä 
tule käy selvästi ilmi kuviosta 5, joka perustuu 
Suomen aikasarjoista estimoituihin (Okunin 
lain kaltaisiin) työttömyysasteyhtälöihin. Aina 
kun työttömyys on kasvanut, BKT:n ja kasvun 
välinen riippuvuus on ollut varsin kiinteä: kas
vun hidastuminen 2 prosenttiyksiköllä on gene
roinut työttömiä lisää määrällä, joka vastaa yh
tä prosenttiyksikköä työttömyysasteessa. Työt
tömyyden supistuminen ei suinkaan ole tapah
tunut samalla tavalla. On tarvittu lähes 6 %:n 
kasvu, jotta olisi päästy saman suuruiseen su
pistumiseen. 

5 Eräitä politiikkaimplikaatioita 

Häiriöiden pysyvyyden ja Suomen surkean läh
tötilanteen vuoksi on ilmeistä, että pääseminen 
tuotannon aikaisemmalIe kasvu-uralle ja var
sinkin työttömyysongelman ratkaisu edellyttä
vät olennaista muutosta talouden toimintame
kanismeihin. Pelkkä kysynnän lisääminen 
makropolitiikalla, sikäli kuin se erilaisten rajoi
tusten vuoksi olisi olennaisesti mahdollista
kaan, ei auta. Pääosa työttömyydestähän on 
Suomessa kuten muissakin korkean työttömyy-



Kuvio 3 Työttömyysaste OECD-maissa vuonna 1996 
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den maissa rakenteellista siinä mielessä, että 
kysynnän nopea kasvu johtaisi nykyrakentein 
kiihtyvään palkkainflaatioon ja siten tuhoaisi 
ennen pitkää itsensä (ks. esim. Giomo et al. 
(1995)). 

Mutta tiedetäänkö, mitä muutoksia talouteen 
tarvitaan? Asiasta on olemassa aikamoinen 
määrä kirjallisuutta. Esimerkkejä olkoot OECD 
(1994), Giersch (1996) Coe ja Snower (1997). 
Vaikka analyysien tulokset vaihtelevatkin, pää
tulemat ovat jokseenkin yhdenmukaisia. 
Avainkysymys on työmarkkinoiden toiminta. 
Tuotanto ja työllistäminen on tehtävä kannatta
vaksi työn potentiaaliselle tarjoajalle ja työllis
tyminen kannattavaksi työikäisille. 

Tullaan siis kysymyksiin palkasta tuoteyk
sikköä kohden, työvoimaan tavalla tai toisella 
kohdistuvista veroista ja veronluonteisista 
maksuista (verokiilasta), sosiaaliturva- ja vero
järjestelmän luomista kannustinloukuista. Sa
moin kuin kysymyksiin työaikojen ja muiden 
työehtojen joustavuudesta. Toisaalta on tärke-

Kuvio 4 Työllisyyden kasvu OECD-maissa 1975-1996 
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Kuvio 5 Työttömyyden ja kasvun välinen riippuvuus eri työllisyystilanteissa 
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Bkt:n kasvu (viivästettynä puoli vuotta) 

- Vain työttömyys asteen kasvu - Vain työttömyysasteen lasku 

Luvut (5,7 ja 2,1) kertovat, miten paljon Suomen BKT:n kasvun (dy) pitää kiihtyä (hidastua), jotta työttö
myysaste supistuisi (kasvaisi) yhden prosenttiyksikön. Tarkasteluajanjakso on 1976(I)-1994(IV). Käyrien 
taustalla on kaksi regressiota: du = .11-.17dy (työttömyysaste u laskee) ja du = 1.99-.49dy (työttömyysaste 
nousee). Yksityiskohtaisemmat tulokset on saatavissa kirjoittajilta. 

ää, että koulutusjärjestelmä toimii kunnolla; il
man sitä on vaikea kyetä luomaan korkean 
tuottavuuden ja siten korkeiden palkkojen työ
paikkoja. Ja uudistusten taustaksi tarvitaan vie
lä vakaa makrotaloudellinen ympäristö. 

Parhaiten työpaikkojen luonnissa ja työttö
myyden alentamisessa näyttävätkin menesty
neen valtiot, joissa puhutun tyyppiset rakenne
ongelmat ovat olleet vähäisimpiä tai niitä on 
pontevimmin korjattu ja jotka ovat onnistuneet 
makropolitiikassaan. Esimerkkejä ovat Yhdys
vallat, Englanti, Uusi-Seelanti, Irlanti. Mutta 
viime vuosina myös Hollanti ja Tanska. Kyse 
ei siten ole pelkästään "thacheriläisiä" oppeja 
noudattaneista anglosaksisista maista, vaikka 
näiden menestystä korostaa se, etteivät ne ole 
hyötyneet Saksan yhdistymisen aiheuttamasta 
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buumista samalla tavoin kuin esimerkiksi 
Tanska. Toisin sanoen rakenneuudistuksen voi 
toteuttaa usealla eri tavalla. 

Ovatko rakenneuudistukset sitten Suomessa 
jo toteutumassa? Ikävä kyllä on vaikea nähdä, 
että mitään olennaista olisi tapahtunut. Pää
huomio on keskittynyt sinänsä välttämättö
mään julkistalouden vajeen pienentämiseen ja 
vakaan korkokehityksen turvaamiseen. Työttö
myysturvajärjestemää on toki jossain määrin 
korjattu, työaikajoustoja on lisätty (ennen kaik
kea metalliteollisuudessa), tuloverotusta on 
alettu hieman laskea. Ja tiettyjen kotitalouksille 
suuntautuvien palveluiden tuotantoa tuetaan 
verotuella. Mutta kaiken kaikkiaan uudistusten 
vaikutukset työllistymisen edellytyksiin ovat 
olleet marginaalisia. Tämän toteaa myös pari 



kuukautta sitten julkistettu OECD:n maakatsa
us. Viime aikojen suotuisa kasvu ja luottamus 
sen jatkumiseen lisäksi näyttävät haihduttavan 
kriisitietoisuuden, jota ilman kipeitä uudistuk
sia ei ilmeisestikään voida tehdä. 

Havainnot negatiivisten tuotanto- ja varsin
kin työllisyysshokkien pysyvyydestä ovat rele
vantteja myös käynnissä olevan EMU-keskus
telun kannalta. Jos talous sopeutuisi omin voi
min nopeasti ulkoisiin häiriöihin niin, ettei tuo
tanto jäisi pitkäksi aikaa alhaiselle tasolle ja 
työttömyys muodostuisi pysyväksi, rahapolitii
kalla ei olisi suurta merkitystä. Ei vaikka Suo
mea kohtaavat häiriöt poikkeaisivat ydin-Eu
roopan häiriöistä, kuten jatkossakin on syytä 
olettaa tapahtuvan. 1 

Tällaiseen ajatteluun häiriöiden hyvin tila
päisistä vaikutuksista näyttävät pohjautuvan 
esimerkiksi Matti Pohjolan laskelmat itsenäi
sen rahapolitiikan merkityksestä (ks. Pohjola 
(1997)). Laskelmiensa perusteella Pohjola 
päättelee rahapolitiikan arvon vähäiseksi ver
rattuna pieniinkin tehokkuus etuihin, joita yh
teisvaluutta tuo tullessaan. 

Kun kuitenkin negatiivisten häiriöiden vai
kutukset ovat varsin pysyviä, on häiriöihin so
peutumista nopeuttava politiikka hyödyllinen 
asia. Tämä siis pätee riippumatta siitä, onko 
pysyvien tuotanto- tai työllisyysvaikutusten 
taustalla ns. tarjontatekijöitä vaiko hystereesi
tyyppisiä vaikutuksia. Nimellispalkkojen olles
sa jäykkiä rahapolitiikka on potentiaalisesti hy
vinkin arvokas sopeutumista nopeuttava keino. 
Ja toistaiseksi nimellispalkat ovat olleet hyvin 
jäykkiä pääosassa kehittyneitä maita, varsinkin 

1 Evidenssi häiriöiden epäsymmetriasta historiassa 
on erittäin vahva, ks. esim. Åkerholm ja Tarkka 
(1993), Haaparanta ja Peisa (1997) ja Viren (1997). 
Vaikka osa epäsymmetrian lähteistä katoaa oman ra
hapolitiikan myötä, olisi vastuutonta uskoa poikkea
vuuden kokonaan lakkaavan. 

Vesa Vihriälä ja Matti Viren 

Suomessa.2 

Huomionarvoinen näkökohta on, ettei raha
politiikan hyöty liity niinkään "sillan rakenta
miseen" ennakoitavissa olevan suhdannekuo
pan yli kuin reaalipalkkojen nopeaan sopeutta
miseen kulloisiinkiin, periaatteessa pysyviin 
häiriöihin. Tässäkin mielessä on vaikea nähdä 
finanssipolitiikan täysin voivan korvata raha
politiikkaa, vaikka kaikki muut finanssipolitii
kan ongelmat sivuutettaisiinkin. Jos ja kun hä
riöt eivät ole poikkeamia tunnetulta trendiltä 
vaan pikemminkin pysyviä, ei ole tiedossa, 
kuinka pitkä silta pitäisi rakentaa. Tällöin val
tion budjettivajeen kasvattaminen tai aivan sa
malla tavalla työeläkerahastojen tai muiden 
"puskurirahastojen" pienentäminen on riskipe
liä ja voi pahimillaan vain viivyttää tarpeellis 
ten (suhteellisten hintojen ja tulojen) muutoster 
toteutumista. 

Väistämätön päätelmä on, että EMU -oloissa 
on entistäkin tärkeämpää saada aikaan olennai
nen muutos talouden ja ennen kaikkea työ
markkinoiden toimintaan. 
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