
374 
KANSANTA LO U DE LLI N EN 
AI KAKAU S KIRJA 

THE FINNISH ECONOMIC 
JOURNAL 

Professori Matti Leppo - täysi työpäivä 

OIVA LAAKSONEN Talouselämän organisaa
tioiden ohjaaminen 

PEKKA AHTIALA Suomen Pankin rahapoliitti
sista keinoista 

HEIKKI KOSKENKYLÄ ja SEPPO KOSTIAINEN 
RahapolitiikJka ja Ahtiala 

HENRI J. VARTIAINEN Suomen taloudellinen 
kehitys ja talouspolitiikka sotien välisenä 
aikana 

PENTTI VIITA Painopisteitä teollisuuspolitii
kassa 

~y )'ooJoi$l11aiden Yhdyspankki 
TAlOUDElUNEN SIHTEERISTO 



KANSANTALOUDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJA 1974 

Yhteiskuntataloudellisen 
Aikakauskirjan 
70. vuosi kerta 

o Julkaisija: KansantaLoudellinen Yhdistys. 
Ilmestyy neljänä niteenä vuodessa. Tilaushinta 
30 mk. 

Päätoimittaja 

HENRI J. VARTIAINEN 

Toimitussihteeri 

HEIKKI KIRVES 

Tilaus- ja osoiteasiat 

OLAVI SILLBERG 

Toimitusneuvosto 

VEIKKO HALME 

LAURI O. AF HEURLIN 

AUVO KIISKINEN 

KAARLO LARNA 

EINO H. LAURILA 

FEDI VAIVIO 

• Toimituksen osoite: Pohjoismaiden Yhdys
pankki, Taloudellinen sihteeristö, Aleksanterin
katu 30, 00100 Helsinki 10, puh. 1652291 (toi
mitussihteeri). Päätoimittajan osoite: Teolli
suuden verovaliokunta, Eteläranta 10, 00130 
Helsinki 13, puh. 661 665. Tilaus- ja osoite
asiat: Olavi Sillberg. Kauppa- ja teollisuus
ministeriö. Aleksanterinkatu 10. 00170 Helsinki 
17. puh. 1603585. 

o Käsikirjoitukset. jotka tulee laatia siististi. 
harvalla rivivälillä ja levein marginaaJein. 
pyydetään lähettämään päätoimittajalle ta,i toi
mitussihteerille. Kirjoittajat saavat 30 eripai
nosta ilmaiseksi. Toimituksen kanssa voi sopia 
tämän yli menevästä määrästä sekä mahdolli
s!s~a eripainosten kansista. joista velottetaan 
erikseen. Kirja-arvosteluista voi sopia toimi
tuksen kanssa . 

• The Finnish Economic Journai is published 
quarterly by the Finnish Economic Association 
(Kansantaloudellinen Yhdistys). Manuscripts 
in acceptable form and editorial correspondence 
should be addressed to KansantaLoudellinen 
aikakauskirja, Pohjoismaiden Yhdyspankki. Ta
loudellinen sihteeristö. Aleksanterinkatu 30. 
SF-OOI00 Helsinki 10. Finland. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 
THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL 

LXX vuosikerta 1974 nide 3 

Kirjoituksia 

Professori Matti Leppo - täysi työpäivä 

Talouselämän organisaatioiden ohjaaminen 
muuttuvissa olosuhteissa 

Puheenvuoro: 
Yritysjärjestelmä ja ympäristö 

Suomen Pankin rahapoliittisten keinojen 
vai kutu ksista 

Puheenvuorot: 
Ahtialan lähtökohdista 
Suomen Pankin rahapolitiilkan välineiden 
tarkastelua 

Suomen taloudellinen kehitys ja talous
politiikka sotien välisenä aikana 

Painopisteitä teollisuuspolitiikassa 

Kirjallisuutta 

Oiva Laaksonen 

Osmo A. Wiio 

Pekka Ahtiala 

Heikki Oksanen 
Heikki Koskenkylä 

ja Seppo Kostiainen 

Henri J. Vartiainen 

Pentti V iita 

175 

177 

194 

198 

230 

234 

246 

257 

Paul Erdman: Miljardin dollarin kauppa Erkki Ketola 274 

A. Myrick Freeman 111, Robert H. Haveman 
and Allen V. Kneese: The Economics of 
Environmental Policy 

John P. Powelson: Insti'tutions of 
Economic Growth 

V. S. Vygodski: The Story of a Great Discovery 

Unto Luukko 275 

Birgitta Starck 278 

Pekka Sutela 279 



Tiedotuksia 

English Summaries 

Toimitukselle saapunutta kirjallisuutta 

282 

283 

286 



PROFESSORI MATTI LEPPO 





Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:3 

Professori Matti Leppo - täysi työpäivä 

Helsingin YIiopis1ton (kansan"ba1oustie1Jeen, erityisesti finanssiopin pro
fessori Matti Leppo (synt. 1908) jäi, täysinpaiv:e!l1eena e1läklkeelle vuo
den 1974 alusta 'lukien. Hänen kOIImikymmenvuotinen yliopiisrtouransa 
edusti saman verran Val:tiloitietereHisen ~Iiedekunnan his\toria1a, sillä 
professori Leppo 'On vii'meilJ.en tiJedekunnan perus'vajaj äsenis!tä vuo ... 
deIta 1944. 

Mikkelin Lyseon kasVlattii vuosikertaa 1926, Mat,ti Leppo valmis
tui filosofian kandidaatiksi vuonna 1931 ja väitroeli tohtoriks!i vuonna 
1938 aihee'lla Suomen valtion sodanjälkeisen kulutusverotuksen pää
piirteet. Samana vuonna hän a~oit;ti työskentelyn Suomen Pankissa, 
ensin suhdanne:tu:~kij ana ja lopuksi pankkiin perustetun Talousltie
teellisen tutkimuslaiJtorosen osastopäällikkönä (1944-45). Yliopisto
miehen uvaa enteili nimit)Trs finanssi opin dosentiksi vuonna 1942, jia 
nimitys finanssiiopin pvofessoriksi tuli vuonna 1945. Oppituoli lii!ttyi 
laheisesti taloustiJerteeseen, ja vU'onna 1956 viran nimitys muu;te:t:tiin
kin »'kansantaioustieteen, erityisesti finanssiopin» profeslsoriksi. 

Tiedemies Lepon ensi vieHtymyksen kohteina o[ivalt finanssipoli
tiikan ja julkisen talouden 'Ongelmat. Väitöskirj1an ohelaa hän julkaisi 
tutkimuksiia ja selvttyksiä eri V1ero~sta, budjett~taloudesta ja julkisen 
sektorin kansantulolaskelmi'S,ta. Käytännön puo[el1a Lepon panos oJi 
merkLtltävä mm. vuonna 1941 voimaan tuileen liik:evaih~overomme 
j ärj estelmän laatimisessa sekä valtion ennakkopeTintäj ärjestelmän 
hahmottamisessa finan!ssitoimikunnan työ1s:kentelyn pui~:teissa. Leppo 
oli mukana budj,etin uudistam:iJs- j'amodernrsointityössä vuosina 1946 
-51 työskennellen budjetinuudistuskomitean puheenjohtajana. Mai
nittakoon myös teos Päätäntävallan ja vastuun ongelma inflaation 
torjuntatyössä (1958), jossa ennakoiitiin myöhempien vuo!sien tulo
poHiittisia neuvotte1ulinjoja. Suoma1aisen Tiede\a!kartem~an jäseneksi 
Leppo kutsuttiin vuonna 1950. 



176 PROFESSORI MATTI LEFPO - TÄYSI TYÖPÄIVÄ 

Opettaj'a Lepon panos on tuntunut kJeskittyneen luennointi- ja 
ohjauSityön lisäksi ennen kaiJkkela oppikirjojen alalla. Nyt jo keski
ikään pääJsiSyt oplskelijapoQvi muistaa teoksen Johdatus finanssipoli
tiikkaan (1947) ja Lyhyt kansantaloustieteen oppikirja (1952), joita 
on -ajan mittaan uusIttu mm. yh1ieisityössä nuorempien tcrloU'stieiteHi
jäin kanssa. Kansantaloustieteen perusteet (1955) on päässyrt jo kuu
denteen paindkseen (1971). Opetustyön j'atkuvuuden Hnjaa i'lmeIlltää 
yhdessä Tapio Lepon kanssa la'adi!ttu Kansantalouden kiertokulku 
(1972). S~lkeä, pedagoginen ilmaisutapa on ollut Ma!tti Lepolla kir
joittamisen johtotähtenä. 

Hallintomies Leppo j'OUitui tiedekunnassa ja varsinkin sen dekaa
nina oflessaan (1954-60) usein ottamaan kantaa käytännöll1slen vir
kamiestiedon j'a tiedlemies~oulU!tuksen kesikJen. TiedJelkunrran alku
aikoina juridis1et j'a käytäntöön täJhtäävät oppiseikat korostuivat, myö
hempinä vuosina puhltaan tieteen edistämistavoi;vte1ta on tuUut etu
sijalle. 

Pro~essori Leppo 'On usein muisitanurt myös Kansantaloudellista 
aikakaUlskirjaa. Aikaisemmin aiheina olivat verot ja valti'Ontalous, 
viimeinen kontribuutio vuodeHa 1970 oli ajankohltaiseita nimeltään 
Yhteiskuntatieteiden alueen rajaaminen tieteiden piirissä. Aikakausd 

kirja toivo'O, että viimeisen lharIiasteen - elinkeinorakenteen muuJt
tumissuuntaukset - piiri1sitä tai ympäriltä, löytyy ede:Heen aiheita 
yhteistyöhön toimituksen kanssa. 

Kuvamme esittää prof. Leppora taiiteilija Lasse Marttislen hänestä 
maalaaman muotokuvan ääressä. Muotokuva lii\terutiin Yliopiston 
Porthanian 'kol~oelmiin joulukuussa 1973 ja se on ripustet'tu Kansan .. 
taloustieteen laitoksen seminaarihuoneeSlelen. 
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Talouselämän organisaatioiden ohjaami.nen 
muuttuvissa olosuhteissa* 

OIVA LAAKSONEN 

Yritysorganisaatioiden ohjaamista vaikeuttavat nykymaailmassa eri
tyisesti kaksi pulmaa: Toisaalta organisaatioiden ympäristösisä tapah
tuu jatkuvia nopeita muutoksia, j'otk!a edeUyrttäväit yritysten toimin
nan ja rakenteen vastaavaa sopreuttamilsta. To1saaHa on tekijöitä, jotk'a 
ovat omiaan kangls:tamaan organisaatioita, saattamaan ne häviölle 
kilpajuoksussa ympäristön kanssa. Tämä johtuu osaltaan organisaa
tioiden koon kasvamisesrf;'a ja os~taan siitä, e!ttä niiden johdon käy
tettävissä olevat perinteiset ohjaamisen välineet ja voimavarat ovat 
viimeisten vuosikymmenien aikana muuttuneet. ja menettäneet 
tehoaan. Tulo~sena on ol!lut erilaisten »uusien» johtamismenetelmien 
etsiminen ja kokeileminen, jotta 'tasapaino ympäristön ja organisaa
tion muutoksen välillä saataisiin aikaan. Täs'sä es:ityikses'så tarkastel
laan yrityksen inhimillis:ten resurssien ohjaamiseen käytettävien voi
mavarojen eli vallan kehitttymistä erityisesti ylimmän johdon näkö
kulmasta. 

Nykymaailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen 

Viime vuosina on yrityst'en ympäristtö olllut tapana jakaa kahteen 
alueeseen: yrityks'en välittömään toimintaympäristöön, jonka sisältä
miin sidosry'hmiin se on j~tkuvassa läheisessä vuorovaikutuksessa, ja 
»kauempana» 'si'j'ai'tsevaan välHHseen ympäristöön, jonka vaikutusta 
organisaation toimintaan ei katsota kovin merkittäväksi. 

Yksilöstä lähtien voidaan ympäristöjärjeste1mät jakaa esimer
kiksi seuraavasti: 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa tammikuun 29 päivänä 1974 
pidetty esitelmä eräin täydennyksin. 
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1. yksilö 
2. työpai'kkaorganisaatio, perhe ja ystäväpiiri 
3. koti- ja työpaikkakunta 
4. Suomi 
5. naapurivaltiot Ruotsi ja Neuvostoliitto 
6. EEC ja SEV 
7. muut 'teollistuneet valtiot ja kehitysmaat. 

Syksyn 1973 alussa 'tarkasteltiin keh.i,tysmaita vielä eräänlaisina 
toisen luokan kaukaisina ympäriSltöjärjestel'minä, joiden vaikutus 
omaan maahamme riippui jonlkinlaisesta moraaHsesta velvollisuuden 
tunteesta, että lköyhiä on. kunnon ihmisten aina pyrittävä auf.tamaan. 
Myöhemmin samana syksynä puhjennut Lähi-Idän sota sekä sen seu
rannaisena syntynyt öljykriisi 'oViat ope1ttaneelt koko maJai~malle anka
ralla kädellä järjeSltehnäajat'te'lua ja eri:tyises'ti si;tä, että maapaUon 
yhteiskunnalliset, ryhmätasoiset samaten kuin yksi'löHiseHtin järJes
telmät ovat avoimi'a, muihin järjestelmän osiin kiinteässä rHppuvuus
suhteessa olevia osasia. Öljynhinnan korotus arabimaissa tuntui välit
tömästi suoma'laiSltenkin kukkarossa. 

Eri O'sajärjeste'lm1en riippuvuutta toisistaan on nylkymaailmassa 
voimakkaasti lisännyt kaikkien järjestelmien vä'lillä ja sisällä 
kehittynyt työnjakO' ja varhdannan merkl'ty'ksen kasvu. Toisa'alta on 
muodostettu uusra laajoja yläjärjestehriiä kuten EEC ja SEV, j'oiden 
sisäistä kiinteyttä ja riippuvuutta pyritään Jatkuvasti lisäämään. Toi
saalta näissä yläjärjes'te'lmissäkin on todettu, että ne tarvitsevat toi
siaan. 

Vielä tämän vuosisadan alussa muodosti esimerkiksi suomalainen 
maanvil}elysperne melko sulJetun, omavaraisen järjestelmän, johon 
muiden maiden 'toimenpiteet eivät paljonkaan vaikuttanee1t. Muutos 
on tapahtunut nopeasti. 

Muutoksen aiheuttajia 

Seuraavassa tarkastellaan eri muutostelcijöitä lyhye'sti sen mukaan, 
millainen välitön va~kutus niiUä arvioidaan O'levan yritysten ohjaa
miseen. 

Tekniikan ja muun tiedon nopea j'a usein arvaamaton kehitys 
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aiheuttava1t yritys organisaatioissa tavalhseisrti suurimmHn sekä toimin
nallisen ~ttä rakenteeHisen muutosrtaTpeen. 

Edelliseen läheisesti liittyvä elintason nousu vaikuttaa yritysten 
markkinoiI1Jtimahddllisuu~siin ja aiheuttaa yksilöissä uusien tarpei
den muodostumisen. Tämä puollestaan saa aika'an, että ihminen vaatii 
työympädstöltään en lisiä enemmän jaon monesti vaIkeasti sopeu1e't
tavissa organisaa:1:Jion ltJoiminnan ja raikenteen muutoksiin. 

Väestön alueellinen liikkuvuus, joka suuntautuu toi!saa'lrta maaseu
dulta asutuskeskuksiin ja ,toisaalta erHy~ses;ti Etelä-Suämeen, muut
taa yritysten markkinointimahdoUisuurosia sekä aiheuttaa usein vai
keita pulmia henkilöstön hankinnaJ.le ja lklehittäm1sel[e. 

Liikennevälineiden morupudliiSltuminen Iselkä IkaisVlaVa nopeus ja 
kapasiteetti on jatkuvasti kutistanut 'maapaHoa. Jhmilsiä ja hyödy.k
keitä voidaan entis.tä pienemmillä kustannulksihla siirtää nopeasti maa
pallon kolkasta toiseen. 

Viestinnän kehittyminen ja nopeutum.i11Jen erityisesti tehokkai
den joukkotiedotusvälineiden ansiosta on ehkä eni~ten sliitonut maa
pallon eri järjestelmiä 'toisiinsa ja lisännyt niiden avoimuutta. Eri 
puolilla maai'lmaa tapahtuneet muutokset tiedoslt,etaan nopeasti kaik
kiaHa. Tämä on uSlein lisännyt kriisih.l!oDJteisiten muutosten vaikutuksia 
johtamalla Ylfherkät !osajärj1es:belmätmones:t1. tarpeerttoman suuriin 
vastareaktioihin. Nämä sopeutumistoilIDinnat muodostuvat aluksi 
usein laaj'aksi hei!lurili!kkeeksi, jolka vasta pitkäihkön ajan kuluttua 
vakiinnuttaa jär}este1män uuteen tasapaino;tiiaan. Tästä ovat tyypil
lisinä esrmerkkeinämonci syksyn 1973 ö1jykviisin aiheuttamat vasrba
toimenpiteet s~ä Suomessa että muualla maailmalSsa. Myös viestin
nän sisällön,edlainen arviointi aiheuttaa maapal10n eri osajärjestel
missä usein :se~aannUJsta. 

Organ1saatiolkoihta~sesti viestintä OIn Isuuresti tehostanut yritys
ten ohjausjärjesrtelmää, toisaalta se on tässä suHteeslSa aiheuttanut 
myös uusia ongelmia erityisesti ihmisten arvojärjestelmiin kohdistu
neiden vaikutusten kautta. 

Arvojärjestelmät sukupolvien erottajina 

Nyky-yhteiskunnassa oiUa!an paljoHi eri mieltä siitä, mitkä ovat yh
'teiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden käyttäytymisen hyväk-
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syttäviä tavoi tteirta ja millä 'keinOciJIla niihin olisi pyrittävä. Tämä eri 
ryhm'ien ja yklsHöiden välinen näkökantojen poikkeavuus perusrtuu 
erilalsille arvojärjestelmi1Le. Viimelksd.mainitu't voidaan määritellä tie
tyn jätj:estelmän, esimerkiksi ihmisen ja ympäristön vuor'Ovaikutus
tila1~si (Laszlo 1973, 253-255). Arvo:t reaHsoituvat järjestelmän ja 
ympäristön välisessä vaihtotapahtumassa ilmenrtyen yksilöillä käyt
täytymistä ohjaavina valintoina. Taloudellisissa yhteisöissä ne vaikut
tavat org.anisaation jäsenten päätöksiin, jotka koskevat niukkojen voi
mavaroj\en ja~anrista eri kohteisiin. Täten yklsiilöiden ja l'aajempien 
inhimillisten j ärjeS'telmien arvoj,en tunteminen on tärkeätä niiden 
käyttäy;1;yrnisen ymmär'tämi'se1.1e ja ennustarnisel1e. 

Arvot syntyvät ja muuttuvat suurelta osalta vuorova:1kutustapah
tumassa ympäriistön /kanssa; ne orvat eräänlaisen oppimistapahtuman 
tulo~sia. Arvoirun voima:Kkaas'ti vaikuttavia ~kijöitä ovalt seuraavat 
(mm. Bengtson & Lovejoy 1973, 884): 

1. perinnöllisyyst~kij ät Ja perhe 
2. yLeisen kulttuuriympäristön arvot 
3. yhtei's~kuntaluokka tai muu vastaava ryhmittymä, johon yksilö 

kuuluu 
4. sosiaalinen asema t1etyssä organisaa:ti'oss!a ja ammatissa. 

Erilaisissa ympäristöissä elävät ihmiset kokevat todelHsuuden, 
suhte1ensa ympäriis1;öön ierilaisena ja rakentaV'at siten itseHeen oman 
arvojärjest~lmänsä, 'käyttäytymistä suuntaavan olh}elman. Koska ym
päristö nyky-yhteiskunnassa mUUlttuu nopeasti, on myös 'arvojärjestel
mien j,a;tkuvasti muututtava; muussa tapauksessa ylksilö joutuu vai
keaan ristiriitatilanteeseen tru hänen on raj1olj:tettava vuoTovaikutus
ta ympäri:Sitönsä kanssa, vähennelttävä järj!e!srte1mänsä avoimuutlta. 
Viim~ksi mainitulla seikalfa on usein tuhoisat seuraukset niin yksi
löiU,e kuin organisaatioil1ekin. 

Arvojen eroja havaitaan esim. yksilöiden, organisaatioiden, infor
maaHsten ryhmien, yhteiskunnallils:ten järjeste'lmilffil ja kulttuuripii
r1en väHillä. Ra!jana on lkaiikkiaUa eri'tyisesrfå vam'he'mmHn ja nuorem
man sukupo'lven arvojen väHnen ero. Täsltä aiheutuu moni{a onge[mi'a 
yhtä hyvin läh~piiri'ssä kuin kauklana sekä idässä e:tltä lännesiSä. 

Suoma1aisiss1akin yr.iJtysorganisaatioissa on havait:tavislSa kitkate
kijöitä, j'o:tka aiheutuvat van!hem,man j'a nuoremman sukupolven arvo-
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jär}estelmien erilai'suudesta. Nämä erot liittyvät erityilsesti seuraaviin 
arvostuksiin: 

- elämäntavoitteisiin 
- työhön 

- omistu'ks'een ja tulonj'akoon 
»oikeaan» yhte~skuntaj ärj es:te~mään 
tieteeseen j'a tieteelliseen tutkimukseen 
organisaatioiden olhj'aarmstapaan 
sukupuolten keslkinäi'siin suhteisiin. 

Näitä eroj'a 'kasvattava't vielä erilainen ~oulutustaustia ja yleinen suh
tautuminen muU!tdkseen, mitkä seikat ovat Jäheisesti sidoksissa toi
sHnsa. 

Sukupolv,1en väHsiä arvostus~ro~a selitetään yleisesti kahdeUa eri 
tavalla: rkäerO't nähdään ensinnäkin tulo:I~sena yksilön kypsymilsestä 
biologisesti, psykologisesti ja sosiaalisesti. Vuosien karttuessa nuori 
etsivä ja ~okeHeva ihminen sovinnaii.rs:tuu v'astuun ja s!osiaalisen ase
man nousun myötä. Hän luopuu vähitellen individualistisista ja huma
nistisista arvO'~S't'a'an institutionaalisten ja ameetlisten näkemysten hy
väkls:i. 

Toinen selitys havai,ttaviin arvos:tuseroihin perustuu sukupoilven 
historiallisiin t~kijöihin, ts. siihen, millailsessla maaHmassa kukin su
kupolvi on varttunut. Tämä se'litysmalli tuntuu s:opivan hyvin tällä 
hetkellä valHtsevaan tHanteeseen. TaIloll'selämän organisaatioiden j'Oh
dossa 'on. suureksi osaksi kes'ki-iärltään noin 50-vuotias henkilö'ryhmä, 
joka on nuoruudessaan ko'kenut sota-'aJan sekä sen jälk~isen jakson 
aineellisen niukkuuden sekä tehokkaan työs~enteJyn merkityks,en. 
Ed~lHs;tä runsaammassa materiaaHsessa ympäristössä varttunut nuo
rempi sukupo!lvi ei luonnollisesti arvosta aine~11isia tekijö,itä kovin 
voimakkaasti, koska ne eivät oie muodos:tane,et sille samaa pulmaa 
kuin heidän vanhemmHleen. Tämä arvostus yksin jo aiheuttaa sekä 
ilmi- että piill.ori'S'tiriitoj'a sukupolvien välillä erityisesti silloin, kun 
mainitun vanhemman sukupo[ven ledustajat erilaisilla arvaillaan ovat 
tcdouselämän organisaatioissa j'ohtamassa nuorempia. 



182 OIVA LAAKSONEN 

Johdettavuuden alue 

Yksilöiden arvojärjes'telmien kehitys tiittyy talouselämän organisaa
tioiden 'Ohjaukseen mm. Isiten, e!ttä arvot suwesti määräävät, mitä 
työntekijät ja eriltyiseslti alaisen asemalSiSla olevat pitävät hyväksyttä
vänä ja mitä eivät. Ns. aU'ktoriteet~n hyväklsyntäteoria tähdentää eri
tyisesti 'tämän hyväksynnän tai johdettavuuden aiueen merkitysttä 
tehokkaan johtamisen IkannaHia (Simon 1959, 126). Ellei jokin mää
räys tai 'Ohje 10lSU 'tälle alueelle, se ei ole vaikutukseltaan tehokas, toisin 
sanoen alainen ei käyttäydy esimiehen toivomafia ItlavaHa. Tämä voi 
aiheuttaa, että 'esimi~s siirtyy käyttämään voimakkaampia vaikutus
keinoj a, vallan muoiJojia, joista usein Isaattaa olla seurauksena kaiklkien 
osapuolten kannalta epämi!elekäs ristiriitattilanne. 

Nykyaj'ansuurissa 'Organisaatioissa on hla~aitt:avissa, että sen jäsen
ten johdettavuuden alue 'on jatkuvasti :supistunut viimeisten vuosien 
aIkana. HenkIlöt jia ryhmält käYfjtävält en iti~ar.nJteisiSlR enlti.!stä ~nemmän 
omaa pääJtteilykykyään j'a hyväksyvä~ yhä harvemmin kriitiikilttömästi 
annetut 'Ohjeet (Kast & Rosenzweig 1970,320). Hicill:utaran tiie1tää, mfiksi 
juuri joi,tain tiettyjä strategioita, päämääriä ja toimintaperiaatteita pi
detään paremplna kuin Ito1sl1a. Ja mikä tärkeätä, rua'istill:la aikaa entiiSltä 
enemmän olla !"tiedossa 'mUilta V1aih'toehltoja, joitkla ovalt 1ähempänä hei
dän tai hcidän edustamaJlliS1a ryhmän omia ttlavoiltteifta. Tähän !kehiJtyk
seen ova/t vaikuttanee~t suu:r.esti y1eisen koulutustason jatkuva nousu 
ja iltse opeltusprosessin la!altu, JOMa mon:~ssia oppi[alL'tlOks!ilS'sa Itulee nii
den 'telrtävänmukaan l!ctkisääiteisesiti dJ1a lktiilttistä. 

Johdettavuuden aluetta on supistanut myös erityiselSti jo aiemmin 
mainittu viestinnän ja joukkätiedotusvälineiden, varsmkin teievision, 
nopea kehittyminen ja 'kasvava vaikutus. Ihminen oppii tuntemaan 
uusia käyttäytymisvaih:toehtoja ja usein häntä tO'is:tuvasti kehotetaan 
vielä valitsemaan entisestä poikkeavia toimintamal1eja. Yksilöön istu
tetaan uusia arvoja. 

Edellä selQstettua k!ehitystä voidaan tarkas'tella myös M aslowin 
inhimillisten tarpeiden hierarkis.ta järjestystä kosk!evan teorian avulla. 
Silloin kun ihminen elintason ym. suhteen pyriidi tyydyttäimääJn »a[em
man :a!Steen» perus1Jarpei"ta - hänellä on esimierikiksi j'atkuva huoH 
jokapäivä1sen leivän IsaannLsta - hän ei paljon kritikoi mitä hän 
tekee elantonsa ansaitakseen. Tällöin yksilön j"ohdettavuuden alue on 
laaja. Mitä korkeammalle työntekijä nousee tarpeentyydytystasossaan, 
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Yksilön- johdetta
vuuden alue 

~_~ 1 --- --

I 

---
J 

1 

Yksilön psykologinen 
kehitys tarpeiden, 
hierarkian mukaan 

\ 
I 

--- - -- ...... --'--
Tarpeet ~ Fyysiset Turvalli- Sosiaa- Minän Itsensä 

toteuttamisen suuden liset arvos-
tuksen 

Kuvio 1. Yksilön kehitys Maslowin tarvehierarkian mukaan sekä hänen johdetta

vuuden alueensa vastaava muodostuminen. 

ja -erityisesti kun hänessä alkavat vaikuttaa voimakkaina itsensä to
teuttamisen ja tiedon jatkuvan nanJkinnan tarve, sitä ahtaammaksi 
muodostuu hänen johdeittavuuden 'a1ueensa. Käytännössä tämä mer
kitsee, että työntekijöiden dhjaamiseen on (käY:belttävä entistä enemmän 
aika- ym. resurss1eja viestinnän, osallistumisen jne. muodossa. 

Työntekijöiden johdettavuuden alueen supi1stuminen tekee orga
nisaatioiden oHjauksen vaikeammalksi. Pulmaa mutkistaa vielä se, että 
ala~sen asemassa ol:evat organisaatioiden jäisIenet näkievät erilaisia toi
mintavaihtoehtoja suureksi 'Osaksi yrityksen ulkopuolel'ta saadun tie
don peruste!eUa. Heillä ei oie samaa informaatiota oman organisaa
tion vaihtoasemasta ympäristöön nähden, 'joka on ylimmallä johdoHa. 
Mitä alemmalla organisaatiotasoHa työntekijät ovat, sitä vähemmän 
heillä tavallisesti on tietoa yrityksen !kokonais(käyttäytymisieen vaikut
tavista tekijöistä. Organisaation ohjatltavuuden kannalta tulee ole
maan ensi'arvoisen tärkeätä vastaisuudessa antaa sen kaikiHe jäsenille 
riittävästi ja samarrlais:ta t~etoa organiJsaa'tios'ta ja sen ympäristös:tä, 
jotta päästään mielekkääseen päätöksentekoon. 

Organisaation käyttäytymisen muuttamiseen tarvitaan valtaa 

Kaikki organisaation rakenteen ja sen jäsenten käyttäytymisen muut
taminen ede'llyttää tietynlaatuisen ja -määräisen voiman eH vallan 
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Makro
tasot 

Globaalinen 
järjestelmä 

Valtakunnal
liset yläjär
jestelmät 

Mikro
tasot 

Yritys
järjes
telmä 

Ulkom. valtiot, 
ryhmittymät ja 
organisaatiot 

L ___________ ...J 

Kuvio 2. Organisaation ohjaamiseen vaikuttavan vallan tarkastelutasot. 

käyttämistä. Valta voidaan lyhyesti määr~tenä j10nkin henkilön tai 
ryhmän maksimilkyvykisi vaikuttaJa to~siin henkilöihin tai ryhmiin 
(Filley & House 1969, 55). Pystyäkseen aikaansaamaan haluamansa 
käyttäytym~smuutoksen on organisaalt1on johdolla oltava hallinnas
saan tarvittava määrä valtaa. 

Aiemmin tarkasteHiin organisaatiossa ilmenevää vaUankäyttöä 
melkein yksinomaan yritysjärjestelmän sisällä lähtien 'Sen hierarkian 
huipusta, ylimmästä johtaja,sta a:la'späin. Viime vuosikymmenien ku
luessa ovat yritysjärj1estelmät muodostuneet entistä avoimemmilksi 
mm. työnJaon ja vaihdannan kehityksen myötä. Tälstä sekä yhtei1skun-
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tapoliittisista tekijöistä on aiheutunut, e,ttä organisaatiot ovat toimin
nassaan entistä enemmän riippuvaisi'a niiden ympäristöjärje,stelmistä. 
Yritysten ohjausta eriteltäessä onlkin paika11'aan erottaa toisistaan val
lan makro- ja mikrotarka:s'telu. 

Vallan makronäkökulma kohdis:tuu organisaation ulkopuolelle, 
joHoin voidaan erottaa \toisaaHa valtakunnallinen yläjärjestelmä, jossa 
yritykJsiin voimalkkaasti varkuttavina järjelstelmän osina ovat valtio, 
työmarkkinaj är}estö't ja kunnat, toisaalta oman maan ulkopuoliset 
glohaalis~t j ärj1estelmät. 

VaI talkunnaUisiin yläj ärjestelmiin liittyvät myös ne lakisääteiset 
normistot, jotka valli~sevaa yh'teiskuntajärjes'telmää flmentävinä .an
tavat organisaatioiden ohjaamiselle ja vallankäytöHe lkok'Onaispuittee:t. 
Tä:Haisia ovat 'mm. yks~tyinen omistusoikeus:, jonka aS1teeseen pelkis
tyy nykyinen yleismaa~lmal1inen taistelu »oilkeas:ta» yhteiskun.tajärjes
telmästä. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että kaikissa vaUitsevissa 
pääyhteiskuntajärjeste1milSsä on niiden jäsenillä tietty määrä yksi
tyis:tä omistusloikeutta; sen as'te, määrä vaihte[ee siirryttäessä kapita
lismtstakommuniJS'min eri muotoihin. 

Kuten aiemmin on 'main~ttu, myös 'Oman maan ulkopuotlinen glo
baalinen järjeste'lmä ulottaa vaikutuksensa voimakkaana niin va'lta
kunnallisiin järjeste[miin kuin yritys- ja ykJsilötasoonlkin. 

Oheisessa kaaviossla on ku~attu eri'tasoisia järjestelmiä vaHankäy
tön tarkas'telun näköIkulmasta. Voidaan sijls tode'ta, että koko maapa'l
lon kattava globaJalinen järjestelmä vaikuttaa voimakkaasti valtakun
nallisiin yläjärjestelmiin, josta mi'kro'taJson yritysjärjres'te1mä on oh
jaut~sessaan enenevässä määrin riippuvainen. 

Organisaation ohjaamisessa käytettävä valta 

Mitä enemmän ja nopeammin ympäri1s:tö muuttuu, sitä enemmän Ja 
joustavammin on myös organis:aaltion muututtava. Organislaatiomuu .. 
tdksen aikaansaamilS'e1en on yrityksen johdol'la oltava haiHinnrassaan 
tarvittava 'määrä vaI.iaa. Yrityksen ohjaamisessa käytettävä valta voi
daan peruSlueiden:s!a mukaan jakaa seuraaviin pääryhmiin: 

1. Palkkiovalta, jolle on tunnusomaista, että sen ha1tijaHa on 
mahdollisuus ohjata erityisesti taloudellisia palkkioita henki-
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löiUe tai henkilöryhmille. PalkkiQivallassa voidaan erottaa ala
ryhminä 
a) taloudellisten resurssien 'omistukseen perustuva sekä 
b) välHlinen, näiden ~esurssien ohjausmahdoUisuuteen perus

tuva valta. Tämä on tyypiillistä nykyi!sil1e ammattijohtajille. 

2. Pakkovalta, jonka haltijalla on mahdollisuus käyttää eri[ai1sia, 
ensisijassa fYY'sisiä rangaLs!tu!ksia halutun käyttäytymilsen 
aikaansaamiseksi. TäHaista valtaa ei yrityl~sen j ohdoilla sanan 
varsinaiseslsa merkityksessä nykyään ole. Tietyissä kriittisissä 
tilanteissa sitä työelämässä saattara vielä kuitenkin e,siintyä. 

3. Persoonallisuusvalta, j'oka perustuu yksilön persoonallisuuden 
vaikutuklseen toiseen henkilöön nähden. Henkilö B käyttäytyy 
henkilö A:n ilmaistujen tai kuviteltujen ~oivomusten mukaan. 
Tämä persoonaHilsuuteen, Ikiirrtymykrseen, perustuva valta on 
monesti erittäin voimakasta ja laajalla alueella vaikuttavaa. 

4. Asiantuntijavalta, jonka lähteienä on henkilön erikoistietous. 
Tämä usein monopolin luonteinen valta vaikuttaa monesti ka
peallla toiminnanalueetHa, joka 'lilttyy ky.seisen tiedon käytön 
piiriin. N ylkyhetken esimerkkinä mainittakoon ATK-henki
löstö. 

5. Status-valta liittyy organisaatioiden hierarkiseen rakenteeseen 
ja ilmentyy esimies - a[aislsuhteena. 

6. Ideologinen valta, joka perustuu jonkin yks~lön, ryhmän, yh
teh~kunta- tali ku:lttuurij ärj1es1telmä!n arvoihin, jatka ohj'aavait 
yksi'löitä heidän käyttäytymisvalinnoissaan. Tämä käsite liit
tyy läheisesti Etzionin normatiiviseen, henkiseen valtaan, jota 
hän katsoi käytettävän ns. vapaaehtoisissa organisaatioissa 
(Etzioni 1961). Nykymaailmassa on mielestäni kuitenkin pal
jon voimakkaita ideologioita, jotka ohjaavat paitsi yksilöiden 
ja yritysorganisaatioiden myös koko kansakunnan !käyttäyty
mistä. Esimerkkinä maini tsen kiinalaisen yhteiskunnan. 

7. Ryhmävalta, joka liittyy osa'l'!irstuvaah johtamilskäyttäytymiseen 
ja itseohjautuviin työryhmiin. Ryhmäv:alta mahdollistaa usean 
organisaation jäsenen vaikutusmahdo'l1isuuden orgHnisaation 
ohjaukseen. Sillä on 'läheinen yhteys yritysdemokratia-käsit
teeseen. 
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Organisaation johdon kiiytettiivissii oleva valta 
Menneen ajan johtaja 

Vielä tämän vuosilsadan alkupuoleJlla saatt10i suomalaisen teoNisuus
yrityksen johtaja ohjarta nykyolosuhteisiin Vierrattuna p~enenköä yri
tystään 'Suurinta 'Osaa edellä esitetyis:tä vallan muodoils:ta voimakkaasti 
hyväkseen käyttäen. Hän ,dli tavalhsesti sekä yrityksen 'Omis:t:aja että 
toimitusjohtaja. Näin 'Ollen häneUlä oli Ime(]k~in raj1aton vaJta itse mää .. 
rätä palkkioiden käYttänriJsestä. Tähän sisältyi myÖs nykyis~tä suurem ... 
pi mahdollisuus lopettaa pa1kanmaksu tietyiHe henkilöiNe, eli irti
sanoa henkiiöstöä. 

OmiJstaJa-johta11a!1'la ISlaalttoi sen yhte1iskunnan normien mukaan oUa 
oiroeus käyttää jossain määrin pakkovaltaaikin. Istuessaan yksin yri
tyksen hierarkian huipulla hänellä oli ikiistaton s,ta'tukseen perustuva 
valta. Jos hän oli vieIlä henki:lönä suosi:ttu, 'käytiäytymise'ltään ajan 
olosuhteet huomioon ottaen sosiaalinen, tunsi alaisensa ja tervehti 
heitä, saattoi hänellä 'Olla melkoinen määrä myös persoonallisuuteen 
perustuvaa valtaa. 

Usein tällainen j'ohtaja oiJi paitsi yrityksen perust~ja sekä omistaja 
myös sen 'toiminta-ajatuksen kJeksijä. Hän tunsL perusteellisesti yri
tykseslsään käy'tettäväniJekniikan ja oli ainoa, jona oH kokonaiskuva 
organisaation tavoitteis!ta, mahdollisuuksista ja toiminnoista. Hänellä 
oli siten 'myös asiantuntij'an valta. 

Entisajan yrittäjä!Hä 'O:Ii siis ylHn kyllin Vialtaa muuttaa yrityfksensä 
rakennetta, voimavaro}en käyttöä ja toimintaa. 

Ylimmiin johdon ohjausvoima nykyaikana 

Seuraavassa tarkastellaan ens~sijaisesti niitä valtaresursseja, joita or
ganisaatioiden ylimmällä johdo:na on käyitettävissään pyrkiessään 
muuttamaan organisaationsa käyttäytymistä j'a rakennetta ympäris
tön vaatimusten mukaan. On huomattava, että suurin osa vallanmuo
doista voi siirtyä delegoituina hierarkialssa ylhääHä alaspäin. Koska 
organi'saation yHn johto on kurtenjkin vastuussa tärroeistä organisaa
tiomuutorosis;ta, '~eskrtytään tässä tarlkasteilemaan mainitun 'ryhmän 
valtaresurssien kehitystä. 
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Kuluneiden vuosikymmenien ailkana on Vlallan eri muotojen 'j'ous,... 
tavan käytön 'mahdol}1isuul~s~Slsa tapah~tunut merkittäviämuu'toksia: 

1. Palkkiovallasta on ensinnäkin todettava, että omistuksen ja 
johtajuuden eroaminen tois~staan on supistanut nykyisen ammatti
johtajiston vahaa. Toiseksi suuri osa erityisesti suorittajahenkilöstön 
palkoista määräytyy työmarkkinajärjestöjen keskinäisillä sopimuk
silla organisaation u1:kopuolel1a. Näissä neuvotteluislsa lyödään iu'k:
koon usein myös muita tärkeitä palkkioluonte~sia seikkoja kuten esim. 
sosiaaHset edut, työajat ja irtisanomi~Slo1keus. Työhönottotapahtuma 
onkin nykyään monHla aloilla työnantajan kannalta käytännössä 
peruuttamaton. Kolmanneksi yhteiskunta tarjoaa nykyi'sin kaikHle 
jäsenilleen paljon sel1aisia tätkieitä pa'L'kkioita, ku"beD: esim. vanhuus
ja sairausajan turvan, Jotka ennen olivat yrit~sen johdon säädeltä
vissä kilpailukeinoina työvoiman hankinnassa. Neljänneksi vaHiova[ta 
sääte1ee nykyään myös laajassa mielessä taloudellisten yritys\ten toi
mintaa voimakkaasti. Se rajoittaa merkitsevästi yritysten mahdoHi
suu~sia käyttää hyväroseen kaikkia vaihtomahdollisuuksia ympärisl'" 
tön kanssa ja va~kuttaa siten myös yritysten truoudel!listen resurssien 
ja paJl~kiovallan käyttöön. 

Palkkl'ovallan joustavia käy,ttömahdoHisuuksia organisaation eri 
hierarkiakerroksiin nähden Vloidaan arvioida seuraavasti: 

Ylempää esimiehistöä, johon luetaan osastopääUiköt, erikoisasian
tuntijat ja vastaavat, ylin johto pystyy ohjaamaan Isangen tehokkaasti 
palkkiovaillan avulla. Alemman esimiehistön, 'työnjolhtajien, liikkieen
hOItajien ja vastaavien, suhte'en on ,asian !liailta jo ttoi!slin. He ovat os!i!trtain 
melko. voimakroaasti järjestäytyneitä, jo[loin tämän ryhmän pa[ka~ 
määräytyvät suurelta osalta organisaation ulkopuolel1a työmarkkina
järjestöjen neuvotteluissa. Näin on laita vielä enemmän suorittajahen
kilöstön :~ohd~l!1a. YHmmän johdon palkkioVla(llian joustava käytitöma[h.
dollisuus tähän lukumääräis!esti suurimpaan henki[öryhmään on pie

nin. 

Palk:kiova11an 'luonte±Slililn orhjiauskeinoihin on luettaV'a myös Vla1ta 
ylentää henkhlö1iitä korkeampiin stattuksliin, Iillhin tavaaJ.iserslti liilttyy 
myös paJlkan nostamilnen. Tämänkin 'W'lltartekijån käyttö keskittyy 
pääasiassa ylempään ja a1empalan e'Siimiieh~srtöön ja vaikuttrtaa melko 

vähän suo.r~ttajahenMlös'töön. 
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2. Pakkovallan käyttö ei, kuten aiemmin Jo todettiin, näyttele 
yritysj'Ohdon ohj'aamisen välineenä mainittavaa roolia nykyaikana. 
Poikkeuks~]Hsesti sitä saattaa esiintyä eräissä työelämän konflikti
tilanteissa eräänlaisena vasta voimana. 

3. Yritysten j'atkuvasti kasvaessa sekä henki!löstömäärrutään että 
usein myös alueellisesti ei nykyis~en orgamsa1atioiden ylimmäUä j oh
doHa ole käytännön mahdollisuurosia lsaada henkilökohtaista kontak
tia läpi organisaation kaikkien merarkiakerrosten ainakaan suoritta
janenkHöstöön >asti siinä määrin, että varsinaista persoonallisuuteen 
perustuvaa valtasuhdetta voisi. syntyä. Näin sititä huolimaItIta, että 
myönteiset tekijät tässä suhteessa oilis±vatkin otemassa. Nykyinen yri
tysjohto 'On suul"el11e osaUe orgarusaa!tion henkilökuntaa monesti. per
soonaton, joskus kasväton ja nimetönkin h1era~kian huippu. Ylimmän 
johdon mahdollinen persoonallinen valtapääse.e vaikuttamaan _ainoas
taan sen lähimpään ympäristöön eIli pääasiassa ylempään esimiehis
töön. 

4. Yritysjohto ohjraa organisa1artiota suuressa määrin sekä 1inja
yksiköiden että Isivue'linten asiantu:rutirjoiden avu[1a. JohdoUa itsetlään 
on harvoin syvää erikoistie~outta, joka antaisi heiHe varsinaisita asian
tuntijavaltaa. OrganisaJa(1)ioi!den j'aifkuva!s\ti eriylty,essä joutuvat joh~a
tajat päätöksenteossaan rentjlstäenemmän turvautumaan alaiSiinsa, eri 
alojren asianiuntij oihin. 

Ylimmän jrdhdon tärroeä j'a me~kilttävä tieto iiittyy ympäristön ko
konaisva:iku'tuksen sekä organiSiaaltion toiminta.-ajatuksen, päämäärien 
sekä koordinoinnin 'Ongelmien tunrtemi!S€len. Tämä valtJa pohjautuu 
kuitenlkin suuresti johdon hierarkisen aseman antamaan valtaan mää
ritelllä yrityksen vaihtotapahtuman iuoIll1!e ympär~stön kanssa. Hierar
kial~erro~sittain 'tarkasteltuna on organi1saati'On kolko toimintaan vai
kuttava asiantuntijavalta keskittynyt voimakkaasti ylemmän esimie
histön 'asiantuntijoille, jOltka seulomaHa informaatio.ta sekä esittämällä 
toimintavaihtoehdot johdolle >>,omassa>> tärroeysjärjestykselssään, Itodei
Hsuudessa suuresti ohjaavat koko. organisaation käyttäytymistä. 

Alemmalla esimiehistöllä kuten työnjohta'jilla on iuonn'Ollisesti 
merkittävä asiantuntijavaita suorittajahenkill.östöön nähden. Tämä ei 
kuitenkaan vaikuta rofkaisevaJsti kok'O organ~saatilon 'Ohjaamiseen. 

5. Organisaatioiden ylin johto 'Ohjaa vi'elä nykyäänkin yritystä 
suuveksi osakJsi hierarlcisen ,asemansa perusteeHa, statusvallalla. Viime 

2 
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vuosina on kritisoitu ja pyrHty vähentärnään statusvallan käyttöä, 
mutta käytännössä se on erityisesti suurissa organisaatioissa jatkuvasti 
ylimmän j!ohdon ,tärkeimpiä ohjaamisresursseja. 

6. Ideologista valtaa ei sanan varsinaisessa merkityksessä juuri 
käytetä tai voida käyttää Hinsima~sessa järjestelmäs!sä toimivissa ta!lou
d~l1isissa organisaati'Oi,ssa. Niiden 'Ohjaus perustuu ratkaisevasti palk
kio-, s'tatus- ja ;aJsiantuntij.aviaNan käyttöön. Tässä piiieekin eräs tämän 
mallin mukaan toimivien organi,saat1oiden heikkous. Etziionin mukaan 
palkikiovaHan käyttö aiheuttaa hyötyorganisaa'tion jäsenissä 00. las
kelmoivaa, lyhytjänteistä kiinniJttymis'tä, jo:]1e on tunnusomaista, että 
'Organisaatioiden jäsenten kiinnostus 'kohdistuu suurelta osalLta siihen, 
miten paljon paTkki'oita he voivat organisaatiosta saada yksHöHisesti 
ja eritoten suhteessa 'muihin yksilöihin ja ryhmiin. Asiaa on pyriltty 
parantamaan erilaisiUa työhön 'liittyvi1lä mo'tivaaiiokeinoiUa, johtamis
tyyLeillä ja ..,tavoiHa. Tavaliis~sti nämä kuitenkin ilmentävät muiden 
mainittujen vallanmuotojen erilaisia kombinaatioilta tHanne-, ongel
ma-, yksi'lö- tai ryhmäkohtaislesti. 

7. Ryhmävalta liittyy osal1istuvaan ohj'ausiapaan ja saa varmaan 
erilaisia konkreettiJsiJa :rlmenemismuotoj'a ennemmin tai myöhemmin 
tulevassa yri'tysdemokratiamaUissa. Ryhmävall'lan tehokka'aseen käyt
töön pyritään täillä he1Jk~llä useissa organisaatioissa mm. yritysjoh
don voimallisen valmennus'toiminnan avuHa. Kun ylimmän johdon 
edeHä mainituista vaharesursseisrta suuri Q1sa on vaikutusvoimaltaan 
pienentynyt pyrItään turvautumaan yhä enemmän ryihmävaalan käyt
töön. 

Tarkast~ltaessa organisaatioiden ylim'män johdon eri valtaresurs
sien käyttöä kOlkonailsuutena voidaan hava~ta, että useimmat niistä, 
kuten palkkio-, persoona11~suus- ja s:tatus~alta, vaikuttavat voimak
kaimmin hierarkiassa ilähempänä huippua o~eviin esiimieskerroksiin 
kuin tässä mi,elessä (kauempana sijaitsevaan, mutta lukumääräisesti 
paljon suu~empaan suorittajahenkilöstöÖill. Täten organisaation esi
miehistö on myös altti impi toimimaan nopeasti ylimmän johdon oh
jausimpulssien mukaan. Ehkäpä juuri siksi, että johdon ohjausvoima 
sangen välittömästi 'tehoaa organi,saation yilempiin kerroksiin, eri esi
miesryhmien motivaatioon ja koulutukseen on kiinnitetty suurta huo
miota. Heitä vrumennetaan ja mo;tivoidaan lukuisissa seminaareissa, 
organisaation l~elhittämis!tilaisuurosissa jne. YJlimmän johdon ja esi-
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mieskunnan näin teräs:tetty into toimia organisaation tavoitteiden 
suuntaan saattaa aiheuttaa jatkuvia konflik~eja suorittajahenkilöstön 
kanssa, johon ei tässä suhteessa ole kiinnitetty monesti läheskään sa
maa huomiota. 

Vallan käyttö on resurssien käyttöä 

Kaikki liikkeen aiheuttaminen tai 'Suunnan muuttaminen edeHyttää 
energian käyttöä oli srtten kyseessä elorttomat tai elol'liset kohteet. 
Kun valita määt1tellään 'j'On!kin henkilön taåi ryhmän käyttäytymiseen 
vaikuttamiseksi on tällöinkin kysymys erääniaiseslta »1iikkeestä», joka 
edellyttää ti'etyn energian, voiman, käyttämi'stä. Sanan vaita englan
ninkielinen vastine »power» eli voima kuvaa:kin asiaa hyvin. 

YLeensä :liitetääln lta!loudemHslten resuDssien käyrtJtö ainOlas;taaiIl pail.k
kiovaltaan, palkanmaksuun. Kuitenlkin myös muut va1lanmuodot edel
lyttävät vastaavaa resurssi-investointia, vaikka se ei usein ilmlenekään 
rahan muodossa. Mui1ssa va'1lan muodoissa resUI'lSsien käyttöä voidaan 
mitata välittömästi esim. ajan ,avuHa. Esimerkkinä mainittaknon ideo
logisen vatllan käy;ttö Kiinan Kansantasav.aHassa, jossa tämä val:ta
muoito on erittäin tärkeä. Yri:tyslten joh1Javissa asemissa o1evat hen
kilöt osaHirSltUV'Cl1t Kiinassa ideo:logiseen koulutukseen yhteensä 12 tun
tia viikos'sa, josta puolet työaikana ja puolet kahtena ko['men tunnin 
jarosona työajan jälkeen. Alemm'alla hierarikiattasoNa oleva sU'orittaja
henkjjlös'tö saa taas ideo:Iogista valmennusita 'kuusi tuntia viikossa: 
kaksi tuntia työaikana sekä nelj ä työaj an jälkeen. 

Kirkko tarjoaa meillä vas:taavan esimerkin. Uskonnon arvojen ja. 
vastaavan käyttäytymis,en 'aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi uhra
taan sangen paljon varo1a. 

Asia:ntuntijavalta ede'l1yttää sangen suuria investointeJa koulutuk
seen. PersoonaUilsruusva1Jlan ylläpitäminen vaatii yleensä jatkuvia hen
kilökohtaisia kontakteja IvaNan käytön 'kohteisiin, mikä taas nielee 
johdon jo 'muutenkin niukkoja aikaresursseja. 

Statusvalta 'liittyy Hiiheisesti paU(ikiovaltaan, koska status ja pa[kka 
tava:lHsesti 'korreloivat ~eskenään. Sen llisäksi tämå valta edel1yt:tää 
usein melko paljon investointeja erilaisiin statussymboleihin: työhuo
neisiin, niiden kalustoon, autoihin, 'Omaan pukeutumiseen jne. 
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Nykyään pyritään entistä enemmän ryhmävallan käyttöön, mikä 
ilmentyy tallä hetroel1ä lerilaisena rymnätyöskentelynä sekä osallistu
vana johtamiskäyttäytymisenä. Harvoissa organisaatioissa on käytän
nössä otettu huomiloon, että ryhmävallan käyttäminen nielee palj on 
resursseja erityises:ti henkilöstön ajankäyttöä ajate]len. Mitä useampi 
henkilö 'Osallistuu ermaisissa yhteistyöryhmissä, projekteissa, toimi
kunnissa ym. 'Organisaation suunnitteluun ja päätöksentekoon, sitä 
useampi on vastaavasti poilssa varsinaiselta työpaikaltaan omia teh
täviään suorittamasta. 

Lopuksi 

Tässä esityksessä on tarkasteltu organisaatioiden ohjausta ensisJjassa 
ylimmän j'ohdon käytettävissä olevien valtaresurssien kannalta. On 
kuitenkin muistettava, että yritys~ten johtamista voidaan tietyissä olo
suhteissa j'a ympäristöissä tehostaa muiUa keinoiHa, esimerkiksi orga
nisaation rakennetta muuttamafla. Tällaista ratkaisua ovat käyttäneet 
monet suuriksi ja kankeirosi kasvaneet suomalaisetkin oTganisaatiot 
eriyttämäl1ä toimintansa useiksi itsenäilsiksi tulosyksiköiksi. Organi
saatio koostuu kuitenkin ihmisistä, j'Oita siis organisaationkin muu
toksen yhteydessä on muutettava. Tämä tapahtuma saattaa muodosl'" 
tua niin vaike~si, että 'se ,eliminoi suuresti raklenteellisen muutdksen 
avulla tavoiteltua hyötyä. Syy on monesti siinä, että 'Ohjaamisessa 
käytetään vanhoja perin:teisiä va11an muoto'ja tai yhdistelmiä o:tta
matta riittävästi huomioon, että vaikuttamisen kohde, ihminen, jat
kuvasti muuttuu. 
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PUHEE'NVUORO: 

Yritysjärjestelmä ja ympäristö 

OSMO A. WIIO 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:3 

Viimeisen vuosikymmenen organisaatioajattelun erään1ainen johto
teema on oHut epäiQemättä yrityksen 'ja s:en toi1mintaympäristön suh
teuttaminen. On havaittu, ettei orle olemassa »parasta mahdoHista 
organisaatiomuotoa», vaan eftä 'Organisaati'On tehol&:uus riippuu siitä, 
miten 'Organisaatio kykenee vastaarmaan ympäristön haasteisiin. Vaka
vassa, staattisessa ympäristössä voi menestykseUisesti toimia j äy'kkä, 
»byrokraattinen» organisaatiolkin. Levottomassa, aJlarti vaihtuvassa 
toimintaympäri,sitössämenestyy parhaiten joustava, elävää organis
mia muistuttava organisaatio. Vii'meislet vuosikymmenet o~at o[leet 
maailmassa nopean teknistedllisen ikehityksen aikaa. Tässä toiminta
ympäristössä on yrityksiltä vaadittu nimenomaisesti joustavuutta. 
Yhteiskunnallinen kehitys on kuitenkin johtanut aivan päinvastais:een 
suuntaan: yritysjärjrestellmän käytettävissä olevat tOIminta suunnat 
ovat vähentyneet. Yritysjärj'este1män toimintarajoitukset ovat puo-

. lestaan ja!tkuvasti lisääntyneet. 

Yritysjärjestelmän toimintarajoitukset 

Yritystä voidaan pitää avoimena, ainakin osittain itsesääteis:enä jär
jesterlmänä, johon voi sisältyä hi'O!logi'Sia, fysi'kaalisia ja käsi'tejärjres
telmiä ja j'oka toimii kuten sosiaaHnen järj1estelmä t~ettyjen päämää
rren saavuttamiseksi (Wiio, 1970). 

Avoimena järjestelmänä yritys suorittaa vaihdantaa ympäristönsä 
kanssa: se vastaanottaa syötettä energiana, materiana ja informaa
tiona, työs1tää syö'tteen tuoiiokseksi ja palauttaa tuotoksen ympäris
töön. 
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Yritysjärj1esteilmän toimintarajoitukset raj'oittavat järje'ste:lmän 
ma!hdoIlrsuuksiaerrlaisten s~ötteiden käsitte1emiseksi, työsitämiseksi 
ja pa'lauttamiseksi ympäristöön. Mitä enemmän toimintaraj'oitu!ksia 
järjesltelmä!llä on, sitä vähäisempi määrä vaihtoehtoisia. toimintoja 
sIllä on käyte1ttävissään kutakin ympäristöstä tUlevaa informaatiota 
kohden. T10isin sanoen suhtee~li'sen sulk,eisella järjestelmäTlä on käy
tettävissään vain yksi tai harvoja vaihtoehtoj'a ympäristön toi'minta
ärsyk!k!eisiin: avoime[1a järjestelmänä on useita vaihtoehtoja. Asiaa 
voidaan kuvata kaaviomaisesti y1.läolevalla tavalla. 

JokaisIen yritysorganisaation vas"baanottaman toimintaviril&:een 
(informaation) voidaan katsoa aiheuttavan tiettyjä toimintoja (muu
toksia) yrityksessä: vientejä kirjanpitoon, tietoja tiedostoihin, pää
töksiä tuotannosta tai ma~kkinoinnilsta jne. Osa toiminnoista suun
tautuu yrityksestä u[iospäin ikuten ostot ja myynnit, rahalilkenne, mai
nonta jne. Mitä useampia vaihtoehtoisia Itoimi'ntoja kukin toiminta
virike aiheuttaa 'tai mitä useampia vaihtoehtoi'sia toimintamahddUi-
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suuksia yrityksellä on kutakin toimintavirikettä varten käytettävis
sään, sitä avoimempi järj:estelmä yritys on. 

Yritysjärjes'te'lmän toimintarajoitukset vähentävät järjestellmän 
käytettävissä o~evia toimintamahdollisuuksia. Yritys vo'i esime~kiksi 
il"eagoida suhdanteiden muutoksiin eri tavoin. Noususuhdanteiden 
aikana se voi ottaa [isää 'työvoimaa, investoida uusiin koneisiin, nos
taa hintoja ja Iisätä tuotantoa. Toimintarajoituks1et voivat kuitenkin 
olla ,esteenä näille toimenpiteiHe: työvoimapulan vuoksi ei saada 
ammattitaitoista työvoimaa, hintasäännöstely estää hintojen koro
tuksiet, kesikuspan!kin toimenpiteet· estävät investoinnit uusiin konei
siin jia raaka-aine selkä energiapu[a estävät tuo:tannOill kasvun. Lasku
suhdanteen aikana työehtosopi'muks!et ja yhteiskunnassa vallJitsevat 
arvot puol:estaan estävät työvoiman supistamisen, voimakkaat ratio
nalisointitoimenpiteet tai pa~kkoj'en alennukset. 

Toimintarajoitukset muuttuvassa toimintaympäristössä 

Viime vuosikymmeninä ihmis!ten maailma on muuttunut nopeam
min kuin koskaan historiansa aikana. Y rityksiUe tämä 'muutospro
sessi on as!ettanut sopeutumi\snaasteen. Haasiteeseen on vastattu 
lähinnä 'muuttama11la organisaati!Ota ja sen oh~jausta, mutta ehkä kaik
kein 'eniten muuttamalla teknologiaa. 

Organisaatio on tullut entistä joustavammaksi; on otettu käyttöön 
mm. ns. projektiorganisaatio ja muita joustoa lisääviä organisatoori
sia uudistuksia. Ohjausmenetellmät (johtamismeneteilmät) ovat kehit
tyneet nopeasti ja ohj'austoiminnan tarkal1a suunnitte1ul'la sekä 
k~hi'ttynerllä informaatiojärjestelmillä on voitu ohjata tavattoman 
suuria ja monimutkaisia järjestelmiä. Lisäksi organisaation pii[eviä 
voimavaroja on voitu vapauttaa ns. osanistuvien ohj'ausmenetelmien 
avulla. 

Ohjausjärjeste1lmi1en kehittäminen on kuitenkin vähitelten johtaq 

nut uusien toimintarajoitusten syntymiseen erityisesti n$. osa1listuq 

vien ohjausjärjestelmien aiueellla: järjeste1lmien formcdisoituminen on 
kaventanut vaihtoelltoisia'boi:mintamalhdollisuuksia. 

Yritysorganisaatiot ovat tavoi'tel11eet toiminnailllista avonaisuu tta 
ehkä kai!kkein eniten tekno[ogian -avuila. Yhteiskunnassa vatlitsevat 
arvot ova1t tehneet teoRisuusmaissa yhä vaikeammaJksi inhimillisten 
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resurssien joustavan käytön avonaisuuden aikaansaamiseksi. 8arnoin 
on tehnyt ihminen iJtseUeen!kin: koneet ova~ jlaltkuvasii lisänneet 
yks~lön valinnai'sia toimintamahdollisuuksia. 

Viime viikkoJen 'tapahtumatt ovat kuiJtenlcin osoilttaneert, että täl
läkin tiellä on päänsä: raaka-aineiden ja energian loppuminen ovat 
asettam'assa uusia toimintaraj'oituksia yritys~ ärj'este1'män vailinnaisil1e 
toiminnoille . 

Teollistuneitten maitten jatkuva taloude[Hnenkasvu on oHut mah
dollista vain siten, että yrityksillä on olfut tarpeeksi t'Oimintajaustoa 
sekä 'taimintaympärisltÖ1ssään e.ttä sisäisessä toiiminnassaan. J 0'8 alitui
seslti litsääntyvät toim.ir1taraj oi'tukset poilsitavalt tämän tad.mintlajouston, 
pelivaran, niin seurauksena on taaoudelHsen kasvun pysähtyminen ja 
todelfinälköilseslti 'taanJtuminen. Siihen pysähtyy myös aineeUiJsen 
hyvinvainnin lisääminen. Tai jos asian haluaa lausua teareettisesti: 
josavarn järje:s:t~lmä muutrtuu sUlke~sek!si, niin seurauksena on jär
jeste!lmän errtrop'ian !eli hajeen lisääntyminen. 

Uusin organisaatioajattelu 

Aivan uusin organisaatiateoria lähte~ nimenomaisesti sii1ä, että orga
nrsaatio on sopeutettava muuttuvaan toimintaympäristöön. Tällä 
peruste~rla on muotoutumassa uusi arganisaati'Otearia, jota kutsutaan 
kontingenssiteoriaksi. OlLen käyttän.yt suamenkielistä vastinetta sovi
teteoria kuvaamaan kontingenssiajattellun ydinaja,tusta, janka mu
kaan organisaatio on sovitettava toimintaympäristön ja sen 'Omien 
asajärj'es'telmien jatlkuviin muutaksiin. Tearia lähtee siitä, ettei ale 
'Olemassa mitään ainoata oikeata tapaa suunnitella organisaatiata. On 
vain erilaisia mahdollisia organisaatiomuatoj'a. Kuhunkin tilantee
seen on löydettävä sopivin. 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:3 

Suomen Pankin rahapoliittisten keinojen 
vaikutuksista* 

PEKKA AHTIALA 

Rahapolitiikan tehtävät 

RahapolitiIkan tehtävät voidaan jakaa kahteen komponenttiin, ns. 
dynaami!siin ja defensiivisiin tehtäviin. Dynaamise]la telhtäväl[ä tar
koivetaan vaikuttamista rahan kireyteen asetettujen talouspolitiikan 
tavoitteiden (lähinnä kdkonaiskysynnän taso ja kasvuvauhti, määräl
lisesti (joka vaikuttaa myös hintoihin) ja laadullisesti, sekä maksu
tase) saavuttamiseksi. Se on siis rahapolitiikkaa sanan varsinaisessa 
mi,elessä. 

Defensiivinen tehtävä johtuu siitä, että rahajärjeste'lmään tulee 
jatkuvasti häiriöitä, joiden vaikutus täytyy eliminoida, j'otta rahan 
kireys ja sen jakaantuminen eri sektoreiHe pysyisi tasona, jolle 
dynaamislHa operaatioiHa pyritään. Vaikka keskuspankin toiminnasta 
puhuttae'ssa defensiiviset operaatiot yleensä mihei unohdetaan, on 
niiden menestyksellinen suorittaminen rahapoliti~kan menestymisen 
ehto. Jos niissä epäonnistutaan, ei rahapoHtiilkaHe asetettuihin tavoit
teisiin päästä, ja - m~kä yhtä haitalHsta - niissä o[osuhteissa, joissa 
investointitoimintaa harjoitetaan, tapahtuu tarpeettomia häiriöitä. 
Jalkimmäisen seurauksena invesfboiji!en riski tisääntyy ja tuotantovoi
mien aHokaation tehokkuus heikkenee. Kehi'ttyneessä järjestelmäs:sä 
defensiivrset operaatiot muodostavatkin komponentin, joka teettää 
keskuspankin herrki:löikunnalla valtaosan sen rahapollitirkkaan liitty
västä työstä, ja juuri ne asettavat suurimmat vaatimukset keskuspan
kin havainto- ja ennakointikoneisrto:lle sekä rahapolitiikan väiJineiden 
j'ousiJavuuder1e ja teholle. 

* Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa maaliskuun 12 päivänä pidetty 
esitelmä eräin täydennyksin. Tutkimuksen teki mahdolliseksi stipendi Yrjö Jahns
sonin säätiöltä, mistä parhaat kiitoksenL 
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Suomen rahaj ärj-estelmän yksinkertainen rakenne ja j atlkuva sään
nöstely ovat tehneet järj'estellmän ominaisuudet toisenlaisiksi kuin ne 
ovat kehittyneemmä'Ssä, ma~k!kinaval taisemmassa järjestelmässä. 
Niinpä klassiset, markkinoiden kautta tapahtuvat muutokset ovat 
Suomessa vaikeIta toteuttaa. Siksi Suomessa onkin jouduttu turvau
tumaan pääosaltaan varsin epäortodio:ksisiin 'keinoihin rahapoHtii
kassa. 

Seuraavassa ta~astelllaan näiden keinojen vaikutuksia. Aluksi 
käsitellään lyhyesti rahapolitiikkaa kehittyneessä järjestelmässä, 
jonka jälkeen tarkastell!laan Suomen olosuhteita. Tarkastelu tapahtuu 
rahoitusjärjestelmän yksinkertaisIen 'mallin avulla, jolka aluksi kehi
tetään. Tävkeimmät tulokset todistetaan liitteessä. 

Malli 

Rahoi tusmar'lrkinoiden tasapainoehto : 

(1) L,M + S= L,DlVI + 1 

jossa 

L,M = rahamäärän muutos 
L,DM = rahan kysytyn määrän muutos 
S = finanssisäästäminen 
1 = markkinorlla rahoitettu investointi, kukin näistä aika-

yksiklköä kohden. 

Yhtälön vasen puoH edustaa luottomarkkinoiden 'tarjontaa ja oikea 
kysyntää. 1 

Rahamäärän muutos riippuu pankkijär}estelmän reservien ja 
pankkien ylimääräisten reservien muutolksesta. Ede~lisiä voidaan 
saada keskuspan!kki1uotolla (L,R), kansainvälisillä pääomanHikke:i'llä 
(L,K) tai eksogeenisista lähteistä kuten avomarkkinaoperaatio't (L,P) 

ja vaihtotaseen ylij äämä (B). Siten 

1. Sisäisesti rahoitettu reaali-investointi jää siis eksplisiittisenä tämän markkina
tarkastelun ulkopuolelle. Yhtäsuuruus säilyy silti, koska näin vähennetään yhtälön (1) 
molemmilta puolilta samansuuruiset erät. Tällä määritelmällä saadaan esille tärkeä 
substituutio itse suoritetun reaali-investoinnin ja finanssimarkkinoiden kautta rahoite

tun investoinnin välillä. 
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(2) DM=k(R + K-E + P + B+ Bo) -Mo 

jossa 

k = luottoekspansiokerroin 
E = pankkien yHmääräiset reservit 
P = keskuspankin obligaatiosalkku 
K = ulkomaisen pääoman varanto maassa 
Bo = vaihtotaseen aikaisempien ylijäämien summa alkutilan-

teessa 
Mo = rahamäärä alkutilanteessa 

Määrätään aikajakso niin pitlkäksi, että koko sopeutus aikaisempiin 
muutoksiin on tapahtunut. Silloin alkutilanne on kunakin ajanjak
sona tasapaino. 

Keskuspankkiluottoa selittävä teoria, kuten useimmat muutkin 
käyttäytymisfun'ktiot, on redusoitu muoto pankin optimointikäyttäyty
mistä ja keskuspankkiluo'ton ikorko- ja mahdoHista muuta kustan
nusta kuvaavasta mallHsta. Pa:nkin aktiivaerien rajatuotto on yleensä 
aktiivoj'en määrän ja siis myös keskuspankkiluoton laskeva funktio: 

(3) nr=a-;3R a>O; (1)0 

Kes1Kuspankkiluoton rajakustannus (rR) 'koostuu yleisessä tapauk
sessa kolmesta tekijästä, keskuspankkiluoton peruskorosta (3) sekä 
niisltä pelisäännöistä (kiintiot Ro ja korkoprogressio e), joilta 'keskus,.. 
pa:dkki on luottoehdo:i'lleen asettanut. Suomessa se on tyyprtlisesti 
pankin keskuspankkiluoton määrän nouseva funktio, kun taas esim. 
USAssa pankkien lu!kumäärä tekee pankki!kohtaiset 'kiintiöt epäiar
koituksenmukaisiksi, jonoin 3 saa markkina'korkoon nähden korkean 
arvon ja e = o. 

e~O; rR=3jR-Ro<0 

Optimiehto: 

Muuttujien (a) ja (;3) arvoon sisältyvät kaitl&i tuotot, joita pankki 
uskoo marginaaHsesta sijoituksestaan saavansa, eli lainojen kohdalla 
myös talletuspotentiaali sekä erilaisten pankkipalvelujen kysyntä. Ole
tetaan, 'että sen ja markkinakoron erotus (a) on maUille eksogeeninen. 
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Luoton ni,mellinen rajatuotto on ma:r!kkinakoron suuruinen niin kauan 
kun säännöstely on voimassa. fJ voi silti olla positiivinen, riippuen 
yksittäisen pankin mark!kinaollosuhteista. Saadaan a = a + r, ja 

(6) 
1 

R= (J (a+r-8+eRo) 
+e 

Kun tarkast'eltavaksi tulee muutoinkin suuri määrä tapauksia, 
keskitytään seuraavassa pääsääntöisesti marginaaaikoron muutosten 
analyysiin, koska se riippuu komponenteistaan varsin yksinkertaisesti. 
Kun R>Ro: 

Näin voidaan merkitä: 

(7) 
8R 

8(r - rR) 
b>O 

Tästä ovat o:n ja Ro:n vaIkutukset helposti kertomalla johdettavissa. 
Liitteessä tarkastellaan tarkemmin myös p:n vaikutusta Suomen 
tapauksessa.2 

2. Yhtälön (7) derivaatan etumerkin varmistamiseksi tarkastellaan vielä keskus
pankkiluoton ehtojen vaikutusta luoton haluttuun määrään. 

1 

fJ+(j 

a + r-fJRo-8 

(fJ + (j)2 

8R =_(j_ 

8Ro f3 + (j 

8R :n lausekkeen osoittaja on pankkien aktiivojen rajatuoton ja keskuspankkiluoton 
8(j 
peruskoron erotus luottokiintiön kohdalla, ja sen on oltava posirtiivinen, jotta pankki 
ylittäisi kiintiönsä - ja vasta silloinhan (j:n muutoksella on vaikutusta. Koko deri
vaatta on silloin negatiivinen. 

Jos taas 8R:n osoittajan lauseke on negatiivinen, on 0 < R < Ro, jolloin yhtälöstä 
8(j 

(4) tulee: 

rR = 8 

josta saadaan: 

a + r-8 
R = 
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Maassa olevan uTkom-a1sen pääoman varanto riippuu koti- ja ulko
maisen markkinakoron erotuksesta: 

(8) =d>O 
o(r- rF) 

Pankkien haluamat ylimääräiset reservit riippuvat markkinakorosta: 

(9) E = E(r) 
oE 
-- =-y<O 

or 

Sijoittam~llla yhtä'löt (7), (8) j-a (9) yhtäfJ.öön (2) saadaan: 

(10) 6M=k[R(r-l"R) + K(r-rF) -E(r) +P + B+Bo] -Mo 

Finanssisääs:täminen: 

(11) S = S(Y,r) 

Rahan kysytyn ,määrän muutos: 

(12) 6DlH = D(Y,r) - DMo 
3D 3D 

--=p>O; --=-q <0 
3Y 3r 

Mar~kinoiUa rahoitettu investointi: 

(13) 1 = I(Y, r, z) ~=s>o· ~=-t<O· ~=1 
'='y ',=, ' "" o or Oz 

ReaaHpuolen tasapainoehto : 

(14) S-B=I 

Siten: 

ClR 1 
ClCl - - (3 , 

ClR ClR 
-=-= 0 
ele ClRo 

ClrR 
-= o. 
ClRo 

Luonnollisesti kiintiöiden ja niiden ylityksiin sovelletun koron muutoksilla on vai
kutusta vasta kun pankit ovat velkaa keskuspankkiin koko kiintiöidensä määrän. Vas
taavasti peruskoron muutoksella on vaikutusta vasta kun pankit ovat velkaa keskus
pankkiin tai harkitsevat lainaa. 
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Vaihtataseyhtälö: 

(15) B=X+B(Y) 

jaissa 
X = vienti 
Y = kansantulO' 

Maksutaseen ylijäämä (A): 

(16) A=B + DK 
jossa 
DK=K-Ko 

oB 
--=-y<O 

oY 

Ko = maassa alevan ulkomaisen pääaman nettovaranta alku
tilanteessa. 

Lapullisen mallin muados.tavat siis yhtälöt 1, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ja 16, joista endogeeniset muuttujat DM, S, DDM, 1, r, Y, Bja A 
määräytyvät uniiikkeina, jos systeemi on Hneaarinen. 

Käyttäytymisfunktioiden derivaattaj!enetumerkeistä vallitsee var~ 
sin suuri yksimielisyys. Markkina!koron noustes!sa pankkien halutun 
k1eskusparrk!kivelan (R) ja maan halutun l1l!komaisen [ainan (K) mää
rät 'kasvavat sekä panl&ien haluttujen ylimääräist'en reserv1en varan
ta (E) laskee. Myös finanssisääs:täminen ('8) lisääntyy. Siten rahoi
tusmar:Wkinoiden tarjontakäyrä on nauseva kaikkien tarjantakampo
nerrttien naustessa. Rahan kysytty määrä (DM) laskee karan naustessa. 
Samain käy investaintikysynnän (1). Rahaitusmarkkinaiden kysyn
täkäyrä on. siis ~as:I~eva. 

Säästämisen, investainnin ja rahan kysynnän tulojaustot avat pasi
tiiviset. VaiHtotaseen ylijäämän tulojousto an negatiivinen, koska se on 
eksageenisen viennin ja tUllon kanssa muuttuvan tuonnin era\tus. 

Mitä jaustavampia kansainväliset pääomaliikkeet avat korka
erO' tuksel11e , sitä joustavampi on tarjontakäyrä. Jos ne avat täysin 
elastisia, tu1ee myös tarjon'takäyrä täysin joustavaksi. Itsenäinen raha
politiikka tu~ee täHöin mahdottamaksi pyrittäessä vaikuttamaan ta
loudelliseen aktiviteettiin. Sen vaikutus maksutaseeseen 'tulee taas 
erittä1n 'Suureksi. Sama pätee tietenkin periaatteessa muihinkin tar
jannan ikamponentteihin ja rahan kysyntään, 'mutta niiden kohdalla 
ei tällaista tilannetta al,e käytännössä päässyt syn tymään ainakaan 
vastain keskuspankin tahtoa. 
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Oman mainintansa ansaitsee säästövarojen tarjontafunktio. Mark
kinakoron noustessa säästövarojen tarjottu määrä nousee ihmisten 
siirlytessä vaihltoehtoirsiilslta ftillonlkäyltltömuodrolisltla (lä:hiinnä ~tse suo
ritetut investoinnit ja 'kesto1kuiutushyödykkeet) finanssi-inViestoin
teihin. Tänä 1sirrtymällä - pä~nvasitor1n kuin vasttaavi~a monetäärl
sillä siirtymillä - ei siis ole vaIkutusta taloude:lliseen aiktivi teettiin 
vaan tuotantovoimien allokaatioon, niin 'kauan kun näin vapautuvat 
varat ohjautuvat investointitoimintaan. 

Seuraavassa tarkastellaan, mitä vaikutuksia keskuspankin raha .. 
politiikalla, pääasiassa muuttujien P, rR, z sekä yhtälön (10) luotto
ekspanstokertoimen muutltumisella (jo~a arfueUituu ·kas:slavaranlt0II?-ää
räysten muuttumisesta) 'On rahapolitiikan tavo~ttei'siin, eli lähinnä 
muuttujiin Y ja A. Kun tarkaste~tava~si tulee suuri määrä tapauksia, 
tyydytään selvittämään vaikutuksen suunta. Kuten liitteessä todiste
taan, on »full modei» -vaikutusten suunta Suomen avomar1&:inaope
raatioiden, korkopdlitiikan jakeskuspanl&iluoton koronmuutosten 
sekä Yleisen tapauksen selektiivisten luo'tonrajoitusten maksutasevai
kutuksia lukuunottamatta sama kuin väilitiömän vaikutuksen. Siksi 
yleisessä analyysissa tyydytään jälkimmäisen selvittämiseen, joHoin 
malUsta jätetään yhtälö (14) pois. Rahapolitiikan käynnistämien 
kerroin- ja kiihdytinprose:ssien vaIkutuksia tutkitaan liitteessä, jossa 
suoritetaan eksa!ktimpi analyysi. Näin mailli kyetään ratkaisemaan 
tässä havainnollista geometriaa käyttäen. 

Rahapolitiikan vaikutukset kehittyneessä rahajärjestelmässä 

K!ehittyneessä rahajärjestelmässä korko on yleensä oHut se hinta, joka 
tasapainottaa luottomarll&inat. Siellä pää!työn rahapoHtiikan välineistä 
tekevät avomarkkinaoperaatiot, joiden teho ja Joustavuus tekee ne 
sopiviksi suuriinkin päivittäisiin operaatioihin - mitä ei voi sanoa 
kahdesta muusta rahapolitiikan klassisesta välineestä Jo niiden käyt
töön liittyvän julistuksenomaisuuden vuoksi. Esimerkiksi rahapoli
tiikkaa kiristäessään keskuspan!kki myy obligaatioita vetäen pois re
servejäpankkijärjeste1mästä. Tämä tekee LP:n negatiiviseksi ja siir
tää oheisessa kuviossa (s. 206) luottomarkkinoiden tarjonta!käyrää 
vasemmalle asentoon (LM + S)'. Seurauksena korlro nousee tasoille 
1-', j1a inV1esrtointiltoiminta sekä haiultUJt käteisharlanssit laskevat OF:stä 
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OE:hen. Edellinen käynnistää 'kerroin- ja kiihdytysprosessin, jonka 
seuraurosena myösikilIlmaIfkki:noriden käyrät siQvtyväJt. Kansantu[o 1as
!kee j!a mafkJsutalSle muuttuu ylijäämäiJSem:mälksi pääoman1!i~kk~iden 

(yh:tälö 8) j1a myöhemmiJn ~aihtotaseen (yhtälö 15) ansiostta. 

Edellä esitetty sropeutus rahan tarjontapuoll'e1[a tapahtuu seuraa
vasti. Menetettyään reservejä pankit pyrkivät ~ohentamaan likvidi
teeftiään. Ne nostavat luo\tttokorkoj'a!an j;a alkavat tliu~enjta~ iuOlt'On
säännöst~lyään, jota luonnollisesti aina joudutaan jossakin määrin har
rastamaan, vaikkei luottojen määrän rajoittamiseksi. Lisäksi ne alka
vat myydä arvopapere~ta, \tarjoiJa korkJeamp~a Itdettus~orkoj'a sekä var
s~IllaJis:ista ta]])eltuks~SIta elttä pan!kkten vä1:isilSitä pä~valJa:i:noli:slta, pienen
tää ylimääräisiä reservejään, lainata ulkomailta selkä Ikeskuspankista 
jne. Kahta viimeksimainittua keinoa lukuunottamatta ne hankkivat 
reservej ä tavalla, joka ei ilisää pan!kkij ärjestelmän kolkonaisreservien 
määrää. Reservien harrkintamekanismin olemarssao[o lisää kuitenkin 
rahan kysynnän ja tarjonnan joustavuutta heikentäen rahapolitiikan 
tehoa ilYhye~lä tähtäyksellä. 

Sillä on lku~tenkiJn ko~me tärkeää pos1tmvilst1a vaikwtusltakin. Pan
keilla täytyy oJIa varaventtHI'eitä, jotta niiden solvenssi pysyisi se[
laisella tasoHa, että maksuliike säästyisi häiriöi[tä. Li'sä!ksi tiukennulk
sen vaikutus leviää muihin instituutioihin, kun nämä ostavat pankkien 
myymiä arvopapereita ja kun luo1ttoa vai[lle jääneet luotonha'kijat siir
tyvät niiden !luotonhakijoiksi. Tämä leviäminen aHokoi kiristyksen 
vaIkutukset laajalle järjestelmään siten, että ihannetapaufksess.a hei
koimmin tuottavat projektit karsiutuvat koko kansantaloudessa. 
Mekanismi parantaa siis tuotantovoimien a'llokaatiota ja vähentää ta
louselämän riskiä, !kun tiretyn suuruinen varkutus !kokonaiskysyntään 
saadaan aikaan pienemmin suhteellisin hei1lahduksin tcillouselämässä. 
Kiristyminen vaikuttaa investointitoi'mintaan ja ta'loudelliseen aktivi
teettiin 'kolmeHa päätavalla, nimittäin~orko-, varallisuus- (pääasiassa 
osakemarkkinoiden hintojen muutoksen kautta) ja säännöste1yvai'ku
tuksen kautta.3 

Sama vaikutus saadaan vetämällä reservejä järjestelmästä kassa
reservimääräyksien kiristämis.e['lä,mrkä tekee L,P:n negatii viseksL 

3. Rahoitusjärjestelmän kuvaajana on Federal Reserve-MIT-ekonometrinen malli 
yksityiskohtaisin, ja nämä vaikutukset ovat siinä tulleet merkits-eviksi. 

3 
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korko 

r' 
r 

r1 
/ 

/ 

rO 
/-

/ 

o G A 

/ 
/ 

/ 

/ 

c E F 

/ 
/ 

/ 

D 8 

/ C1M+S)' 
/ 

.1M+S 

lainat 
Rahapoliittisten toimenpiteiden välittömät vaikutukset rahoitusmarkkinoilla. 

Lisäksi tämä muuttaa yhtälön (10) paramet~eja, koska tällä toimen
piteeNä pi'enennetään luottoekspansiokerrointa. 

Kuten todettiin, dislkonttaus keskuspankissa on vain yksi monesta 
tavasta, jolla liikepankit voivat saada itselleen ~eservejä. Diskonttaus 
ja ulkomainen luotto eI"oava:t muista keinoista siinä, että näihin tur
vauduttaessa panlltkien kokonaisreservien määrä ja M nousevat. Kun 
rahapolitiikan yleisen kiristymisen myötä markkina 'korot ja siis myös 
vaihtoehtoisten reservinsaantikeinojen korot nousevat, täytyy myös 
diskonttdkoI"on nousta, jotta niitä reservejä, jo1jka vedettiin pois jär
jestelmästä, ei veaettäisi sinne takaisin dis!'konttaustietä. Disk:ontto
koron noustessa pan!k2kien optimaaHnen veTkasaldo keslruspanlkkiin 
laskee, (yhtälö 7), mIkä siirtää kuviossa luottomarkkinoiden tarjon
takäyrää vasemmane asentoon (~M + S)' (yhtälöt 1 ja 10) samoin 
seurauksin kuin avomarkkinaoperaatioiden tapauksessa. Monien vaih
toehtoisten reservjllähteiden johdosta keskuspankkiluoton kysyntä on 
yleensä me1ko joustavaa diskonttokoroHe, joten pieneHäkin koron 
muutoksella saadaan aikaan tuntuvia siirtymiä. 
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Olennaista diskonttoporIitiikassa on siis vaikuttaminen pankkien 
haluun velkaantua keskuspanl&iin ja sitä tietä pan:kkijärjestelmän 
reserveihin ja Iluotonantokykyyn.4 

Selektiivisiä luottolkontroUeja on monenlaisia. NiiIie on ominaista, 
että ne koskevat tiettyjen sektoreiden määrättyjä luottolajeja. Siten 
niiden teho riippuu niistä substituutiomahdollisuuksista, joita talou
denpitäjlllä on rahoittaa samat menonsa toista t1etä. Kun nämä mah
dollisuudet riippuvat puorlestaan rahoitusdärjestelmän rakenteesta, 
oletetaan rajoitusten teho kolkonaiskysyntään annetuksi tässä melko 
lyhyen tähtäylksen ana[yysissa. Tar'kastel1Jlaan esimerkiksi kulutus
luottoJen ehtojen säätelyä ja käsitellään kestokulutushyödykkeitä 
analyyttisista syistä investointina. Ovathan niiden kysynnän muutos
ten vaikutukset rahoitusmarkkinoihin ja tavoitemuuttujiin samat kuin 
muunkin kysynnän säännöste1yn. Säännöstelyn tiukennus, sikäli kun 
se on efektiivinen (ks. s. 216), siirtää rahoitusmarkkinoiden kysyntä
käyrää vasemmalle, mikä aikaansaa koron ja investointitoiminnan 
laskun, jo1SJta Jälkimmäinen on tolmenptiJteen väliJtönrt:ä vaikutusta 
pienempi rahajärjestelmän joustamisen johdosta. Tämä aktivoi ker-

4. 1950-luvulla uskottiin eraana merkittävänä rahapolitiikan vaikutuksen vahvis
tajana olevan ns. lock in -efektin, jonka pääajatus oli, että rahapolitiikan kiristyessä 
obligaatioiden markkinahinnat laskivat, mikä teki pankit haluttomiksi muuttamaan 
obligaatiosalkkujaan rahaksi. Tämä olisi silloin eliminoinut erään rahapolitiikan tehoa 
pankkien luotonantoon heikentävän tekijän; koska se olisi vaikeuttanut paineen leviä
mistä pankkisektorin ulkopuolelle ja näin pienentänyt rahan kysynnän korkojousta
vuutta. Pankeilla on kuitenkin hallussaan hyvinkin erilaisia papereita, pääasiassa lyhyt
aikaisia, joita erääntyy jatkuvasti. Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat lisäksi 
lyhytaikaisten papereiden kursseihin varsin vähän. Verotustekijät puolestaan saavat 
pankit esim. USAssa muutenkin ottamaan kurssitappioita arvopaperisalkuissaan kireän 
rahan aikana ja vastaavasti kurssivoittoja löysän rahan vuosina. Näin usko lock in 
-efektiin loppui 1950-luvun loppupuolella. Arvopapereiden kurssimuutoksilla ei siis 
nyky tietämyksen vallitessa ja FRB-MIT-mallin valossa ole juuri muuta rahapolitiikan 
tehoa lisäävää vaikutusta kuin varallisuusefekti kulutuskysyntään pääasiassa osake
kurssien kautta. 

Pankkien suorittamaa obligaatiosalkkujen rahaksimuuttoa kutsutaan avista-talle
tusten aktivoinniksi. Kokonaisuudessaan pankkijärjestelmä ei nimittäin kykene tällä 
tavoin vapauttamaan kuin passiivisia talletuksia vastaavat reservit, joiden turvin se 
kykenee myöntämään luottoa siten, että rahan kokonaismäärä pysyy ennallaan. Ainoa 
portfoliosopeutus, joka näin tapahtuu, on se, että yleisö vaihtaa käteistalletuksia pank
kien myymiin obligaatioihin, ja pankit kykenevät laaj.entamaan luotonantoaan myy
miensä obligaatioiden määrällä ja siten siirtämään passiivisia talletuksia transaktio
balansseiksi, minkä seurauksena velositeetti nousee. Kun pankit siis heikentävät raha
politiikan vaikutusta tällä operaatiolla, parantaisi lock in -efektin poissaolo Suomessa 
rahapolitiikan tehoa, jos muut tekijät ovat samat. Vrt. Heikki Valvanne, Suomen Pan
kin rahapolitiikan puitteista, Kansantaloudellinen aikakauskirja, nide 1, 1965, ss. 35-36. 
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roin-kiihdytinmekanismin edellä mainituin seurauksin. Maksutase 
kääntyy aluksi korton vaikutuksesta kohti alijäämää. Pitemmällä täh
täyksellä muutos riippuu vastakkais:suuntaisi'sta pääoma- ja vaihto
taseiden muutoksista. 

Rahapolitiikka Suomessa 

Suomen tilanne eroaa edeTlä kuva'tusta ofennaisesti sikä[i, että 

- Suomessa vallitsee koikosäännöstely, joHoin markkinakorot 
eivät ole tasapainohintoja vaan yleensä ~eippaasti niiden alle. 
Suomen mallissa r on siis eiksogeeninen 'muuttuj aja investointi 
määräytyy yhtälön (1) residuaaHna yhtäQön (13) jäädessä 
dominoituna mall'li:s:ta pois; 
rahalaitosten ,luotonannon :keskikorot on määrätty tyypillisesti 
siten, että niiden ja keskuspanlkkiluoton peruskoron erotus 
(r - 8) 'On vaki:o; 
luotonotto Suomen Pankista on ulkomaista luotonottoa lukuun
ottamatta oHut yksittäisten pankkien ainoa tapa saada halutes
saan reservejä, koska keskuspankkiluoton markkinoita ei aivan 
viime aikoihin asti dIe oHut ja avoimet markkinat ovat liian 
ohuet paineen tasauk:Jseen. Diskontto'koron suhstituutiovaiku
tusta ei siis juuri esiinny, ja kesku!spankki1luoton kysynnän kor
kojoustavuus 'Olisi joka tapauksessa suhteellisen alhainen. Sa
ma pätee myös pankkijärjeste1mään kokonaisuutena - ainoita 
tapoja tyydyttää järjestelmän reservien tarve ovat maksuta
seen ylijää!mä ja keskuspan1&:iluotto; 
rahalaitosten lukumäärä on niin pi1eni, että laajentaessaan luo
tonantoaan keskusparikkivelan turvin yksityinen pankki voi 
laskea 'Saavansa merkittävän osan laajennuksestaan taUeturk
sina takaisin. Sen kannattaa siis aina v~lkaantua Suomen Pan
kiin niin paTjon, että keskuspan1åi1uoton rajakustannus ylit
tää tavanomaista!kin enemmän lainojen nimelHsen rajatuoton, 
mikä säännös'tJelytilanteessa on s:a1llittu ke.skikorko. Korkosään
nöstely on lisälksi tehnyt luotosta tärkeän ki!lpailukeinon, mikä 
edelleen Hsää erotusta. 5 

5. Keskuspankkiluotosta peritään muualla maailmassa yleensä sakkokorkoa sillä tar
koituksella, että pankkien haluama keskuspankkiluotto olisi pitkällä tähtäyksellä nolla. 
Suomessa ei sellainen olisi mielekästä, koska tämä on keskuspankin ainoa keino tyy-
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Ensimmäinen ja tGinen kohta merkitsevät ratkaisevaa eroa raha
järJestelmän ominaisuuksiin. Tarkastellaan al uksi ns. korkoasetta, 
jota tunnutaan pitävän tehokkaana keinona päätellen viime vuosien 
korkopolitiikan aktivoitumisesta ja sitä koskevista lausunnois1ta. Ku
viossa säännöstelylkoroJlla 1'0 ovat lainavarojen tarjottu määrä OA ja 
kysytty määrä OB. Ylikysyntä AB joudutaan säännöstelyllä karsi
maan, joten vain OA voidaan käyttää käteisbalanrssien lisäämiseen ja 
investointeihin. Jos keskuspankki- ja muiden luottojen korkoja nos
tetaan suomalaIseen tapaan saman verran etli niin, että jälkimmäiset 
korot nousevat ro:sta n:een, ei muutos saa aikaan pankkien halutun 
keskuspankkivelan muutosta, koska korkoerotus pys;yy ,muuttumat
tomana (yhtälö 7).6 Luottojen kysytty määrä laskee DB:n verran ja 
tarJottu määrä nousee AC:n verran. Markkinoiden kautta rahoitetut 
investoinnit ja rahabalanssit voivat siis molemmat lisääntyä yhteensä 
jälkimmäisellä määrällä finanssisää'stämisen (yhtäiö 7), uTk!omaisen 
lainanoton (yhtälö 8) ja pankkien ylimääräisten reservi'en (yhtälö 9) 
muutosten johdosta. 

Tarkastellaan kutakin komponenttia erikseen. Finanssisäästämisen 
osalta tämä merkitsee sitä, että markkinakoron noustua ihmiset luo
puvat osasta aikaisemmin itse sU'orittamaansa investointia tai kulu
tusta, ja tämä säästäminen ohjautuu nyt 'markkinoiden kautta - aina
kin markkinakoroHa mitattuna - tuottavampiin kohteisiin. Tämä 
siirtymä vaikuttaa siis tuotantovoimien allokaatioon muttei talou
delliseen aktiviteettiin. 

dyttää pankkijärj.estelmän pitkän tähtäyksen reservien kysyntä. Vaihtaehta alisi epä
ratianaalinen ja kallis maksutaseen ylijäämä. Keskuspankkihan vai luada rahaa ilmai
seksi antamalla luattaja jakO' suaraan tai avamarkkinaaperaatiailla. Siten liikepankkien 
keskuspankkivelkaa ei ale syytä pitää vain viimeisenä reservilähteenä, kuten kehitty
neessä järjestelmässä, vaan keskuspankin kannalta aptimaalinen velkavaranta riippuu 
kakanaiskysynnän tasan lisäksi myös siitä, mitä an tapahtunut järjestelmän muiden 
reservilähteiden kahdalla. Taisin sana en velan pitäisi vastata kehittyneen järjestelmän 
keskuspankin arvapaperipartfalian ja luatanannan summaa. 

Luattakiintiöiden ylityksiä ja termiinakauppaja vaidaan pitää liikepankkien var
sinaista diskanttausta vastaavana viimeisenä reservilähteenä, jas reservien kasvu tyy
dytetään avamarkkinaoperaatiaiden sijaan luattakiintiöiden puitteissa. Jälkimmäinen 
tapa ei luannallisestikaan ale läheskään yhtä jaustava kuin avamarkkinaaperaatiat. 
Vrt. Valvanne, ma., s. 31. 

6. Tässä tapauksessa määritellään rahaitusmarkkinaiden tarjantakäyrä yksinker
taisuuden vuaksi muissa tapauksissa käytetystä määritelmästä paikkeavasti: kun se 
muissa tapauksissa määritellään markkinakaran suhteen alettaen eksageeniset tekijät 
(ml. rR) annetuiksi, lähdetään tässä siitä, että pankkien haluaman keskuspankkivelan 
muutas an nalla karkatasan muuttuessa. 
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Muilla tekijöiNä onkin ekspansiivinen vaikutus investointiin ja 
taloudelliseen aktiviteettiin. Ulkomaisella lainanoto[~a, jonka haluttu 
määrä nousee, on sama vaikutus pankkien reserveihin kuin ~eskus
patikkiluoto'Hakin, joten se pitäisi pitää valuuttasäännös.t~lynä ku
rissa.7 Sensij-aan pankkien haluttujen ylimääräisten reserv~en laskulla 
on tuskin paljonkaan vai!kutusta, koska nämä reservi't ovat Suomessa 
olleet alhaiset. Nämä muutokset ilmenevät tarjontakäyrän joustona. 
Käyrä pysyy siis :toimenpiteestä huolimatta paikallaan. 

Markkinoiden kysyntäpuO'lella koron nousu johtaa, samoin kuin 
kehittynees'sä järje'stelmässä, rahan kysytyn määrän laskuun (yhtälö 
12), joka sekin rtekee mahdollliJseksi inves:tolinn~n ja kansantulon !nou
sun silItä tasol1Jta, joa!}a se 011 eIlJllJen koron nousUla.8 Luoton rnves\tlofinti
kysynnän halutun määrän (josta siis vain edellä käsiteltyjen teki
jöiden määräämä osa saattaa toteutua) kohdafla tapahtuu hintavai
kutuksen johdosta lasku (yhtälö 13), joka on kuviossa osa DB:tä. 
Kun osa näistä proJekteista illmeisesti selvisi luo:tonsäännöstelystä, te
kee se nyt tHaa tuottavammiUe investoinneille. Myös investointivai
kutus parantaa siis tuotantovoimien aHokaatiota vaikuttamatta ta-
10udelHseen aktiviteettiin niin kauan kun säännö'stelykorko pysyy 
tasapainotason alapudleHa. Luonnolhsesti marklkinorden kysynItäkäyrä 
pysyy paikallaan. Kun rahabalanssien 'kysytty määrä pienenee koron 
noustua, voi investointi kaIkkiaan kasvaa ,siis enemmän kuin AC:n 
verran. Koko iJnvesitdinnin lisäys ei kuiltenkaan käynnJiJstä kerroin-kiiih
dytinprosessia, koska osa AC :stä O'li säästämisfurrkti'On reaktiota. 

7. Tästä syystä on vaikea pitää rahapolitiikan kannalta tarkoituksenmukaisena 
sitä Suomen Pankin usein omaksumaa menettelyä, jolla sovelletaan erittäin ankaria 
ehtoja keskuspankkiluottoon samalla kun sallitaan ulkomainen lainanotto - ellei tar
koituksena ole nimenomaan vain ohjata järjestelmälle joka tapauksessa tarpeellisena 
pidetyt reservit ulkomailta maksutasevaikutuksen aikaansaamiseksi. 

8. J. J. Paunio (Rahoitus- ja rahapolitiikan perusteiden tarkastelua, Kansantalou
dellinen aikakauskirja, nide 1, 1973) käyttää hieman erilaista mallia (mm. rahan kysyntä 
ja tarjonta elastisia odotuksille) ja päätyy myös rahan kysynnän ja tarjonnan korko
joustavuuteen, mutta päättelee tästä (s. 52), että rahataloudellisilla tekijöillä on suh
dannevaihteluja lisäävä vaikutus. Rahan kysynnän ja tarjonnan korkojoustavuutta 
pidetään yleensä normaalina myötäämisenä, ja esim. USAssa saadut joustot (suuruus
luokaltaan alle 0.20) ovat melko kohtuullisia. Paunion mallissa odotusten vaikutus saat
taisi teoriassa helpottaa rahan kireyttä kansantulon noustessa, ja tällöinhän monetää
rinen puoli todella vaikuttaisi Paunion esittämällä tavalla. Olen löytänyt tällaiselle 
odotushypoteesille empiiristä tukea vain inflaatio-odotusten vaihdellessa, mitkä usein, 
joskaan eivät aina, osuvat yksiin taloudellisen aktiviteetin vaihteluiden kanssa kuva
tulla tavalla. 
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Koron korotuksen välitön maksutasevaikutus 'On positiivinen pää
omantuonnin lisääntyessä. PitemmäUä tähtäyksetlä vaihtotase kumoaa 
osittain sen vai!kutuksen ja kokonaisvaikutus riippuu yhtälöiden 2, 8, 
9,12 ja 15 parametden arvoista. 

Koron korotuksella on siis ekspansiivinen vaikutus kokonaisky
syntään rahan kysynnän ja tarjonnan sekä ulkomaisten pääomanliik
keiden ansiosta, kun siltä puuttuvat ne välittömät reaalivaikutukset, 
joihin korkopolitiikan teho markkinavoimiin perustuvassa järjestel
mässä perustuu. Tämä tapahtuu niin kauan kun säännöste'lykorko on 
tasapainotason alapuo~e~la. Sen sijaan se parantaa tuotantovoimien 
allokaatiota 'markkinakorolla mitattuna. Maksutasevaikutus riippuu 
pitemmäHä tähtäyksellä tuonnin ja pääomantuonnin 1isäysten suhteel
lisesta suuruudesta.9 

Jos taas säännöstelty niarkkinak~or'ko nousee tasapainotason ylä
puolellle, ei korko'katto muodostu ,efektiiviseksi, vaan todeHinen korko 
jää tasapainohinnan tasolle. Kun keskuspankkiluoton korko nousee 
säännöstelyhinnan noUlsun Vlerran, iaskee markkinalkoron jia sen vä
linen erotus (r - rR), mikä vahentää pankkien kesku'Spankkivelan 
haluttua määrää. Luoton tarjontakäyrä siirtyy siis vaS'emmaUe, ja 
järJestelmä toi'mii kuten rrs. kehittynyt järj'estelmä. Korkopolitiikka 
vaikuttaa siis tällöin taloudelliseen aktiviteettiin ja ma'ksutaseeseen 
yleisesti otaksutulla tavalla. 

Jos taas keskuspankkiluoton perusikorkoa (8) nostetaan yksinään, 
se nostaa keskuspankkiluoton råja'kustannusta koko määrällään ja 

9. Jos pankit maksavat sakkokorkoa alkutilanteessa esim. termiinakaupoin hank
klmistaan reserveistä eikä tätä korkoa vastaavasti korot eta, lisää koron korotus mark
kinakoron ja keskuspankkiluoton koron erotusta ja keskuspankkiluoton haluttua varan
toa, millä on edelleen stimuloiva vaikutus. 

Toimenpiteellä saattaisi teoriassa olla myös kontraktiivinen vaikutus pankkien 
obligaatiosalkkujen arvon muutoksen kautta. Jos pankit ovat pitäneet obligaatiosalk
kujaan kassavarantosäännösten edellyttämällä minimirajalla, kuten ne usein tekevät, 
saa koron nousu aikaan obligaatiosalkkujen markkina-arvon laskun. Mikäli pankit 
tarkistaisivat obligaatioittensa kirjanpitoarvoa, kuten tilinpäätöksen yhteydessä voisi 
tapahtua, joutuisivat ne ostamaan lisää obligaatioita. Pankkien obligaatio-osto, joka 
olisi siis päinvastainen toimenpide kuin mihin USAn pankit tässä tilanteessa ryhtyvät, 
alentaisi avointen markkinoiden korkoa siitä, mitä se muuten olisi ollut, ja saisi yleisöä 
siirtymään obligaatioista pankkitalletuksiin samalla kun se pakottaisi pankkeja vähen
tämään luotonantoa. Näin toimien pankit vahvistaisivat rahapolitiikan vaikutusta ylei
sessä mallissa pienentämällä rahan kysynnän korkojoustavuutta ja jyrkentämällä 
rahoitusmarkkinoiden kysyntäkäyrää. Suomessa tätä salkkujen arvon tarkistusta ei 
kuitenkaan ole käytännössä suoritettu, vaan obligaatiot on arvostettu hankintahintoihin. 
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pienentää lerotusta (r - l"R). Halutun keiSkuspankkive11an määrä lalS ... 
kee ja luottomarkkinoiden tarjontakäyrä siirtyy vasemmalle (yhtälöt 
1, 2 ja 7). Ase vaikuttaa kuitenkin yksinomaan säännöstelyn kautta, 
koska mark!kinakorkoa ei saa nostaa. Siten toimenpiteen vaikutus 
investointiin on suurempi kuin markkinaorientoituneessa järjestel
mässä, l~oska m'onetäärisen puolen ei anneta joustaa. Jos käteishalans
slt pysyvät entisellä tasol1aan yhtälön (12) mukaisesti, laskevat inves
toinnit en'si vaiheessa siis GA:n verran; jos käteisbalanssit la'skevat, 
investoinnit las~evat vähemmän.10 Maksutaseessa ei tapahdu muu
tosta lyhyenä tähtäykseiJlä. Pltemmäl[ä tähtäyksellä se muuttuu kohti 
ylij äämää tuonnin laskun j''Ohdosta. On kuitenkin mahdoHista, että 
luotonsäännöstelyn tiukentaminen lisää ulkomaista lainanott'Oa, mikä 
voimistaa maksutasevaikutusta. Tällä keinona ei kuitenkaan saada 
aikaan positiivisia vaikutuksia tuotantovoimien al1olkaatioon markki
nakorolla mitattuna, pikemminkin päinvastoin, koska tiukennus 
tapahtuu kokonaan luotonsäännöstelyn avulla ja luottojen ylikysyntä 
kasvaa AB:sta GB:hen alkuperäisel[ä koroHa ro, paitsi jos korko
katto 'On tasapainokoron y[äpuolel[a.ll 

Luottokiintiöiden (Ro) tiukennukseHa ja niiden y1ityksiä koske
vien säännösten (f2) muutoksilla, milloin ne ovat efeiktiivisiä (eli R -
Ro ;;::: 0), vaikutetaan keskuspankkiluoton marginaalikorkoon yhtälön 
( 4) mukais1e'sii. Sen vaikutukset keskuspankkiluoton haluttuun mää
rään vastaavat peruskoron muutosta siten kuin alaviitteessä 2 s. 201 
esitettiin. Ehtojen tiukennuksella saadaan aikaan investointitoimin
nan lasku 'kuten edeTlä. Sama pätee kiintiöiden sailitut ylitykset yHt
tävään kes:kuspall'~kiluoton osaan sovel:lettuihin termiinakauppojen 

10. Tämä voi johtua siitä, että investoijat rahoittavat investoint,ejaan myös pienen
tämällä käteisbalanssejaan. 

11. Pankin luotonsäännösielyssä on »asiakasedullisuudella» sitä suurempi merkitys, 
mitä enemmän markkinakorot ovat tasapainotason alapuolella, ts. talletusten sekä 
pankkipalvelujen (lähinnä maksu- ja ulkomaanliike sekä takaukset) kysynnän vaikutus 
luoton allokoijana kasvaa. Samalla säännöstely puree kovimmin nopeasti kasvaviin, 
jatkuvassa likviditeettipaineessa kamppaileviin yrityksiin, jotka eivät ole ainakaan 
hyviä tallettajia ja joiden luotoista ei voida periä niiden suurempaa riskiä vastaavaa 
korkeampaa korkoa. Tästä ei välttämättä tietenkään seuraa, että rahoituslaitosten luo
tonsäännöstelyllä näissä oloissa saataisiin aikaan tehottomampi pääoman allokaatio, 
kun kaikki talouspolitiikan tavoitteet otetaan huomioon. Ks. Pekka Ahtiala, Verotus, 
korkosäännöstely ja inflaatio säästövarojen allokoijina, Liiketaloudellinen Aikakaus
kirja no. 2, 1973 sekä sama, Rahoitusjärjestelmästä ja sen tehtävistä, Liiketaloudellinen 
Aikakauskirja no. 4, 1973. 
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ehtojen muutoksiin, jotka nekin muuttavat muuttujaa (1, milloin 
pankit ovat ylittäneet nämä rajat.12 

Erilaiset talletusoperaatiot Suomen Pankkiin (investointi- ja työ[
lisyysrahastojen sekä vientimaksurahastön monetäärinen aspekti 13, 

rahalaitolsten erityistalletukset ) sekä tuonnin maksuaik!oja koskevien 
rajoitusten tiukennukset tekevät DP:n (tai DK:n) negatiiviseksi ja 
siirtävä't luoton tarjontakäyrää vasemmaile samalla tavoin kuin avo
markkinaoperaatio't. Niiden vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin ta
Ipahtuu luotonsäännös:te:Iyn kautta, paitsi j10s säännäste[ykorko on 

12. Halutun rahan kireyden muuttuessa Suomen Pankki on myös - Ruotsin mal
lin mukaisesti - muuttanut kiintiöt ylittävän keskuspankkiluoton koron perimisperus
teita. Tätä luottoa on viime aikoina saanut 40 prosenttia yli luottokiintiöiden siten, 
että korko on pankin keskuspankkivelan kasvaessa noussut yli peruskoron prosentti
yksikön kerrallaan neljään prosenttiin asti. Koron perimisperusteita on kuitenkin muu
tettu siten,että joskus sakkokorko on todella ollut marginaalikorko, mutta joskus se 
on peritty koko luottosummasta. Jälkimmäinen on aikaansaanut epäjatkuvuuden kes
kuspankkiluoton kustannusfunktiossa siten, että rajakustannus on aina rajan ylityksen 
jälkeen noussut ääreHömyyteen, josta se on laskenut tiet ylle, normaalikorkoa kor
keammalle tasolle, noustakseen jälleen äärettömyyteen ja sieltä taas alas hieman kor
keammalle tasolle. Muutokseen sisältyvä ,epäjatkuvuus aiheuttaa kuitenkin ainakin 
periaatteessa epäjatkuvuutta myös pankin käyttäytymisessä, koska pankki noudattaa 
suurta pidättyvyyttä ollessaan rajan tuntumassa sen alapuolella - mihin juuri pyri
täänkin - mutta siirtyy ylityksen jälk1een suhteellisen helposti seuraavan rajan tuntu
maan. Tällaisesta syntyy häiriöitä investointitoiminnalle, ja pankkien toiminta tulee 
myös vaikeammin ennustettavaksi. Pankkien välisten päivälainamarkkinoiden synty on 
kuitenkin vähentänyt tekijän vaikutusta pankkijärjestelmään kokonaisuutena, koska 
se on pienentänyt epäjatkuvuuden portaita k.eskuspankkiluoton käytössä. 

Asia erikseen on, että tässä järjestelmässä on viime vuosina jätetty ylityskatto 
pois siten, että marginaalikorko jää tasolle 4 Olo yli peruskoron, so. [2 = 0 tietyn pisteen 
jälkeen. Sivun 201 alaviitteestä 2 nähdään, että tästä seuraa kaksi seikkaa. Kun pankin 
avistojen rajatuottokäyrä (yhtälö 3) on tasolla, jolla se leikkaa keskuspankkiluoton 
rajakustannuskäyrän (yhtälö 4) tällä vaakasuoralla osuudella, tuleekin keskuspankki
luotosta passiivinen sopeuttaja ja se tekee rahapolitiikan. mahdottomaksi samalla tavoin 
kuin kansainväliset pääomaliikkeet saattavat tehdä (ks. s. 202 ja liitteen yht. Al ja A3, 
kun b = 'CXl). '8iUoin. 'a']kava1ukin.liilkepanildit harjoittaa .rahapoUtHikkaa. Tämä UJ,anne alka'a 
Suomessa muodostua jo traditioksi kireän rahan aikana siitä päätellen, että suuren 
liikepankin pääjohtaja piti julkisuudessa taannoin ansiona sitä, että liikepankit »kom
pensoivat» suhdannetalletusten ja erityistaUetust·en vaikutukset keskuspankkiluotolla. 

Tois·eksi, tällä [2:n arvolla ~R = 0, so. kiintiöiden muutosten vaikutukset jäisivät 
oRo 

nollaan ilman kompensaatiotakin, koska ne eivät muuta rajaehtoja. 
Suomen Pankin »rahapolitiikalla» säännellään tällöin vain pankkien voittoja. 

Pitemmän päälle kiintiöiden kiristäminen alkaa tietysti vaikuttaa pankkien haluttuun 
keskuspankkiv'elkaankin juuri voittojen !kautta, mutta silloin rahan kireydenkin voi 
odottaa muuttuvan, ja pankillehan riittää, että tuottavuus keskimäärin pysyy tyydyt
tävänä. 

13. Suoraan tulovirrasta otettuina näillä maksuilla on myös järjestelmän reaali
puolella kiristävä vaikutus. 
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mavkkinoiden tasapainokoron yläpuoJella. Toimenpide ei vaikuta 
maksutaseeseen lyhyellä tähtäyksellä. Pitemmällä tähtäykseliä se 
muuttaa sitä Ylijäämäisemmä1~si tuonnin laskun johdosta (yhtäiö 
15).14 Talletustodistusten myyntiä voidaan pitää avomarkkinaoperaa
tioiden vastineina. Saman1ainen vaikutus on reservien siirtelyl'lä Suo
men Pankin ja Postipankin värllä. TalletustodistuksiHa voitaisiin 
myös vaikuttaa kokonaiskysynnän rakenteeseen tarjlQamaHa niitä eri 
sektoreille sellaisissa suhteissa, että näiden sektoreiden rahoittamissa 
investoinneissa saadaan aikaan haluttu muutos. Rakennevaikutus 
syntyy näet jdka tapauksessa kauppojen jakautuman mukai1sena, kun 
sektoreiden väliset markkinat puuttuvat. 

Kuten edeHä olevasta lienee ilmennyt, on kassavarantomääräysten 
tarkoituksena sitoa pankkijärjestelmän reservejä keskuspankkiin pois 
luottoekspansioprosessista. Pankin maksuvalmius ja vakavaraisuus 
on näet turvattu muita teitä. Määräysten tiukentamiselia siis sekä ve
detään reservejä pois järjestelmästä että pienennetään luottoekspan
siokerrointa. Suomessa ei tällaisia määräyksiä ole varsinaisesti käy
tetty, joskin niiistä tavallaan sovellutuksina ovat o11eet ns. erityistalle
tukset, joid~n puitteissa Suomen Pankki on ajoittain määrännyt, että 
osa rahalaitosten talletusten lisäyksestä on taHetettava keskuspank
kiin. Vain lisäystä koskevina näinä määräyksillä ei lole oHut kassa
varantomääräysten varantovalkutusta, mutta muuten ne talletuskan
nan kasvaessa siirtävät luottomarkkinoiden tarjontakäyrää vasem
malle samoin ,seurauksin kuin muutkin rahoitusjärjestelmän reservejä 
muuttavat toimenpiteet. Varsinaisia kassavarantomääräyksiä olisikin 
syytä harki'ta, paitsi siksi, että ne plienentävät erilaisten häiriöiden mo
netäärisiä vaikutuksia, myös koska niiden muuttamiseUa voitaisiin 
vaikuttaa pankkijärjestelmän res.erveihin. Määräyksiä aluksi sovel
lettaessa jouduttaisiin vastaavat reservit tietysti antamaan pankeille 
muuta tietä neutraalin vaikutuksen saamiseksi. 

Kassavarantomääräysten nimellä kulkevat normit koskevat Suo
messa pankkien ns. sekundäärisiä reservejä, ja niiden tarkoituksena 
on lain perustelujen mukaan turvata rahalaitosten maksuvalmius. 
Tämä pätee kuitenkin lähinnä vain määräysten minimiosan ylittäviin 
sekundäärisiin reserveihin, mitä suomalaiset pankit eivät juuri ole 

14. Tuonnin maksuaikojen rajoitusten kohdalla maksutaseen reaktio riippuu tuon
nin laskun ja pääomantuonnin laskun erotuksesta. 
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pitäneet, vaan ne 'Ovat turvanneet maksuvalmiutensa keskuspankki
luoton avulla. Kassareservien vähimmäismäärät on näet säädetty tie
tyksi osuudeksi pankin veloista. Menettäessään talletuksia pankki voi 
siten likvidoida pako'llisia reservejään vain 20, 10 tai 5 prosenttia 
menetyklsesltään, mlrlä ei o'lle sa;noittava1a merki~ys!tä m!a!ksuva[miud:en 
kannalta. Minimimääräysten piiriin kuuluvan kassareservin voi sen
sijaan katsoa turvaavan pankin vakavaraisuutta samana kun sinä 
ohjataan parikin kautta kanavoitua säästämisvirtaa tarkoituksiin, joi
ta 'halutaan tukea. VaItaosa sekundäärisiin reservelhin sijoitetuista 
varoista vie luottoekspansi'ota eteenpäin samalla tavoin kuin suora 
luotonanto'kin. Var]ffieivat määräykset vaIkutakaan taloudelliseen 
aktiviteettiin, on niillä kuitenkin taloudetHisia vaifkutuksia.15 Pankki
laeissa sääde'ttyinä niiden muuttaminen on liian karikeaa, jotta niitä 
voitaisiin käyttää säätelyyn. Nämä määräykset, kuten varsinaiset kas
savarantomääräyksetkin, kanavoivat säästövirtoja pankkijärjestelmän 
ulkopuolelle heikentäessään pankkien kilpailuasemaa säännösten 
ulkopllo1eHa orleviin sektoreihin nähden.16 

15. Sekundääristen reservimääräysten avulla voidaan antaa subventio tietyille 
sektoreille, koska priorisoitujen obligaatioiden korko pysyy alhaisempana, kun niillä 
on lisää kysyntää. Niillä voidaan myös heikentää tiukan rahan vaikutuksia näiden 
obligaatioiden markkinoilla, kun pankit eivät voi myydä obligaatioitaan tietyn pisteen 
jälkeen. Sama seikka lisää myös rahapolitiikan tehoa vähentäessään rahan kysynnän 
joustoa, koska se estää pankkeja aktivoimasta joutilaita käteisbalansseja obligaatio
myynnein. Niiden vaikutusta suoraan luotonantoon vähentää . kuitenkin se, että ne 
instituutiot, jotka olisivat näitä obligaatioita ostaneet, esim. vakuutus- ja eläkelaitok
set, voivat nyt vastaavasti myöntää luottoa. Kun Suomessa ei ole toimivia avomark
kinoita, määräykset vaikuttavat rahoitusvirtoihin pääasiassa obligaatioiden emissioiden 
ja erääntymisten yhteydessä. 

Se, että myös kiinnitysluottolaitosten obligaatiot hyväksytään kassavarantoon, on 
vahvistanut näiden luottolaitosten asemaa yllä kuvatulla tavalla ja vahvistanut niiden 
siteitä pankkeihin. Nythän pankki kykenee myöntämään asiallisesti suoraa luottoa 
myös kassavarannollaan kanavoimalla sitä näiden laitosten kautta, so. ostamalla kiin
teistöluottolaitoksen obligaatioita, joita vastaavat luotot se välittää asiakkailleen. Pää
tavoite eli pankin vakavaraisuus, joskaan ei juuri maksuvalmius, tulee tällaisella 
pakollisella intermediatiolla tietysti hoidetuksi. 

16. Pankit ovat olleet jatkuvanluonteisessa (ei siis tilapäist,en likviditeettivaihte
luiden aiheuttamassa) velassa Suomen Pankkiin tiukan rahan aikana niin paljon, että 
ne ovat joutuneet runsain mitoin ylittämään luottokiintiönsä keskuspankissa maksaen 
jopa yli 25 Olo marginaalista korkoa. Niiden käyttäytymisen selittämiseksi voidaan 
ajatella ainakin kuutta hypoteesia yhtälön (7) kannattavuushypoteesin lisäksi. 

Edellä todettiin jo, että hyvälle asiakkaalle myönnetyn luoton tuotto pankille ylit
tää runsaasti pankin veloittaman luottokoron. Tällainen asiakas on hyvä tallettaja jal 
tai käyttää pankin maksu-, takaus- tai ulkomaanpalveluja. Siten pankin kannattaa 
tällaisen asiakkaan kohdalla maksaa reserveistä huomattavasti yli veloittamansa koron, 
sitä enemmän, mitä lyhytaikaisemmasta velkaantumisesta on kysymys. Keskuspankki-
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Selektiivisiä luotonrajoituksia on harrastettu miltei jatkuvasti. 
Erityisen suosittu on ollut kulutus'luottO'jen säännöstely, jolla on mää
rätty osamaksukaupan käteisosuus ja maksuaika. Edellä mainitut 
tuontiluottO'ja koskevat erityismääräykset, kuten tänä hetkenä voi-

luoton tuottoa lisää vielä se edellä mainittu seikka, että huomattavan osan lainasta 
voi odottaa tulevan talletuksina takaisin. Tämä tekijä vaikuttaa yhtälön (7) paramet
rien arvoihin ja se selittänee keskuspankkivelan kehittymistä ainakin lähellä suhdan
nehuippuja. Se ei muuta edellä esitettyjä johtopäätöksiä. 

Kun pankit tekevät rahoitussopimuksia asiakkaittensa kanssa usein vuosiksikin 
eteenpäin, on mahdollista, että rahoitustilanteen kiristyessä ne eivät voi kiristää luo
tonantoaan vastaavasti, vaan joutuvat harjoittamaan lyhyellä tähtäyksellä tappiollista 
luotonantoa. Tällöin keskuspankkiluoton kysyntäfunktioon pitäisi lisätä viivemuuttuja. 
Jos tämä hypoteesi hyväksytään, se viivästäisi kiristävien raha poliittisten toimenpitei
den vaikutusta rahan kireyteen ja ehkä taloudelliseen aktiviteettiin keskuspankkiluo
ton toimiessa puskurina, mutta ei vaikuttaisi korkopolitiikan aiheuttamiin muutoksiin 
niin kauan kun korkoa nostetaan korkeasuhdanteen aikana ja päinvastoin. 

On mahdollista, että pankit eivät odota joutuvansa lopulta maksamaankaan kaik
kia nimellisiä sakkokorkoja, vaan päästävät tiukan rahan aikana kannattavuutensa 
kärsimään odottaen lievennyksiä korkosäännöksiin tai saavansa osan sakkokoroista 
anteeksi jotakin palvelusta vastaan, koska Suomen Pankki on vastuussa rahajärjes
telmän pitämisestä vakaalla kannalla. 

On myös mahdollista, että pankit, kantaessaan huolta asiakkaittensa rahoitushuol
losta, reagoivat luoton ylikysyntään. Sama voi pitää osittain paikkansa muidenkin 
sektoreiden rahan kysynnän suhteen. Koron korotus pienentää luoton ylikysyntää, jol
loin pankkien haluaman keskuspankkiluoton määrä vähenisi ja niiden haluamien yli
määräisten reservien määrä lisääntyisi, mikä· siirtäisi tarjontakäyrää vasemmalle. Myös 
taloudenpitäjien toivotut käteiskassat lisääntyisivät. Nämä tekijät vähentäisivät korko
tekijän päinvastaista vaikutusta. Riippuen vastaavista joustoista ja siitä karsinnasta, 
jota luotonsäännöstelyllä on harjoitettu, ne saattaisivat yhdessä ylittääkin tämän vai
kutuksen, jolloin koron korotuksen vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin olisi kaikkiaan 
kiristävä, koska se helpottaisi luottomarkklinoita! Reservejä pankkijärjestelmästä vetä
vien toimenpiteiden vaikutus puolestaan heikkenisi. 

Jos luoton ylikysynnän sijaan luottomarkkinoiden tasapainokorko parantaisi pank
lden käyttäytymisyhtälön selitystä eniten, olisi koron korotuksen vaikutus sama kuin 
perustapauksessa. Reserveihin suoraan vaikuttavien toimenpiteiden vaikutus, joka nos
taa tasapainokorkoa, lisäisi halutun keskuspankkivelan määrää ja vähentäisi haluttuja 
ylimääräisiä reservejä, joten tämä tekijä heikentäisi näiden toimenpiteiden vaikutusta. 
Jos taas pankkien keskuspankkivelan kysyntä riippuisi vain tasapainokoron ja keskus
pankkiluoton koron erotuksesta, toimisi järjestelmä kehittyneen järjestelmän tavoin. 

Kuten todettiin, näiden reaktioiden voimakkuus riippuu eniten Suomen Pankista. 
Sitä voidaan pienentää vaiikkapa olemattomiin muuttujaa e nostamalla (ks. alaviite 2 
s. 201). Silloin kuitenkin keskuspankkivelan merkitys rahajärjestelmän varaventtiilinä 
vähenee, mikä lisää pankkien reservien kysyntää ja ehkä heikentää järjestelmän 
stabilit'eettia. Suomen Pankki joutuu tässä siten valitsemaan rahapolitiikan dynaamisen 
ja defensiivisen aspektin välillä. Jos jälkimmäistä pidetään riittävän tärkeänä ja e:n 
arvoa pienennetään suhteellisen alhaisella a:n arvolla, joudutaan edellisestä kokonaan 
luopumaan. Silloin rahapolitiikkaa harjoit1avatkin liikepankit, joiden tavoitteet ovat 
toiset kuin keskuspankin. Vrt. alav. 12 s. 213. 

Myös ainakin pankkien ulkomaisen pääomantuonnin odottaisi reagoivan samoihin 
tekijöihin samalla tavoin, ellei sitä estetä rajoituksilla. Kun sillä on sama vaikutus 
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massa oleva »rahat pöytään» periaate, jonka vaikutukset selvitettiin 
edellä, ovat periaatteessa myös seiektiivistä luottok'Ontrollia. Kuten 
todettiin, jos toimenpide on erektiivinen, se siirtää markkinoiden ky
syntäkäyrää vasemmal'le vähentäen yli'kysyntää markkinoilla. Kun 
korko on säännöste1ty hinta eivätkä nämä toimenpiteet ole saattaneet 
kysyntää j'a Itarjon\tala taISIapainoon, so. s!i,irtäneeft kysYllItäkäyrää niin 
pitkälle, että käyrien leiikikauspiste säännös:te'lykoroHa ro olisi sii,rtynyt 
pisteen A vasemmalle pU!0~e~1e, ei ntill[äkäan o[re vaikuit!€ittu 'taioude[[i
seen ak!tiJv.iJte~ttiin, kulten keh~tltyneles~så järjesltelmässä rtapahrtuisi, vaan 
säästämi;svir~aJn aHokaJaJtioon. Ts. näin polissäännös:te[lty kysyntä tlelkee 
tHaalnve3Itoi:nni~1e, jolka ~lmaJlllkonltra:Heja oHsi tuilult säänJnösteUy'ksi,17 
joka tapauksessa suoritetun investoinnin oHessa se osa OA:sta, joka ei 
mene mahdollisen käteisbalanssien kysynnän muutoksen tyydyttämi
seen. 

Selektiivisten luottdkontrollien va~kutus allokaatioon riippuu rat
kaisevasti niistä substituutiomahdollisuuksista, joita taloudenpitäjillä 
on. Mitä suuremmat nämä 'Ovat, sitä pienempi on teho - ja rahoitus
järJestelmässä ne ovat yleensä suuret. Niinpä kulutusluottojen ehto
jen titikennus tuntuu lisäävän - luottoanomuksista päätellen -
a;sunnonp:al"annUJSltöiden,op~nJtojen ym. rrahtoiltuSliJaTvetlta, jous,toVlaI'lan 
ollessa sitä parempi, mitä paremmasta asiakkaasta on kysymys. Kun 

kuin keskuspankkiluotollakin, se vahvistaa edellä mainittuja keskuspankkiluoton 
kysynnän muutoksen vaikutuksia. Se muuttaa vastaavasti eri toimenpiteiden maksu
tasevaiku tuksia. 

Kysymys näiden hypoteesien selityskyvystä on empiirinen, eikä sitä tutkita lähem
min tässä yhteydessä. Suomen Pankin ekonometrisessa neljännesvuosimallissa on kes
kuspan'kkivelka pankkien taseidentiteetin residuaali. Luotonsäännöstelytekijä, jota 
kuvataan keskuspankkiluoton ja pankkien kokonaisluotonannon suhteella, vaikuttaa 
siihen ainakin investointikysynnän ja ulkomaisen luotonoton kautta, joiden yhtälöissä 
se on selvinnyt merkitseväksi selittäjäksi. Tutkijat eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä 
tuloksiin. Tämä on ymmärrettävää, koska keskuspankkiluoton määrällä, luoton ehdois
ta, maksutaseesta ja keskuspankin haluamasta kokonaiskysynnän tasosta riippumatta, 
ei pitäisi olla välitöntä yhteyttä rahan kireyteen. Operationaalisen vastineen löytämi
nen rahan kireysmuuttujalle on erittäin vaikeaa. Ks. A Quarterly Model of the Finnish 
Econ,omy, Bank of Finland Institute for Economic Research, D 29. 

17. Rajoituksilla voi myös olla vaikutusta taloudelliseen aktiviteettiin, mikäli 
rajoituksen ansiosta kysyntää siirtyy alueelle, jonka tuontipanos on erilainen kuin 
poissuljetulla alueella. Esim. kysynnän siirtyminen tuontitavaroista »kotimaisempiin» 
hyödykkeisiin stimuloi taloudellista aktiviteettia ja »parantaa» maksutasetta. Jälkim
mäinen tapahtuu myös koko mallin tasolla sillä edellytyksellä, että tulonlisäyksestä 
kotimaahan jäävä nettovuoto on positiivinen eli rajasäästämrisalttius on suurempi kuin 
rajainvestointialttius. Vaikutusti.e on kuitenkin toinen kuin yleensä uskotaan. 
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itse määräykset on ilmaistu osuuksina hankittavan hyödykkeen kaup
pahinnasta, on niitä myös varsin helppo kiertää esim. nimellishintoja 
muuttamalla, Jos osan kauppahinnasta muodostaa vaihdettava esine. 
Substituutiota esiintyy myös 'kauppakumppaneiden välillä, suositun 
sektorin kanavoidessa saamiaan luottoja karsituHle sektoreille toi
saalta suorittamiensa kätei'sma'ksuJen ja toisaalta myöntämiensä toi
mitusluottojen muodossa. Syntyypä suhteita toisilleen vieraiden alo
jenkin kesken. Substituutio on tietysti mutkaton, jos rahoituksen ky
syjällä on esim. rahoituslOmaisuutta, jota voidaan myydä.18 

Havainnollinen esimerkki näistä rajoituksi'sta on 1960-1uvulla 
käytetyt abs'oluu'ttLset pankkiJkohtaiset kokonaisluotonantoa koskevat 
rajoitukset, ns. luotto katot. Koslkiessaan yhden tai harvan rahoitus
laitosryhmän lähinnä yhtä sijoitusmuotoa ne saivat aikaan siirtymiä 
tämän salkussa sekä pankkien ja muiden instituutioiden kesken. Ne 
suosivat tehotonta j'a httaasti kasvavaa pankkiyksikköä tehokk!a'an ja 
nopeasti l~a!sV'avan kustcmnukser1a tbehdessään ederlH'sel~e luotonannon 
laajlsnrtamisen - ja tall:1eituS\ten saannin. - mahdoill1seksi, kun jäll'kim
märnen ei ottälainaukseslta riippumarttoman kaJton. johdosta voinu'lt 
käyttää varoj'aJaJn Itehokk!aimmaHa mahdomLisetla tavall1a. J 0'S taas luolt
tokattojen summa oH pienempii kUin pankiJt o1is[valt muuiten ~ailIlianneet 
(joika on kuviossa osa OA:sta), ne ostivat ylimääräisillä reserveillään 
obligaatioita mahdolHstaen vakuutuslaitosten tai muiden säännöstele
mäittöIillen se'kt0'reiden luottoetklspaIllsion.19 Karttomääräys kanavoi siis 

18. Jos substituutio on riittävän hyvä ja järjestelmä hyvin sopeutunut rajoituk
siin, ei kontrolleilla tarvitse olla vaikutusta edes tuotantovoimien allokaatioon reaali
sektorissa, vaan sama rahoituksen kysyjä saattaa rahoittaa saman projektinsa toisen 
sektorin kautta korkeammin kustannuksin tai muuten epäedullisemmin kuin ilman 
rajoituksia, vastaavan säästäjän siirtyessä saman, vähemmän tehokkaan sektorin asiak
kaaksi. Kontrollit soveltuvat siis kehittyneessä järjestelmässä yleensä käyttöön melko 
lyhyiksi ajoiksi kerrallaan, koska muutoin ne heikentävät rahoitusjärjestelmän tehok
kuutta. 

19. Tietysti voidaan luoda erikoisolosuhteita, joissa luottokatto tehoaa. Jos muiden 
aktiivaerien, esim. obligaatioiden tuotto on vaikkapa emissiokontrollilla pidetty pan
kille suoran lainan margina~lista kokonaistuottoa (ml. talletuspotentiaali ja erilaisten 
pankkipalvelujen kysyntä) alempana, ja pankkeja estetään kanavoimasta reservejä 
muiden aktiivojen markkinoiden kautta esim. kieltämällä obligaatioiden termiinakaupat 
markkinakorkoa korkeammalla efektiivisellä korolla, saadaan korolle kaksi arvoa, 
joista alempi tulee pankille efektiiviseksi luottokaton saavuttamisen jälkeen. Kuvion 
säännöstelykorkosuorasta (ro) tulee tällöin polvekas. Se kulkee alkuperäisellä tasolla 
luottokattoon asti, siirtyy siinä pystysuoraan alas obligaatiokorkojen tasolle ja jatkuu 
siitä edelleen vaakasuorana. Tarjontakäyrän ja hintasuoran leikkauspiste siirtyy täl
löin vasemmalle, jos luottokatto on efektiivinen. Luottokatto vaikuttaa nyt keskus-
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varoja sektol'ieiill1e, j'o!tk!a eiväit ole rajo~tUJsrben a1ais~a. Se vo:i 'myöls syn

n~1Jtää 'kokonaan uUJs~a slek!uorelilta. Luo:iJtokaltoli[1a ei sii's tä1'l,a.i~Slena:an olLe 
vaikutusta taJouae]Hseen '~V.iJtee1JtIin, nim kauan kun panki/t voivlart; 
jotenkin sijoittaa varojaan järjestelmään ja katto ei vaikuta niiden 
haluttuihin reserveihin. Tuotantovoimien aUOIkaatioon ne sen sijaan 
voivat vaikuttaa. 

Vaikka avomarkkinapoli'tiikka jääkin Suomen Pankin arsenaalin 
ulkopuolelle, on »avosuun politiikkaa» käytetty sitäkin useammin. Se 
koostuu taivuttelusta ja enemmän tai vähemmän spesifisistä ohjeista 
luotonannon rajoittamisesta tai suuntaamisesta 'tieittyrhin tarkoituk
siin tai sektoreille. Y'leisluonteisiHa suosituksiIla ei tunnu otleen sanot
tavaa vaikutusta. Sen sijaan spesifiset ohj'eet, joille on myös määräay 
sanMi'olt, ovat fteho'kkaam pi!a , ja ne onkin syyttä ~ukea selekltiiviJSlten 
luottokontrollien piiriin. 

T'eollistarms:vahaston, Kehi1ty.sa:l UJer'ahastoltl, Kans:aneläike!LaiIto'ks.en, 
Asuntohallituksen ym. kautta kanavoituja varoja ei ole säännelty 
rahapoliittisten vaikutusten aikaansaamiseksi enempää talletustodis
tus- kuin muutakaan tietä. Kun kysymyksessä o:vat varsin suuret 
rahoitusvirrat, olisi niiUä rahoi'tettu}en investointien ajoituksen sää
tely syytä ottaa harkittavaksi, ellei vastaavia pl"ojekteja pidetä niin 
korkealla pdoriteettitas'olla, ettei edes niiden ajoitukseen haluta 
kajota. 

Edellä on käsitelty rahapolitiikan tiukennuksen vaikutuksia. Päin
vastainen kehitys seuraa rahapolitiikan löysennyksestä. Taloudellista 
aktiviteettia ei luonnoHisesti voida stimuloida rahapolitiikalla, ellei 
kansantaloudessa ale potentiaalista kysyntää vallitsevalla korko
tasIoIla. 

Rahapoliittiset toimenpiteet kohdistuvat myös Suomessa välittö
mästi lähinnä 'lii'kepankkeiihin. Suomesta puuttuvat kuitenkin aktii-

pankkiluoton kysynnän (yhtälö 7) kautta tehdessään valittavissa olevan markkinakoron 
pankille alhaisemmaksi katon saavuttamisen jälkeen. Pankkihan on haluton ylläpitä
mään keskuspankkiluottoa, jonka rajakustannus ylittää obligaatioiden korkotason, joten 
se ryhtyy lyhentämään keskuspankkivelkaansa luottokaton saavuttamisen jälkeen obli
gaatio-ostojen sijaan. Edellytyksenä katon toiminnalle on siis, että korkofunktioon tulee 
epäjatkuvuus, joka pudottaa sijoituksen efektiivisen tuoton keskuspankkiluoton margi
naalikustannuksen alapuolelle. Saman vaikutuksen voi saada aikaan myös säännös
telykorkoja alentamalla, keskuspankkiluoton koron nostamisella tai avomarkkinaope
raatioihin verrattavissa olevilla toimenpiteillä. Näillä ei kuitenkaan ole samoja haitta
vaikutuksia kuin luottokatoilla~ 
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viset sekundääriset arvopaperimarikkinat, joiden kautta rahan kirey
den vaikutukset pääasiassa leviävät kehittyneessä rahajär'jestelmässä. 
Nykyiselläänhän rahan kireyden vaiku'tus kohdistuu pääasiassa liike
pankkien rahoittamaan investointitoimintaan, jolloin se, minkä pankin 
asiakas investoija sattuu diemaan, vaikuttaa usein ratkaisevasti pro
jel~tin toteutta:mismahdollisuuksiin. Ma~kinamekanismi saisi aikaan 
rahapolitiikan vaikutuksen allokoitumisen eri s:ektoreiden rahoitta
malle investointitoiminna'l'le siten, että kaikkialla eliminoituisivat 
heikoimmin tuottavat tai muuten vähiten priorisoidut projektit. Paitsi 
tuotantovoimien allokaation tehostamista mekanismi vähentäisi myös 
ainakin liikepankkien asiakkaiden riskiä, koska tietty vaikutus koko
naiskysynnässä saadaan aikaan pienemmällä suhteellisella muutok
sella siUoin kun se jakautuu useiden sektoreiden osalle. Siksi Suomen 
Pankki, tehdessään päätöksensä siitä, kuinka palJon se vetää reser
vejä 'kultakin sektorilta, vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka pal
jon kutakin koikonaiskysynnän komponenttia pienennetään. Sen tuli
sikin pyrkiä toimimaan markkinoiden korvil&:eena ja aH'okoida omien 
toimenprteittensä vaikutukset siten, että niiden ja järjestelmään tul
leiden häiriöiden yhteisvaikutus vastaisi myös kvalitatiivisesti raha
politiikan tavoitteita. Eri seldoreiden välisiä siirtymiä tulisi myös, ta
soittaa, jotta talouselämä välttyisi tarpeettomilta häiriöiltä. 

Kun edellämainittujen toimenpi,teiden suorittaminen suoraan on 
erittäin vaikeata ja pakkoon perustuvien toimenpiteiden osalta mah
dotontakin, tulisi pitkän tähtäyksen ratkaisuna kiinnit'tää huomiota 
markkinoiden ja yleensä järjestelmän kehittämiseen. Tällä saavutet
taisiin edellämainittujen lisäksi vieiä .se etu, että pankkien toiminta 
tulisi paremmin ennuste'ttavaksi, kun ne ovat yhteydessä keskenään 
markkinoiden välityksellä. 20 

Yhteenveto 

Keskuspan~kHuoton ja siihen yleensä sidottujen luottokorkojen koro
tus stimuloi Suomessa taloudellista aktiviteettia niin kauan, kun todel
linen korkotasO' on tasapainotason alapuolella, koska sillä on samat 
ekspansriivisret va±kutUiks~t kuin kehittyneessä järjes,te[mässä, mut!ta 

20. Ks. tämän kirjoittajan Rahamarkkinatko Suomeen?, Liiketaloudellinen Aika
kauskirja no. 4, 1972. 
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ei sitä välitöntä reaalivaikutusta, johon sen teho siellä perustuu. Toi
menpide vähentää ylikysyntää rahoitusmarkkinoilla ja parantaa tuo
tantovoimien al'lokaatiota siihen asti, kunnes tasapainokorko saavu
tetaan. Maksutasevaikutus riippuu pifkällä tähtäyksellä vastakkaisista 
vaihto- ja pääomataseen reaktioista. Jos luottojen maksimaaHnen kes
ki1~orko ylittää markkinoiden tasapainokoron, toimenpide vaikuttaa 
pankkien halukkuuteen velkaantua keskuspankkiin ja järjestelmä 
toimii kuten ns. kehittynyt järjestelmä hintasopeutuksineen vaikut
taen ta'loudelliseen aktiviteettiin. 

Pankkien luottokiintiöt ylittävään keskuspankkiluoton osaan so
velletuilla ter'miinakauppojen ehdoilla sekä itse kiintiöiden suuruut'ta 
ja niiden ylityksen ehtoja koskevilla. määräyksiHä on yleisesti otak
suttu vaikutus luoton tarjontaan, mikä toteutuu luotonsäännöste'lyn . 
tiukkuuden muutoksen kautta niin kauan, kun korkosäännöste1y on 
efektiivin~n, j1a lroeh~myneen järJes1te1'män tavoin, jos näin e1 ole. Slama 
pätee keskuspankkiluoton peruskoron muuto'ksiin silB.oin kun mark
kinakorkoa ei muuteta. Erilaisilla talletusoperaatioiUa Suomen Pank
kiin on samanlainen monetäärinen vaikutus kuin avomarkkinaope
raatioi'lla. 

Kassavarantomääräyksiä ei Suomessa ole varsinaisesti käytetty. 
Niiden nimellä ku'lkeviHa normeilla on pyritty turvaamaan rahalai
tosten ma'ksuva1lmius. Tätä ne eivät kuitenkaan saa aikaan, joskin ne 
edis'tävät laitosten vakavaraisuutta. 

Kulutusluottojen ehtojen säätely ja muut selektiiviset luottokont
rollit eivät vaikuta taloudelliseen ak'tiviteettiin eivätkä maksutasee
seen. Sensijaan ne vaikuttavat tuotantovoim~en aHokaatioon niin 
kauan, kun markkinakorko on korkoka'ton alapuoleHa. Niiden teh10 
siinä suhteessa riippuu niistä substituutiomahdollisuuksista, joita ta
loudenpitajillä on. Ns. 'luottokatoiUa on nykyisellään vaikutusta ta
loudelliseen aktiviteettiin vain tietyssä erikoistapauksessa, jossa pai
neen siirtyminen estetään, mutta ne vääristävät tuotantovoimien aUo
kaatiota. 

Kansainväliset pääoman'liikkeet heil~entävät rahapolitiikan vai
kutusta rahamarkkinoihin eliminoiden sen, jos ne ovat täysin elas
tisia korkoerotukselle tai rahan tiukkuudelle. Rahapolitiikan vaikutus 
valuuttavarantoon vahvistuu täHöin vastaavasti. Suomessahan pää
omanlii!kkeet ovat säännöstelyn alaisia. Jos k1eskuspankkivelan ehtoja 
koskevat määräykset ovat riittävän lieviä, tulee rahapolitiikka niin-

4 
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ikään mahdottomaksi. Toisaalta rahajärjestelmä saa tehokkaamman 
varaventtiilin, joka toimii rahapolitiikan defensiivi'Sten tarkoituspe
rien hyväksi. 

Kun rahapolitiikan vaikutus perustuu Suomessa miltei yksin
omaan säännöstelyvaikutukseen, voidaan sen odottaa tehoavan 
nopeammin Kuin pääasiassa aikaavievien markkinamekanismien 
varassa toimivassa kehittyneessä rahajärjestelmässä, jos muut teki
jät ovat samat. Hintamekanismin kautta tapahtuva vaikutus talou
delliseen aktiviteettiin olisi Suomessa huomattavasti pienempi myös 
siksi, että lainat ovat vaih'tuvakorkoisia, jolloin projektin toteut'tamis
ja rahoitusajankohdalla ei ole alkuunkaan samaa merkitystä proljek
tin tuottavuudelle kuin lainojen ollessa kiinteakorltoisia koko juok
suajan. 'Samansuuntainen vaikutus on myös kansainvälisesti katsoen 
huippuraskaalla verotuksella. Kun Suomessa ei 'Ole avoimia markki
noita, joilla rahapolitiikan vaikutukset leviäisivät järjestelmään 
siten, että markkinoiden herkoimpina pitämät proj~ktit karsiutuvat, 
tulisi keskuspankin huolelltia myös rahapolitiikan ja muiden muu
tosten vaikutusten allokoinnista ainakin eri sektoreiden kesken. 
Tähän ei ole mahdollisuuksia seHaisiUa enemmän tai vähemmänpak
koon perustuvilla toimenpiteillä kuten erityistalletukset, jbtka jou
dutaan toteuttamaan kaavamaisen säännön mukaan. 

Rahapolitiikan k!einoi1le on 'Suomessa, termiinakauppoja ja taHe
tustodistusoperaatioita lukuunottamatta, omin~ista tietty julkisuus ja 
julistuksenomaisuus. Siten, vaikka niiden määrää - ja siis, yhteis
voimaa - onkin viime aikoina lisätty, ne s'oveltuvat 'tietynsuuntai
sen vaikutuksen ylläpitämiseen ja voimistumiseen tuskin useammin 
kuin muutaman ;ker~an vuodessa. Nirusitä ei sen sijaan ole joustavan, 
häiriöitä tasoitta~an politiikan välineiksi, JoHle on ominais'ta se, että 
niiden suuntaa voidaan jous~tavas:ti muuttaa tarpeen mukaan. Defen
siivisiin operaatioihin soveltuvien välineiden puutteertlisuus sallii 
rahan kireydessä heilahteluja, jotka arheuttavat 'tarpeettomia muu
toksia niissä 0110 suhteissa, j'oissa investointitormintaa harjoitetaan, ja 
heikentävät tuotantovoimien alldkaatiota sekä lisäävät riskiä. Niinpä 
tällaisten keinojen kehittämiseen olisi kohdis~tettava vakavaa huo
miota. Jos taas keskuspankkiluoton annetaan hoitaa nämä tehtävät 
tek!emällä rR pieneksi, joudutaan puolestaan luopumaan rahapolitii
kan dynaamisista päämääristä. Sjllloin rahapolitiikan hoitavatkin lii
kepankit omina periaat'teillaan - paljon luottoja kun hyviä luototus-
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kohteita on paljon ja päin vastoin. Viime vuosina e on usein ollut 
nolla relevantiHa osuude1lla, jolloin ra'hapolitiikka on mahdotonta. 
Tämä näyttääkin o:Ievan pääsyy rahapolitiikan tehottomuuteen var
sinkin voimakkaan rluotonkysynnän val1itessa. Keskuspankki on näet 
tällöin vaikuttanut vain pankkien voittoihin. Rahapolitiikan kannalta 
on ratkaisevan tärk!eää, että keskuspankin aloitteesta suoritettavat 
toimenpiteet 'Ovat riittävän tehokkaat suhteessa häiriöihin, j'Oita usein 
syntyy muitten aloitteesta tehdyin 'toimenpitein. 

Epäkohtien poistamisessa 'lyhyel1ä tähtäyksellä avainasemaan nou
sevaJt 'kes~uspcmkki!luo'ton ehltod en korjaurosen j alkeen va~lttioln 

QlperalaJt~Qlt, jOI~k!a ovalt otlelelt merkiJtJtävtiä, usein merkirt:t:äVi!n 
häiriöiden rlähde sekä mon;e:täärilse[[ä eltitä rea:a[ipuoleUa. Kun 
rahapo'litiikan keinot 'Ovat näinkin puutteeHiset ennen kaikkea niiden 
joustavuuden suhteen, 'Olisi tä~keää, että talouspolitiikas'ta vastuussa 
olevat viranomaiset, so. julkinen sektori kokonaisuudessaan, koordi
noisi toimintansa siten, että kaikki Slen eri ldhkot osaltaan au'ttaisivat 
asetettuihin monetäärisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tämä mer ki t
see sitä, että valtiovaUan ei tulisi toimia yksityisen taloudenpitäjän 
tavoin myöskään rahoitusjärjestelmärssä, vaan sen 'kassapoHtiikka ja 
lainaoperaatiot niin obligaatiomarkkinoiTla kuin ns. rahalaitoslainojen 
kohdallakin tulisi suorittaa Suomen Pankin rahapO'liittisten pyrkimys
ten mukaisesti. Onhan niiHä sama monetäärinen vaikutus kuin avo
markkinaoperaatioilla. Tämä toisi mukanaan paitsi huomattavia etuja 
myös 'komplis1oituja ongelmia, mm. deilikaatin kysymyksen siitä, kuka 
rahoittaisi valtiontalouden alijäämää, kun avoimille markkinoille ei 
mennä ja poliittinen johto ja Suomen Pankki ovat eri mieltä harjoi
t~ttavasta talouspdlitiikasta. 

Epäkohtien poistamisessa pitkällä tähtäyksellä on rahoitusjärjes
telmän, ennen kaikkea vapaiden ,markkinoiden, kehittäminen avain
asemassa. Aktiivisten markkinoiden vallitessa tulisivat avomark'kina
operaatiot ja niiden myötä defensiiviset operaatiot mahdol1isiksi. Jär
jestelmän stabiliteetti paranisi muutenkin. Järjestelmä suorittaisi 
myös rahapolitiikan vaikutusten aHokoimisen nykyistä laajemmalle 
järjestelmään, mikä sekin vähentäisi järjestelmässä toimivien riskiä 
ja parantaisi tuotantovoimien allokaatiota markkinakorolla mitattuna. 
Näin niissä olosuhteissa, joissa investoititoimintaa harjoitetaan, 
tapahtuisi vähemmän häiriöitä. 
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Liite 

Kun tässä tarkastellaan marginaalisia muutoksia, jätetään pankkien ylimääräisten 
reservien muutosten vaikutus luottoekspansiokertoimeen huomioon ottamatta ja käsi
tellään si tä vak~ona. 

Kun nyt ei ,olla kiinnostuneita tuotantovoimien allokaatiosta, ovat S ja 1 Ikokonais
säästäminen ja kokonaisinvelstointi. 

Seuraavassa johdetaan ,sekä eri rahapoliittisten 'keinojen välittömät vaikutukset että 
niiden n'S. full model -vaikutukset, kun politiikan tavoitteina ovat taloudellinen aktivi
teetti (1 tai Y) ja maksutase (A) yleisessä mallissa se'kä Suomen tapauksessa. Rahapoli
tiikan keinoi-na tarkastellaan keskuspankkiluoton marginaalikoron (rR) muutosta, jota 
Suomessa vastaa yleensä Ikoron (r) muutos (Dr - 6.rR = 0), 'ja erilaisia pankki'järjeste'l
män reservejä suoraan muuttavia toimenpiteitä (6.P, joista voidaan johtaa useimmat 
rahapolitiikan koeinojen vaikutukset. Lisäksi tarkastellaan suoraan kysyntään vaikutta
vien monetäädsten toimenpiteiden v,ai'kutuksia, 'kuten selektiiviset luotonrajoituksei, joita 
edustamas'Sa käytetään parametrin z muurosta. z:n arvo riippuu rahoitusjärjestelmän 
rakenteesta, ja se oletetaan annetuksi tässä analyysissa. 

1. Välittömät vaikutukset 

Rahapolitiikan välittömien vai'kutusten analyysissa ollaan kiinnostuneita vaikutuksen 
suunnasta, jolloin järjestelmän reaal1puoli ei 'tyypillises'ii ole tasapainossa. Yhtälö (A 14) 

jää järjestelmästä pois, Y = Yo etkä se siis ole endogeeninen ja muuttujasta 1 tulee sen 
sijaan tavoitemuuttuja. 

Yleinen tapaus 

Derivoimalla mallin redusoitu muoto (tavoitemuuttujat eksogeeni'sten muuttujien funk
tiona) välinemuuttujien suhteen saadaan: 

(A 1) 

Avomarkkinaoperaatioiden vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin: 

81 
8p 

tk 

m + t + q + ik(b + d + y) m+ t+ q 
k +b+d+y 

Derivaatta on positiivinen, ja avomarkkinaoperaatioiden vaikutussuunta odotettu. Avo
mark:kinaoperaatiot ovat siis sitä tehokkaammat, miltä -suurempi on luottoekspansio
kerroin ja investoinnin marginaalisen korkoalttiuden i;tJS'ei'sarvo, ja mitä pienemmät 
ovat säästämisen, rahan kysynnän sekä rahan tarjonnan eri komponenttien marginaa
listen korkoalttiukosien itseisarvot. 

(A 2) 

Diskonttokoran muutoksen vaikutus: 

81 tb 
---=- --------------------------

m+t+q 
k 

m + t + q + k (b + d + y) 

kb 

Diskonttokoron vaikutus on odotetun 'suuntainen ja keskuspankkivelan kysynnän mar
ginaalisen korkoalttiuden vastaluku kertaa avomarkkinaoperaatioiden vaikutus. Se kas
vaa siis inves'tointikysynnän ja koeSkuspankkivelan kysynnän marginaalisten korko
alttiuksien itseisarvojen. sekä luottoekspansiokertoiJmen myötä j,a laskee säästämisen, 
rahan kysynnän, pääomantuotannon ja pankkien ylimääräisten reservien kysynnän mar
ginaalisten 'korkoalttiuksien itseisarvojen kasvaessa. 
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MääräilUsten luotonrajoitus'ten oletetaan kohdistuvan kysyntään, joka ei vallitse
villa markkinakoroilla ole elaSltista lmrolle. Tällaista on tyypillisesti ikulutusluottoden 
kysyntä. Siten se v,aikuttaa investointi- tai kulutuskysynnän vakiotermiin muuttamatta 
marginaaUsten korlkoaltti~sien arvoja. Tarkasitellaan inrvestoinltifunlktion valkiotermin 
(z) muutoksen vaikutusta tavoitemuuttujiin. Luott'okontrollin helpotus johtaa para
metrin z ka'svamiseen ja päin vastoin. Saadaan: 

(A 3) 
elI 
-=1 
8z 

t 

m+ t+ q 
k +b+d+y 

eli avomarkkinaoperaatioiden vaikutuksen komplementtiluku, joka on positiivinen. Luot-
1Jokontrollin tiukentalffiinen j'ohtaa siis inveS'tointikysynnän laskuun, joka on pienempi 
kuin kontrollin välitön vaIkutus, koska monetäärinen puoli joustaa. 

Rahapolitiikan välitön vaikutus maksutaseeseen perustuu yksinomaan pääoman
tuontiin - avamarkkinaoperaatiot: 

(A 4) 
8A 
8p 

d 

m+t+ q 
k +b+d+y 

Lauseke on negatiivinen. Maiksutasevaikutus voimistuu pääomantuonnin marginaalisen 
korkaalttiuden ja luottoekspansiokertoimen kasvaess'a ja heirklkenee samojen parame,t
rien kasvaessa kuin investointivai'kutuskin. 

Diskon ttopolHiikka: 

dkb 
(A 5) 

m + t + q + k (b + d + y) m+ t+ q 
k 

db 

Tämän derivaatan suhde avomarlkkinaoperaaiioiden vastaavaan arvoon on sama kuin 
investointivaikutuksen vastaavien arvojen, koska derivaatta on, kuten edellä, keskus
pankkivelan kysynnän marginaalisen korkoalttiuden vastaluku kertaa avomark'kina
operaatioiden vaikutus. 

(A 6) 

Määrälliset rajoitukset: 

8A 
8z m+ t + q 

k 

d 

+b+d+y 

eli rajoitusten monetäärisien seurausten v:aikutus pääomanliikkeisiin, mikä on avo
marklkinaoperaatioiden vaikutusten vastaluku. 

Suomi 

Suomen malli:ssa oletetaan, että korkosäännöst,ely on jatkuvasti efektiivinen ja mark
kina- ja keskuspankkiluoton peruskorkojen erotus pidetään vakiona. Mallista puuttuu 
siis Ylhtälö (13), koska se on dominoitu. Investoinnin taso määräytyy rahoitusmarkkinoi
den tasaipainoyhtälön (1) residuaalina, markkinak'Olron (r) lollessa eksogeeninen rahapoli
tiikan välinemuuttuja ja (r - 8) = ~, jos'Sa ~ = va'kio.1 

1. Mallissa oletetaan siis, että rahan kysyntä ei ole luottojen ylikysynnän funktio, 
mikä epäilemättä piltää paikkansa ainakin muiden kuin itse investoijien rahabalansseihin 
nähden. 
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Suoraan pankkien reserveihin vaikuttavien toimenpiteiden aktiviteettivaikutukseksi 
saadaan: 

dr 
(A 7) -=k 

dP 

Vaikutus on suoraan verrannollinen luottoe!kspansiokertoimeen, koska muut monetääriset 
muuttujat ov,at vakiona pidetyn mar~kinaikoron fun~tioita. Se on siis huomattavasti 
suurempi kuin yleisessä tapauksessa, koska rahajärjestelmä ei myötää. 

(A 8) 

K'orkopalitiikan vaikutus: 

dr 
- =m + k (d + 1') + q 
dr 

Koron kor,otus siis lisää investointeja, ja vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat 
ovat säästämi,sen, pääomantuonnin, pankkten reservien ky'synnän ja rahan kysynnän 
marginaalisten 'korkoalttiulksien iitseisarvot ja luottoekSlpansiokerroin. Ensiksim'ainittu 
ei kuitenkaran vaikuta tal'oudelliseen aktivtteettiin, vaan aiheuttaa tuotantovoimien 
siirtymistä kulutuksen ja investoinnin välillä. 

Keskuspankkiluoton koron muutoksella ilman vastaavaa luottokoron muutosta on 
kontraktiivinen v,aikutus: 

(A 9) 
dr 
-=-kb 
drR 

Tämä, samoin kuin panlkkien reserveihin suoraan vaikuttavat toimenpiteet, on teholk
kaampi kuin markkinaorienuoituneessa järjestelmässä.2 

(A 10) 

(A 11) 

(A 12) 

(A 13) 

2. 

Selektiivisten luottokontrollien vaikutus on nolla: 

dr 
-=0 
dZ 

Maksutasevaikutus on vastaavasti: 

dA 
-=0 
dP 

koska korkotaso ei muutu, ja 

dA 
-=d 
dr 

Keskuspankkiluoton koron muuuoksen vaikutus on nolla:3 

dA 
-=0 
drR 

__ k __ ( __ 1 __ [a + r - d + (?RoJ - Ro ) 
fJ+e 8+e 

Kaarisuluissa oleva lauseke on (R - Ro) ja se on positiivinen, jos pankit ovat ylittäneet 
kiintiönsä. Jos kiintiöitä ei ole ylitetty, on derivaatan arvo nolla. 

3. 
dA 
8;= O. 
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Selektiivisten luotonrajoitusten vaikutus on jälleen nolla: 

8A a;=O. 
Koron muuttuminen eksogeeniseksi poisti siis ne yksinkertaiset säännönmukai

suudet, jotka vallitsivat yleisessä tapauksessa. 

2. FuH modeL -vaikutukset 

Tässä tapauksessa ovat mukana kerroin- ja kiihdytinvaikutukset sekä niiden mone
tääristen muutosten vaikutulkset, jotka johtuvat kansantulon muutokseRta ja päin 
v;astoin. 

YLeinen tapaus 

(A 15) 

ArVlomarkkinapolitHkan vaikutus: 

k(m + t) 8y 
8p (m + t) (s -1 + ky + p) + (1 + y - 's) ~m + t + q + k (b + d + y)] 

Lausekkeen osoittaja on sama kuin. väilittömien vaikutusten tapauksessa paitsi että 
kerrottavana on nyt investoinnin marginaaHsen korkoalttiuden lisäksi myös säästämisen 
marginaa:linen korkoalttius. Nimittäjän jälkimmäisen termin kerrottava on sama kuin 
välittömien vaikutusten nimittäjä. Sen ~erltojan on oLtava positiivilnen, jotta mallin 
reaalipuoli ei räjähtäisi, kos'ka se on rajasäästämis- ja rajatuontialttiuksien summa 
vähennettynä rajainvestointialttiudella. Siihen 'On l:isättävä säästämisen ja investoinnin 
margtnaaIisten korkoal1Jtiulksien itseisarvojen summa kertaa raljainvestointi,aLttiuden ja 
rajasäästämisalttiuden erotus, lisättynä rahan kysynnän rajatuloalttiudella ja 1uoHo
ekspansiokerroin kertaa rajatuontialttiudella. Lauseke on positiivinen kaiktlla aja
teltavissa olevilla parametrien arvoilla. 

(A 16) 
kb (m +t) -- ----------------------------~--~~--------.----------------

(m + t) (s -1 + ky + p) + (1 + y - s) [m + t + q +k (b * d + y)] 

Tämän lausekkeen suhde välittömien vaikutusten 1ausekkeeseen on sa:ma kuin edel
lisessä tapauksessa. 

(A 17) 

Selektiivi·set luottokontrollit: 

q + k (b + d + y) 8y 

8z ~m + t) (s -1 + ky + p) + (1 + y - s) [m + t + q +k (b + d + y)] 

Derivaatta on positiivinen, ja luottokontr·o]lin tiu'kentaminen vähentää kokonaiskysyntää. 

Maksutasevai'kutukset - avomarkkinaoperaatiot: 

(A 18) 
8A 'k [(m + t) y +(1 + y-s) d] 

8p (m + t) (s -1 + ky + p) + (1 + y - s) [m + t + q +k (b + d + y)] 

Kontra'ktiivinen politIiikka johtaa siis kaikilla ajateltavissa oleviHa parametrien arvoilla 
maksutaseen liikkeeseen kohti ylijäämää ja päin vastoin myös pitkällä tähtäyksellä pää
oma- ja vaihtotaseen vaikutusten vahvistaessa toisiaan. 
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DiskonUopoli tiikka: 

(A 19) 
kb [Cm + t) y + (1 + y - s) d] 

~m + t) (s-l + ky + p) + (1 + y-IS} ~m + t + q +k (b + d + y)] 

DiSkonttoJmran korotus j:ahtaa siis rsa:moin maksutaseen ylijäämään myös lmkonaisvai
kutukseliaan keinojen ko'lmnaisvaikutusten suhteen ollessa sama !kuin välittömien vai
kutusten ja kansantu1:ovaikutusten kohdalla. 

(A 20) 

Selektiiviset 1 uottoikon trolli t: 

8A 
8z 

d [p + y (k + 1)] - y [q + k (b + d + y)] 

(m + t) (s -1 + ky + p)' + (1 + y - s) Um + t + q + k (b + d + y)] 

Lausek.keen etumerkki riippuu vastaklkaissuuntaisten vaihto- ja pääoma.'taseiden reak
tioista. 

Suomi 

Suoraan pankkien reserveihin vaikuttavien toimenpiteiden vailkutus taloudelliseen akti
vi teettiin : 

(A 21) 
8Y 
8p 

k 

p + ~k + 1) y 

Lause'ke on välittömien vaikutusten arvo jaettuna rahan kysynnän rajatuloalttiudella 
ja yhdellä lisätyn luot'toe'kspansiokertoimen ja rajatuontialttiuden tulolla. Huomataan, 
että luoton ylikysyntätilanteessa kotimainen nettJovuoto tulovirrasta on nolla ja kan
santulokerroin jää riippumaan yksin rajatuontialttiudesta, koska mitä tahansa säästetään, 
se käytetään välittömästi investointitoimin'taan. Vaikutus on huomattava'sti yleisen ta
pauksen vaikutusta voimaklkaampi. 

(A 22) 

Korkopoli tii'k'ka: 

8Y 
8r 

k (d + y) + q 

p + (k + 1) y 

Lausekkeen suhde välittömiin vaikutuksiin on sa:ma kuin edellä, kun otetaan huomioon, 
että sää'Stämisen marginaalisella klotkJoal'ttiudella ei välittömien vaikutusten tapauk
sessa ole vaikutusta taloudelliseen aktiviteettiin. 

Keskuspankkiluoton koron muutdksen vailkutus on samassa suhteessa suoraan reser
veihin vaikuttavien toimenpiteiden vaikutukseen kuin edellä:4 

8Y kb 
(A 23) 

p + (k + l)y 

Selektiivisten luottorajoitusten vaikutus on edelleen nolla: 

8Y 
(A 24) -=0 

8z 

4. _8Y_ = _ 1 k (_1_ [a + r- 8 + eRo] -RO) 
8e p + (k + 1) y fJ + e fJ + e 

Suhde välittömiin vaikutuksiin on sama kuin edellä. 
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Maksutasevaikutukset - suoraan reserveihin vaikuttavat toimenpiteet: 

8A 
8p 

ky 

p + (k + l)y 

Kun tässä toimii vain vaihtotasesopeutus, on vaikutus rajatuontialttiuden ja tulovaiku
tuksen tul,on vastaluku. Esim. pankkijärjestelmän reservejä vähentävät toimenpiteet 
muuttavat maksutasetta kohti ylijäämää muutoksen kasvaessa luottoe'kspansiokertoimen 
ja rajatuontialttiuden kasvaessa ja llaskiessa rahan kysynnän marginaaHsen tuloalttiu
den noustessa. 

(A 26) 

Korkopolitiikka: 

8A 
8r 

P 
[de y + l)-ky-q] y 

p + (k + l)'y 

Maksutaseen muutos riippuu siis pääoma- ja vaihtotaseen reaktioista, ja se riippuu 
positiivisesti pääomantuonnin marginaaHs'esta kiorkoalttiudesta ja negatiivisesti pankkien 
ylimääräisten reservien ja rahan kysynnän marginaalisen kOlrkoalttiuden itseisarvoista. 
Jos jälkimmäiset ovat kOrfkeat, saadaan pienellä 'koron muutoksella aikaan suuri tar
jonnan lisääntyminen rahoitusmarIkkinollIa, mikä mahdollistaa suuren investointien, 
kansan tuLon ja tuonnin kasvun. 

Keskuspankkiluoton koron muutok'sen vaikutus pohjautuu yk'sin juoksevan tilin 
sopeutukseen :5 

(A 27) 
kby 

p + (k + l)y 

Koron kiorotus kääntää siis mak,sutasetta ylijäämäiJsemmäksi. 

(A 28) 

5. 

Selektiivisten luottokontrollien vaikutus on edeilleen nolla: 

8A 
-=0 
8z 

8A Y - = ---------
8Q p + ~k + 1) y 

k 
[a + r - 8 + ~Ro] - Ro ) 

f3+Q 
Derivaatan suhde tulosopeutuksen derivaattaan on 'sama 'kuin edellä. 
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Professori Ahtiala tarkastelee esitelmässään eri rahap'Oliit:tisten toi
menpiteiden vailkuturosia. Tarkastelun kohteena ovat 'korkopdlitiikka, 
keskuspankin luotonanto kotimaahan ja sille vastakkainen ko.timais
ten talousyksiköiden varojen jäädyttäminen ynnä erinäiset muut, 
lähinnä säännöste'lytoimiksi luettavat toimenpi'teet. 

Koron muutosten tarkas:ti~lu 'On se~västi esitelmän keskeisintä 
antia. Alltialan me:todinen 1ähtöknhta on, että Suomen olosuhteisiin 
kannattaa soveltaa epätasapaino'analyysia: hän 'O[ettaa, että Suomessa 
markkinakorot 'On säännöstelty tasapainOlkoron alapuolelle. Ilmeisesti 
tämä on ymmärrettävä niin, että kysymys on pi:tkään, yli suhdanne
jakson pysyvästä epätasapainosta, eikä ainoastaan tilapäisestä 
ilmiöstä. 

Ahtialan esittämässä mallissa luottomarkkinoille tu'lee tarj'Onta, 
j1dka '01le'tetaan 'koron kasvavaks:i funkti'Oksi, ja kysyntä, joka olete
taan 'koron alenevalksi funktioksi. Jos korko on säännöstelty tasa
painokoron alapuolelle, on luottojen kysyntä suurempi kuin niiden 
tarjonta ja jälkimmäinen toteutuu. Tällöin jää tietty luotonkysyntä 
tyydyttämättä, mikä merkitsee sitä, että investoinnit rajoitluvat 
haluttujen investointien alapuoleJ.!1e. FinaIl!ssisäästäminen sii'S määrää 
investointien ulkoiseen rahoi'tuks,een käytettävissä olevan rahoi!tuk
sen määrän. Kun omarathoituksella suoritettavat investoinnit on 
jätetty tarlkaste'lun ulkopuolelle, voidaan sanoa, että mal1,issa sää,stä
miIl!en määrää investoinnit. Tässä mielessä kysymyksessä on korosle
tusti ei..Jkeynesilläinen tatkas:te[u. 

Koron korotuksen vaikutus 'Saadaan Ahticclan mal1ista seuraavalla 
päättelyllä. Oletetaan että pysytään s,ellaisella koron alueena, jolla 
markkinakorko alittaa tasapainokoron. Kun korko nousee, luoton tar-
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jonta kasvaa, joten aikai1sempaa suurempi Qisa ha'lutui'Sta investoin
neista voidaan toteuttaa. Investointien kasvaminen käynnis!tää ker
roinprosessin, jonka seurauksena kansanh.l!lo nousee. Koron korotus 
on siis Ahtialan mukaan ekspansiivinen toimenpide. 

. Olettamus, 'että liikutaan tasapainokoron alapuoleHa, on ra:tkai
seva· Ah:tia'lan malli8sa. Eipätasapainon 01ettamise1ssa ei ole kysymys 
faktuaaliväittämä'Stä eli lauseesta, joka koskisi reaalimaailman 
jotakin tiettyä ilmiötä ja olisi siten aH!stettaviss:a empiiris1een testiin. 
Kysymys on sen sijaan metodisesta lähtokohdas:ta. Tämä lähtökohta 
- tai sille rinnakkainen tasapainoanalyysin iähtökohta - ei ole 
sinänsä oikea tai väärä. Tulokset rartka1sevat. 

Keskustelua valitun lähtökohdan hyödyllisyydestä voi käydä 
paItsi tuloksista käsin, myös tarkastelemalla, millaisia peruste[uja 
pysyvän epätasapainon olettaminen vaatii. En 'ha'lua mitenkään kriti
soida esi'telmää siitä, ettei perusteluja tältä osin esi'tetty. On täysin 
luvallista ottaa jdkin o'le1Jtamus lähtöikohdakseen - vaikkapa ei itse 
sen järkevyyteen uskoisikaan - ja katsoa mHlaisiin johtopäätö'k:siin 
se johtaa. 

On kiintoisaa tarkastella eräitä mahdollisia jatkuvan epätasapai
n0'n perusteluja. Epätasapainon ole'tuksessa iienee taustalla ajatus, 
~ttä keskuspankki on säännös:tellyt korot ase.ttamaHa tietyn keski
koron panlkkien 'keskuspankkivelan ehdoksi. Näinhän asia oli vielä 
muutama vuosi sitten. Tämä siils aiheuttaisi epätasapainon. Nyt on 
kuitenkin syytä 'muistaa, etteivät säästäjien ja investoijien kaikki 
yhteydet kulje pankkien kautta. J O's pankkien kautta kulkevaa vir .. 
taa säännöstellään, saattaa tapahtua sopeutumista muHIa säästäjien 
ja investoijien välisiHä markkinoi~hla. Tämä saattaa aiheuttaa sen, ettei 
o'le perusteltua 'Ole1ttaa pysyvää epätasapainoa pankikien kautta kul
kevassa virrassa. Tämä sopinee yhteen sen kanssa, ~itä esitelmässä 
sanottiin ns. kehtttynreestä rahaj ärjestelmäsltä monine markkinoineen, 
joilla S'opeutuminen tapahtuu. 

Onko Suomen rahoitusjärjestelmästä järkevää d1e:ttaa, että se 'On 
siinä määrin pankkikeskeinen, että säästäjien ja investoijien muut 
yhteydet voidaan unohtaa? 

Yksi mittari, jOita voi käyttää ranoitusjärjestelmän pankkikeskei
syyden mittaamise'en, O'n :J.aajas,ti määritellyn rahan määrän ja kan .. 
santulon suhde. Siis mitä suuvempi tuo suhde on, sitä suuremmassa 
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määrin rahoitusvirrat kulkevat pankkien kautta. Tähän perustuva 
vertai'lu 'On tietysti ylimalkainen, mutta antaa viitteitä. International 
Financial Stati'stiosissa ovat eri maiden mainitut luvut helpOosti saa
tavllla. Vertailussa ovat mukana muut Kansainvälisen Valuutta
rahastOon jäsenet paitsi kyseisessä tHasrtossa kehitysmaiksi iuoik~tel1u:t 
maat. Kun lasketaan laajaan rahan määrään yleisön hallus'sa olevan 
keskuspankki rahan lisäksi talletukset ns. taHetuspankei'ssa, saadaan 
tulokseksi, että useimmissa tarikasteH uista maista rahan ja tulon 
suhde on suurempi kuin . Suomessa. Siis Suomi on keskimääräistä 
vähemmän pankkikeskeinen. Täytyy vrelä ottaa huomioon, että Suo
messa talletuspankkien lrlkopuolelle ei jää osuuskauppojen säästö
kassoja lukuunottamatta mitään rahoituslaitoksia, joisså yleisöllä 
olisi talletuksia, ja ettämonilssa maissa näinä (savings associations, 
building S'ocieties ym.) 'On suuri merkitys. Kun yleisön talletukset 
myös näissä laitoksissa 'Otetaan huomioon, havaitaan, että vain Kana
dassa ja Turkissa on ailempi rahan ja tulon suhde kuin Suomessa. 
Kanadan tulos saanee selityksen siitä, että kanadalaiset käyttävät 
yhdysvalta!laisia pankkeja. Turkin tapauksesta en uslkaHa paikan 
pääHä käymättä sanoa mitään. 

Tämä vertailu ei siis anna tukea kä'sityks~lle, että Suomen rahoi
tusmarkkinat olisivat parrkklkeskeiset, vaan päinvastoin. Mutta ehkä 
kysymys onkin jostakin muustaasias'ta. Kuten Ahtialarkin esitelmäs
sään mainitsee, Suomesta puuttuvat lyhytaikaisen pääoman markki
nat. Suomessa ei siten ole pankkitaHetusten ohella mainit'tavia sijoi-

. tusmuotoja, jotka voisi'Vat palve'hla talletusten läheisinä substituut
teina. Rahoitusvaateiden markkinoilla on siten katkos: on panrkkien 
tarjoama Hkvidi'teetti (S'ekä mahdollisuus pitää niissä talletuksia että 
saada niiltä luottOoa), sitte~ ei mitään ja vasta sitten vähän li!kvidien 
arvopapereiden ja reaalipääoman markkinat, jotka eivät ole kovin 
vHkkaat. Luultavasti tämä ja pankkijärjestelmän keskittyneisyys 
antavat Suomen rahoitusma~kkinoille niiden pankkikeskeisen leiman. 

Mutta kysymyksen rkoh:teenahan oli se, miten pysyvä epätasapaino 
voitaisiin perustella. Edellä esitetty käsi,tys rahoitusmarkkinoiden 
rakenteesta antaa 'kyHä tu'kea oletukselle, että korot ovat Suomessa 
jäykät; kun ei ole läheisiä subsit1tuutteja, niin ei sen paremmin 
kysyntä kuin tar}ontakaan ole kovin korikojoustavaa, eikä täHöin ole 
voimakkaita ki'ihokkeita muuttaa korkoja vähäisempien ja ti'lapäi-
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siksi oletettavien epätasapainojen ilmaantuessa. Tämä siten selit~täisi 
korkojen jäykkyyden, mutta pysymistä tasapainon jommalla kum
ma]la puolena se ei seHtä. Kaivattua perusteIua ei siis löytynyt. Tämä 
ei t1etenkään ta~koita sitä, etteikö perusteluja olisi esitettävissä. 

Edellä esitetty, esitelmän analyysin perusteita koskeva keskustel u 
ei mitenkään kiellä 'Sitä, etteikö koron nostaminen voisi aina, yleensä 
tai 'toisinaan olla suomalaisessa rahoi:tusjärjestehnässä ekspansiivi
nen toimenpide. Viime aikojen keskustelussahan on täliaista käsi
tystä tarj'ot'tu mone1:takin taholta. Yleensä on kuitenkin väitteen 
perustelulksi esitetty monopolistinen hinnanmuodOlstus; on sanottu, 
että yritykset pystyvät siirtämään korkokus'tannusten nousun hin
toihin. 

Lopuksi v1elä pari 'lyhyttä kommenttia. Mitä ovat itse asiassa ne 
markkinakO'rroit, joista on kysymys? JO's tarkastelun kohteena o[isi 
verraten hajautuneet markkinat, ei suurempia O'ngelmia syntyisi. 
Mutta keskittyneessä pankkijärjestelmässä, kuten Ahtiaiafkin huo
mauttaa, luottojen tuotto pankiHe ei ole pe[kästään varsinainen kor
kotuotto, vaan luottojen avulla hanki'taan ta!lletuksia ja kysyntää 
pankin tuottamiHe palve'luHle. Samoin tanettajaHe on tarlletuksen 
tuotto korkeampi kuin pelkkä korkotulo. Talletus antaa mahdolli-

~ . 

suuden liuotonsaantiin. Tätä osoittaa mm. se, että varltio on joutunut 
maksa'maan panklciikotkoa tuntuvasti ~orkeampaa korkoa obligaa
tioi11een. Pankkij ärjestelmänkeskittyneisyys on tämän kysymyiksen 
kannaHa varsin tärkeä. 

Hintataso ei oLe esillä Ahtialan mallissa. Ensinnäkin se, ettei hin
tataso ole mallissa endogeenisena muuttujana, rajoirttaa ma1!lin käy1t,
tökelpoisuutta oleellisesti ja asettaa sen äärilaiJtaan siinä rarha'teoreet
tisessa ja -poliittisessa keskUis~teluSlsa, jota eroonomis'tit ovat yhä vilk
kaammin käyneet rahapoHltiil~an ja hintatason yhteyksi!Sitä. Aht~a1an 
mallHla voi tästä huolimatta oHa sovellutusmahdollisuuksia, mutta 
hänen l{;orkopoItittisles:takin argumentistaan on huomattava, ettei hin
tataso ole mallissa edes eksogeenisena eikä mallissa siten erotella ru
mellis- ja reaalikorkoja 'to:isirstaan. Tämän vuoKsi malHa ei voi sovel
taa 'e'simerkiksi ongelmaan nimelHskoron mukautumisesta ja mukaut
tamrsesta mahdollisiin ul~oi'8iin hintatason muu1toksiin. 

Professori Ahtiatlan esitelmä avasi mie'lenkiintoisia keskustelun 
aiheita. 
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Suomen Pankin rahapolitiikan välineiden 
tarkastelua professori Ahtialan esitelmän 
valossa 

HEIKKI KO'SKE,NKYLÄ ja SEPPO' KOSTIAINEN 

Mallin realistisuuden tarkastelua 

Professori Ahtialan esitelmä jakaantuu kahteen osaan. Ensiksi hän 
muodostaa te'Oreettisen mallin, jonka avulla tarkastelee ensisijaisesti 
antolainauskoron korottamisen vaikutusta taloudelliseen aktiviteet
tiin, lähinnä investointeihin. Mallin esitteilyn jälkeen Ahtiala analysoi 
tarkemmin koron vaikutuksia. 

Toiseksi Ahtiala tarkastelee varsin deskriptiivisesti muita Suomen 
Pankin rahapolitiikan välineitä. Tämä 'Osa esityksestä liittyy varsin 
löysästi varsinaiseen maUitarkaste'luun. 

Seuraavassa tarkastellaan aluksi perusmaHia yhtälö yhtälöItä ja 
arvioidaanmaUin realistisuutta. Professori Ahtiala ei ole ensimmäi
sessä rahoituksen kysynnän ja tarjonnan tasapainoehtoyhtälössään 
(1) määritellyt finanssisäästämisen erkä rahan käsitteitä. Jos yhtälö 
on tarkoitettu rahoitustilinpitoidentiteetiksi - kuten näyttää - saa
daan siitä riippumatta, miten 1, S, DDNI ja DM on määritelty, seuraava 
yhtälöiden keskinäinen riippuvuus: 

(1) DM + S= DD~I + 1 
(14) S - B = 1 (reaalipuolen tasapainoehto ) 

- B = DM - DDNI = v'aihtoltas,een ailij äämä 

Sivulla 203 on esitetty, ettämarllin kahdeksan muuttujaa ratkea
vat uniikkeina kahdeksasta Hneaarisesta Yhtälöstä. Kuitenkin kolme 
muuttujaa, B, DM ja DDNI, on lineaarisesti toisistaan riippuvia, joten 
kahdeksassa yht~lössä on vain seitsemän riippumatonta muuttujaa. 
Systeemi on siten yli-identifioitu. 
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Sivulla 200 Ahtia:la olettaa, että ma:llin aikajakso on niin pitkä, 
että koko sopeutus 'tapahtuu yhden periodin kuluessa. Kyseessä on 
lähinnä täyden sopeutuksenmaHi. Edellä olevalla tava'lila määri'teltynä 
mallin periodi 'On varsin pitkä, ilmeisesti useita vuosia, koska muutok
set 'tietyn tekijän suhteen yleensä Ilevittäytyvät useille vuosille. 

Yhtälön (7) mukaan 'keskuspankkiluoton haluttu muutos riippuu 
vainmarkkinakoron ja keskuspankkiluoton koron erotuksesta. Tähän 
varsin keskeiseen oletukseen joudutaan jä'ljempänä puuttumaan useis
sa kohdin. Yhtälöä voi tuskin pitää Suomen oloissa kovin realistisena. 
Pankkien keskuspan'kkiveilkaantuminen riippunee ensi sijassa anto
ja ottolainauksen erosta tai pankkien ennustaman ta'lletuskehityksen 
poikkeamisesta todellisesta kehityksestä sekä kuoletusten kertymises
tä. Myös pääoman tuontimahdollisuudet ja sen kustannus vaikuttane
vat nykyisin haluttuun keskuspankkive'lkaantumiseen. 

Ulkomaisten pääomaliikkeiden oiletetaan yhtälön (8) mukaan 
riippuvan kotimaisen ja ulkomaisen t~orko'tason erosta. Lyhytaikais
ten pääomaliikkeiden kohdalla näin 'lieneekin osittain. Mutta lyhytai
kaset pääom-aliikkeet riippuvat suuresti ulkomaankaupan volyymin 
tai arvon kehityksestä esim. vienniHä tai tuonniHa mitattuna. Siis 
huomattava osa lyhytaikaisista pääomalii~keistä tapahtuu peilkästään 
transaktiotarkoituksessa. Pi ~käaikaisiin pääoma1irkkeisiin vaikuttaa 
korkoeron lisäksi ratkaisevasti rahoituksen saatavuus koti- ja ulko
maisilla pääomamarkkinoilla. 

Yh tälöissä ( 9 ), ( 10), ( 11), ( 12) ja (13) oletetaan ylimääräisten 
reservien, rahan tarjonnan, säästämisen, rahan kysynnän ja inves
tointien riippuvan kotimaisesta korkotasosta. TarkasteHessaan mal
linsa xea'listisuutta sivulla 208 Ahtia1a toteaa, että korko on Suomen 
oloissa eksogeeninen tekijä ja että luotonsäännöstely z (= selektii
vinen luotonantorajoitus) on mallissa varsinainen endogeeninen ra
hoitusmuuttuja.1 

Ahtialan oman varauksen lisäksi koron vaikutuksista näissä mal
leissa on kuitenkin tehtävä muita huomautuksia. Yhtälön (11) mu
kaan sääs,täminen riippuu koron 'lisäiksi tuloista. Ilmeistä on, että sääs
täminen riippuu reaalituloista tai että yhtälössä (11) voisi oHa myös 

1. Esitelmässään Ahtiala käytti termiä luotonsäännöstely (= L), mutta oheisessa 
artikkelissa sille on annettu nimitys »selektiivinen luotonantorajoitus». Esitelmän liit
teen perusteella on selvää, että nämä tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. 
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hintamuuttuja. Hintatason tapahtuneilla ja odotetuilla muutoksilla 
lienee varsin keskeinen sija kotita1ouksien säästämiskäyttäytymisessä. 

Yhtälö (12) kuvaa rahan kysyntää lähinnä transaktiotarkoituksiin 
ja riippunee todellisuudessakin 'lähinnä tulojen ja hintojen muutok
sesta. 

Yhtälön (13) mukaan investoinnit riippuvat tuloista, korosta ja 
lUdtonsäännöstelystä z. Tulomuuttuja mitann~e tässä kys~nnän vai
kutusta investointeihin ja on sikäli realistinen. Koron sijasta maUiin 
voisi ajatella Suomen oloissa se'littäjäksi kannattavuustekijää mitat
tuna esim. yritysten sijoitetun pääoman tuotolla. Myös kannattavuu
den odotuksHla lieneee keskeinen vaikutus investointipäätöksiin. Kan
nattavuus on sikäli varsin »kattava selittäjä» investoinneille, että siinä 
esiintyvät sekä lopputuotteiden hinnat että kus1tannusten vaikutuk
set. Myös koron vaikutus tuntuu kannattavuudessa, onhan se eräs 
kustannust~kijä. Muuttujan z sisällyttämistä investointifunktioon voi 
pitää hyvin perusteltuna. Osaksi arvailun varaan jää kuitenkin se, 
miten Ahtiala olettaa sen toimivan. Hänhän olettaa, että z on endo
geeninen tekijä, mutta ei spesifioi sille käyttäytymisyhtälöä. Jä'ljem
pänä esitetään tulkinta z:n toiminnan suhteen. 

Vaihtdtaseyhtälön (15) mukaan vaihtotaseen ylijäämä riippuu 
yksinomaan kansantulosta Y. Tähän yhtälöön päädytään olettamalla 
mm. vienti eksogeeniseksi. Todellisuudessa vaihtotaseen ylijäämä riip
puu viennin ja tuonnin ~ehityksestä (pa:lvelutase) ja nettotulonsiir
roista, j10issa ovat mukana mm. ulkomaisen velan hoitomenot. Koska 
Ahtialan mallissa ajanjakso on »pifkähkö», ei vientiä voi pitää ekso
geenisena tekijänä, vaan sen kehitykseen vaikuttaa vientikapasitee
.tin kehitys, johon taas investoinnit vaikuttavat ratkaisevasti. 

Kotimaisen taloudellisen aktiviteetin vaihtotasevailkutusten olete
taan Ahtialan maUissa riippuvan vain kansantulon ns. kerroinvaiku
tuksista. Se, onko vaihtotaseen ylijäämä kansantul'on negatiivinen vai 
positiivinen funktio, riippuukin olennaisesti periodin pituudesta. Mitä 
piltempi tarkalsteluperiodi on, sitä todennäköisempää on, että invesltoin
tien tuotanto kapasiteettia ja SIten myös vientikapasiteettia kohottava 
vaikutus kumoaa tulojen lisäyksen kerroinvaikutuksen tuontiin. 

Sivulla 203 Ahtiala pohtii eri muuttujien etumerlkkiä koron vaih
telujen suhteen. Sivuilla 208 hän kuitenkin toteaa varsin oikein, että 
koska korko on 'OHut Suomessa säännöstelty, sen vaikutus ei juuri 
näy edellä tarkastelluissa käyttäytymisyhtälöissä. Mallin yhtälöistä 
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voidaan yhteenvedonomaisesti todeta jo tässä vaiheessa, että keskei
simmät ovat keskuspankkive1lkaantumista kuvaava yhtälö (7), pää
omaliikke~tä kuvaava yhtälö (8) j1a inveslto'iJllftftfunlk'ffio (13). Näihin 
yhtälöihin liittyy piirteitä, jotka tekevät Ahtialan mallista varsin epä
realistisen Suomen olosuhteiden kuvaajana. Yhtälöiden merkityk
seen esitelmässä vedettyjen johtopäätösten kannalta palaamme jäl
jempänä. 

Ahtialan säästämisfunktion mukaan yleisö lisää taHetuksiaan ko
ron noustessa, jolloin myös yritysten rahoitusmahdO'llisuudet para
nevat. Siis kotitalouksien säästämisasteen oletetaan olevan kasvava 
funktio koron suhteen . .A!h tiala toteaa, että kotita'louksien siirtymisellä 
kulutuksesta finanssi-investointeihin ei ole vaikutusta aktiviteettiin 
vaan ainoastaan tuotantovoimien aHdkaatioon. Tätä keskeistä johto
päätöstä ja sen merkitystä analys10idaan jäljempänä perusteellisem
min. Tässä on lähinnä kyse allokoinnista kotitalouksien ja yritysten 
välillä. Kyse ei siis oile aHokoinnista yrityssektorin sisällä enemmän. 
tai vähemmän tuottavien projektien välillä. 

ISivulla 204 Ahtia'la to'teaa rajoittuvansa tarlkastelemaan vain raha
politiikan tavoitteita suhteessa muuttujiin Y ja A. Muuttujalla Y 
hän tarkoittanee lähinnä kansantulon (tai BKT:n) vaihteluja eikä 
niinkään sen kasvua. Muuttuja A puolestaan viittaa koko talouden 
valuuttavaranto on , koska se kuvaa yleistaseen saldoa. Rahapolitiikan 
vaikutukset hintatasoon ja työllisyyteen jäävät näin ollen tarkastelun 
ulkopuolelle. Kun kyseessä on koron vaikutusten tarkastelu, olisi 
hintatason liittäminen tarkasteluun varsin paikallaan. 

Ahtiala rajoittuu analysoimaan mallinsa ominaisuuksia vain muu
tosten suunnan suhteen yksinkertaisen geometrian muodossa. Mallin 
parametrien todellisuudessa saamilla arvoilla ei tällöin ole merkitystä, 
Joten ~muutosten suuruudet jäävät avoimiksi. Sivuila 210 hän tosin 
viittaa USAssa saatuihin rahan 'kysynnän ja tarjonnan jouston esti
maatteihin koron suhteen ja pitää saatuja tuldksia »varsin kohtuul
lisina». USAn olosuhteet poikkeavat kuitenkin Suomen olosuhteista 
niin olennaisesti, ettei nällä tuloksilla ole juuri merkitystä. 

Sivuilla 204-208 Ahtialakäsittelee rahapolitiikan vaikutuksia 
kehittyneessä rahajärjesteimässå. Teksti on tältä osin varsin yleistä 
tarkastelua rahoitusmarMdnoiden luonteesta eilkä juuri liity malliin 

5 
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sen kummemmin kuin Suomen Pankin rahapoilitiikan vaikutuk
siinlkaan. 

Koron vaikutuksesta Suomessa 

Sivul1a 208 Ahtiala siirtyy tarkas:telemaanmallinsa toimintaa Suomen 
olosuhteissa. Mallin yhtälöiden realistisuuden suhteen on jo todettu 
koron vähäinen rooH Suomen oloissa. Samalla sivuUa esitettyyn nelj ä 
rahoitusmarkkinoidem;me peruspiirrettä sisältävään luetteloon olisi 
syytä lisätä, että ulkomai1set pääomaliikkeet ova't Suomessa suureksi 
osa!l~si kontroHoituj a. Lyhytaikaiset pääomaliikikeet ovat kuitenkin 
suhteellisen vapaita liikkumaan korkoerotuksen suhteen. Tä1lä ha
vainnolla on merkitystä yhtälön (8) suhteen, koska siinä oletetaan 
koko ulkomaisen pääoman tuonnin riippuvan kotimaisen ja ulko
maisen !k!oron erotuksesta eli oQevan kolkonaisuudessaan maUissa endo-

. geenista. Kun kotimaisella korkotasolla ei juuri ole merkitystä eli se 
oletetaan 'eksogeeniseksi, tulevat mallin muuttujat riippuviksi ainoas
taan kansantulon 'tasosta (Y), u1Jkomaisesta korosta (rF) ja luo'ton
säännöstelystä ( z ) . 

Sivulla 209 Ahtiaia siirtyy korkoaseen tarkasteluun Suomen olois
sa. Kun diskonttokoron ja anto'lainauskoron o~etetaan muuttuvan 
saman verran, niin yhtälön (7) mukaan pankkien haluama keskus
pankkivelka ei 'muutu korkotason muuttuessa. Epäselväksi jää, onko 
Ahtialan käyttämä ko:rko (l'R) kesikuspankkivelan perusk!orko vai 
ko'konaiskustannus (0/0), jossa myös sakkokorko on m.ukana. 

Koron noustessa finanssisäästäminen kasvaa khtia'lan esittämässä 
kuviossa sivulla 206 AC:n verran ja luottoJen kysytty määrä laskee 
DB:n verran. Kuviossa korko on oletettu koko ajan tasapainokorkoa 
pienemmäksi. Lisäksi oletetaan, että Quoton kysyntä- ja tarjontakäyrät 
ovat korkojoustavia myös Suomen älosuhteissa. Kotitalouksien sääs
täminen on osa finanss~sääs:tämistä ja sen siis oletetaan kasvavan 
koron kasvaessa. 

Sivulla 209 Ahtiala esittää keskeisen tuloksensa, jonka mukaan 
»tämä siirtymä vaikuttaa siis tuotantovoimien alloikaatioon m.uttei 
ta:loudelHseen aktiviteettiin.» Sii:rtymällä hän tarkoittaa kotitalouk
sien siirtymistä kuQutuksesta säästämiseen. Lisäksi hän toteaa, että 
markkinakorolla mitattuna säästöt ohjautuvat nyt tuottavampiin koh-
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teisiin. Voidaan kuitenkin todeta, että [lainojen korko kyllä nousee, 
mutta siitä ei vtoida vielä pääteHä investointien tuottojen muutosta. 
Kokonaistaloudellisen tuottavuuden kanssa koron muutoksena ei vält
tämättä ole mitään tekemistä. Tässä kohden tulevat i'lmi tämän mai
lin puutteet suhdanne- ja rakennepoliittisten ilmiöiden samanaikai
sessa kuvaamisessa. Malli lienee kuitenkin ajateltu lähinnä suhdanne
ilmiöiden kuvaamiseen, vaikka Ahtia~a viittaakin useissa kohdin myös 
allokaatiovafkutuksiin. Seuraavassa analysoidaan Ahtialan kuvion 
pohjalta lähemmin koron nousun vaikutusta taloudel1iseen aktivi
teettiin. 

Kun korko nousee ro::Slta n:eeu, niin pankkien halU1t;tu keskus
pankkivelka ei muutu, j10ten ainakaan tästä syystä rahan tarjonta 
(DM) ei kaslva. Koron nousu lisää 'kotitailouksien taHetuksia (S), 
joten koko rahan tarjonta (~M + S) kas:vaa kuviossa määrällä AC. 
Jo tässä voidaan huomauttaa, että nimenomaan !keskuspankki velan 
peruskorko muuttuu saman verran kuin yleinen korkotas1o, joten 
D (r - rR) = 0, kuten Ahtiala toteaa. Mutta rR kuvaa vain keskus.
pankkivelan peruskorkoa. Jos samalla sakkokorot 'muuttuvat siten, 
että keskuspan~kivelan keskimääräinen korkokustannus ylitykset 
huomioon ottaen kasvaa enemmän kuin r niin D (r - rn) < 0 ja ha
lukkuus velkaantua ~eskus:pankkiin voi pienentyä. 

Edelleen oletetaan, että 'luottojen kysytty määrä, siis summa DDM 
+ 1, laskee DB:n verran kuviossa. Kumman suureen DM:n vai I:n ole
tetaan olevan korkojoustavan ? Investointien korkojoustavuus tuskin 
on kovin suurta, sitä vastoin käteisvaroi1'la (DM) se voisi olla tuntu
vaakin, vaikka niidenkin kysyntään vaikuttaa ensi sijassa transaktio
tekijä. Ei ole myöskään mitään syytä 'Olettaa a priori, että luoton tar
jonnan ja luoton kysynnän muutokset ovat yhtäsuuret. Ahtiala o'lettaa, 
että säästämisen (8) kasvu estää investointien (1) laskun !koron nou
sun johdosta, jolloin DM ilmeisesti supistuu. Mutta merkitseekö S:n 
kasvu välttämättä I:n kasvua? Siis merkitseekö rahoituksen saatavuu
den pararrrtumiinen S:n muodo!slsa lsåJtä, e:ttä koron nousu ei aiheuta I:n 
laskua, vaan 1 säilyy entisellä tasdl'laan? Ilman potentiaalisen kysyn
nän olemassaoloa näin tuskin on. 

Kuten ,edellä on todettu, niin Ahtiala ei määritte'le yhtä:1öä endo
geeniselle muuttujal1een z (luotonsäännöstely) . Hänen keskeisin tu
loksensa - koron korotuksella on eikspansiivinen vaikutus kokonais-
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kysyntään - riippuu ratkaisevasti siitä, mitä oletetaan luotonsään
nöstelytekij än 'käyttäytymisestä. 

Yhtälön (7) perusteella Ahtiala tuntuu diettavan, että luotonsään
nöstely määräytyy siten, että se toteuttaa pankkien kannalta »opti
maalisen» 'keskuspankkivelkaantumisen. Tämän optimin mallissa 
määrittelee keskuspankIkikoron ja antolainauskoron erotus eli pank
kien kannalta kannattavuustekijät,. Pankkien luotonanto ja velkaan
tuminen keskuspankkiin oHsivat tällöin riippumattomia mm. luot
tojen liika'kysynnän suuruudesta. 

Tar'kaste11essaan myöhemmin sivuilla 215-216 tarkemmin kes
kuspankkivelkayhtälön (7) käyttäytymistä, Ahtiala pitää mahdol
lisena, että pankkien luotonsäännöstely voi joustaa luottojen liika
kysynnän suhteen. Hänhän toteaa, että pankit voivat reagoida luo
ton ylikysyntään pankkien kantaessa huo~ta asiakkaittensa rahoitus
huollosta. Tämä Ahtialan Iisätoteamus vahvistaa myös sen, että var
sinaisessa korkoanalyysissaan hän lähtee L:n suhteen juuri edellä 
mainitusta »optimioletuksesta». Olettamus, jonka mukaan pankit jous
tavat 'luottojen ylikysynnän kasvaessa, tuntuu realistisemmalta Kuin 
Ahtialan varsinaisessa mallitarkastelussa käyttämä oletus. 

J O's pankkien harjoittama luotonsäännöstely on Joustavaa, niin 
koron korotus Ahtialan olettamalla tavalla supistaa luottojen yliky
syntää, siis pienentää luottojen kysynnän painetta pankeissa ja su
pistaa tämän seurauksena luottoekspansio'ta. Tällöin saavutetaan kont
raktiivinen vaikutus kO'konaiskysyntään. Myös koron korotuksen 
säästämisvaikutukset 'muodostuvat joustavan luotonsäännöste~yn val
litessa kontra'ktiivisiksi, 'koska ranoituSlsäästämisen kasvusta seuraava 
luottojen liikakysynnän supistuminen pienentää pankkien keskus
pankkivelkaa. 

Maksutasevaikutuksen Ahtiala väittää olevan aluksi positiivisen, 
koska pääoman tuonti Ikasv-aa. Toisaalta hän unohtaa, että investoin
tien kasvu lisää kansantulon Y'kasvua, jolloin tuonti kasvaa rajatuon
tialttiuden kautta. Kun investointien 'kypsyminen kapasiteetiksi ja 
siten ko1llmJailsen rtarjonna:nl~såyks:~si kestää verralten piJtkän periodin, 
niin koron nousun ensivaikutus ma'ksutaseeseen olisi ehkä negatiivi
nen. Näin olisi varsinkin, jos koron nousu ei johda pääoman tuonnin 
kasvuun pääomantuontrlupien ollessa Suomen Pankin kontroliissa. 
Pitemmällä tähtäyksellä investointien 'kasvu johtaa myös vientikapa-
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siteetin kasvuun, joten lopullinen vaihtotasevaikutus. jää epäselväksi 
ellei tunneta Ahtialan mallin parametrien ~ukuarvoja. 

Sivun 213 alaviitteessä Ahtiala näyttää U'skovan, että vapaasti 
toimivien rahamarkkinoiden puute ja siihen liittyen keskuspankin 
avomarkkinaoperaatioiden 'mahdottomuus j10htavat meiUä rahoitus,.. 
markkinoilla sellaisiin lyhytalkaisiin heilahteluihin, jotka oieel1isesti 
vaikeuttavat talouselä'män toimintaa. Tämä päätelmä on käs.it~k

semme mukaan virheellinen. Pankkien keskuspankki velkaantumisen 
mahdollisuus on aina siinä määrin joustava, että kesikuspankikivelan 
muutoksilla voidaan huolehtia tällaisten lyhytaikaisten heilahdusten 
neutraloinnista ilman, että niillä olisi minkäänlaista vaikutusta rahoi
tusmarkkinoiden kireyteen ja pankkien luot1onantopoHtiikkaan. Pank
kit aivan ilmeisesti suunnittelevat 'luotonantopolitiikikaansa huomat
tavasti pitkäjänteisemmin kuin rahamarkkinoiden kunkin päivän 
tilanteen mukaan. 

Pankkien keskuspankkivelkayhtälön (7) tarkastelua 

Ensimmäisessä lisäselityksessä viitataan »hyvään asiakkaaseen», jolta 
saadaan muutakin tuloa kuin korkoa. Hmeistä orrkin, että nämä »tuot
tavat asiakkaat» tulevat kaikissa oloissa luototetuiksi ilman keskus
pankkiluottoon turvautumistakin. Keskuspankkiluoton varassa rahoi
tettaneen lähinnä juuri niitä asiakkaita, j10ilta saadaan vain normaaHt 
kotkotuOitOit. Se se~kka, että huomartltava OSia 1uotoislta pa[autuu ltaUe
tuksina takaisin pank'kiin ei Hity erityisesti suhdannehuippui'hin, ku
ten Ahtiala tässä väittää. Tämä relaatio on jatkuvasti voimassa luot
tojen ja talletusten välillä. 

Toisena lisäseIityksenä sille, miksi yhtälö (7) ei käytännössä pelaa 
hyvin, Ahtiala tarjoaa pankkien antolainauksen jäyikkäliikkeisyyttä. 
Tämä voisi johtaa siIhen, että pankit joutuvat harjoittamaan tappiotI
lista luotonantoa. Täl'löin pankit eivät siis lyhyellä aikavälHlä voisi 
käyttäytyä yhtälön (7) mukaan, vaan velkaantuisivat ajoittain halua
maansaenemmän keskuspankkiin. Ilmeisesti käytännössä näin juuri 
tapahtuukin, koska panklkien luotonantolupaukset perustunevat pää
asiassa aikaisemmin myönnettyjen 'luotto~en kuoletussuunnitelmiin 
ja talletuskehitykseen, lähinnä sen ennusteeseen. Poikkeamat näiden 
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muuttujien ennuste'tusta kehityksestä heijastuvatkin sitten vä'littömäs
ti keskuspankkivelanmäärässä. Toisaalta Ahtiala olettaa esitelmänsä 
alkupuolella, että ma1J.in aikaperiodi on sen pituinen, että sopeutumi
nen tapahtuu täysin yhden periodin kuluessa. 

Kolmannessa lisäselityksessä Ahtia'la spekuloi siNä, että sakkokorot 
»annetaan antee'ksi», mikäli ne kasvavat kovin suuriksi. Tämä selitys 
on spekulointia eikä oikein sovi yhteen muuten asiaUisen tyylin 
kanssa. 

Ahtialan neljäs seilitys tuntuu realistisimmalta. Siihen viittasim
me jo edellä. Hänen mukaansa pankit saattaisivat »reagoida luoton 
ylikysyntään» ja pitää huolta asiakkaittensa rahoituksesta. Ilmeisesti 
hän tarkoittaa tässä sitä, että pankit eivät perustaisi luotonan'toaan pel
kästään kannattavuusnäkökohtiin, siis eivät maksimoisi voittoaan, 
vaan voisivat myöntää 'luottoa tappioUaikin. Tämä selitys on käytännös
sä hyvin lähellä ,edellä oHutta toista selitystä, jonka mukaan 'luotonan
non hidasliikkeisyys voi johtaa tappi10:Ilisen luoton myöntämiseen. To
dellisuudessa pankeHla on tuskin paljoakaan mahdoUisuuksia maksi
moida voittoaan lyhyeUä aikavälillä, esim. noin vuoden sisällä. Pitkällä 
aikavälillä ne pyrkinevät saavuttamaan jonkinlaisen »normaa1ivoi'ton», 
joka vastaa osakkeenomistajien voitto-odotuksia ja Vloitaneen mää
ritellä osirrkoprosentin avulla. l'lmeisesti olennaisin ero tämän nel
jännen selityksen ja edeHä olleen toisen selityksen väHllä on siinä, 
että edeUisessä pankkien o~e'tetaan tarkoitukselia velkaantuvan kes
kuspankkiin enemmän 'kuin niiden kannattavuussyistä kannattaisi. 
Jälkimmäisessä taas liiallisen, eli kannattavuustekijät ylittävän vel
kaantumisen katsotaan johtuvan tekijöistä, joihin panki't eivät voi 
vaikuttaa. Tällöin »Hiallinen» keskuspankkivelkaantuminen ei tapah
du tarkoituksena. 

Myös viides selitys luottomarkkinoiden tasapainokoron paranta
vasta vaikutuksesta pankkien käyttäytymisyhtälön selityksen suhteen 
on outo. Ilmeisesti Ahtiala tässä kohden olettaa, että koron ollessa 
tasapainossa luoton ylikysyntää ei esiinny, joten pankeilla on täUöin 
suuremmat mahdollisuudet pysyä yhtälön (7) puit'teissa ja siis pe
rustaa velkaantumisensa keskuspankkiin yksinomaan kannattavuus
laskelmiin. Tällöin 'keskuspankki velan taso saattaa olla nykyistä pall
jon alhaisempi, mutta alemmankin tason puitteissa pankeille on käy
tännössä vaikeahko pysytellä yhtälön (7) mukaisessa käyttäytymi-
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sessä, koska myös nyt vaikuttavat muut tekijät kuten luotonannon 
hidasliikkeisyys, taHetuskehityksen poikkeaminen ennustelusta jne. 

Kuudenneksi Ahtiala 'O~e1ttaa, erttä pankkien pääom'aIIl 'tuonti rea
goi »samoihin tekijöihin samalla tavoin». Mitähän hän täl1ä tarkoittaa? 
Jos hän tarkoittaa sitä, että tasapainokoron vallitessa pääoman tuonti 
on nykyistä herkempi 'kotimaisen ja ulkomaisen korkotason erotuk
seen nähden, 'On väitettä yhtä vaiklea perus:teIlla kuin kumotakin. Pai
jon riippuu myös siitä, onko kyseessä pitkäaikaisen vai lyhytaikaisen 
pääoman joustavuus korkoeroon nähden. Näiden käyttäytyminen lie
nee varsin erilaista korkoeron suhteeseen. Pi ijkäaikaisen pääoman 
tuonti riippuu lähinnä kotimaisen ja ulkomaisen rahoituksen saata
vuudesta. Lyhytaikaisen pääoman tuonti lienee herkempi k:orkoeron 
suhteen, vaikka se olennaisesti riippuu u1komaankaupan voiyymin 
kehityksestä. 

Yhteenvetona näistä esittämistään lisänäkökohdista pankkien 
keskuspankkivelan määräy'tymisen suhteen Ahtiala toteaa, että hyp'O
tees1en Ise1ityskylky on empiirinen kysymys. Kuitenkin teoreettiset 
käsitteet oIlisi saatava täysin selviksi, ennen kuin mallin selityskykyä 
voidaan 'empiirisesti mitata. Lähinnä Ahtialan ensimmäinen, toinen ja 
neljäs selitys ovat' varteenotettavia ja niiden huomioon ottaminen 
muuttaa yhtälön (7) käyttäytymistä ratkaisevasti ja samalla saatt,aa 
kyseenalaiseksi johtopäätöksen, j'Onka mulkaan kOl'on nousu ei vaikuta 
aktiviteettiin. Käytännön kannalta keskeisimmät ke:slkuspankkivelka
yhtälön piirteet Ahtiala esittää alavii'tteessä. Ne älisi oHut s:yytä tuoda 
esiin paina:~aammin varsinaisen keskuspanikkivelkayhtälön tarkas
telun yhteydessä. 

Muiden rq,hapolitiikan välineiden tarkastelua 

Esitelmänsä sivuilla 000-000 Ah'tia~a tolteaa, että kulutus:luorttojen 
ehtojen säätely ei: 'juuri vaikuta a~tiviteettiin. Tähän tUllolkseen on 
päädytty 'myös Tilastokeskuksen vHme syksynä julkaisemassa osa
makJsukauppaa koskevassa tuijkimuksessa. Varsin mie~en:kiintOiinen on 
A:htia!lan Itoteamus, jonroa mukaan kuiutusluo:tt'Oj1en ehtoJen tiukennus 
tuntuu lisäävän »luattoanomukslislta» päätellen asunnonparannusJtöi
den, opintojen ym. rahoitustaI"Vietta. Tällaisia ludttoanomustiertoja ei 
liene yleisesti saatavil'la. 
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Ahtialan kommenttiineri'tyisluottolaitosten j1a ,eräiden muiden 
instituu'1:i'Oiden rahoitusvir~tojen huom1oon ottamisesfta nykyistå parem
min kansarrta10uden rahoituspolitiikkaa suunniteltaessa, voi hyvin 
yhtyä. AsuntohalHtuksen, Kansan'e~äkeilaittdksen, Teollistamisrahas
ton, Kehitysaluerahaston ym. 'kautta kulkevNla rahaVlirroiHa on 
nykyisellään varsin 'suuri mer1tittys sekä suhdanne- että rakennepoiJi
tiikan kannalta. 

Rahap'Olitiikan löysennyksen vaikutuksesta taloudelliseen aktivi
teettiin Ahti~a toteaa, ettei taloudellista aktivtteettira voida siimuloida 
rahapolitiikalla ,ellei kansantaloudessa ole potentiaalista kysyntää 
('S. 219). Kuten jo aiemmin on todettu mallitarkastelun yhteydessä, 
Ahtrala itse 'asiassa olettaa maHisslaan, e(1)tä rahoituksen saatavuuden 
paraneminen lisää invest'ointeja eli päinvastoin kuin hän ny't tässä koh
dassa väittää. 

Ahtiala esittää sama:l[a sivulla j'Oukon rahoitustkanavia, jotka eivät 
hänen muka!ansa ole Suomen Pankin kontroUiss1a. Tämä ei pidä kui
tenkaan täysin paikkaansa, sHlä Suomen Pankilla on m'ahdollisuU's 
vaikuttaa näiden rahoitusk'anavien päätöksenrtekoon usealla eri 
taVlalla. 

Ahtia1an toteamus sivulla 220, että rahapolitiikka vaikuttaa pää
asiassa investointitoimintaan, on 'Oikea. Mutta hänen Hsäyksensä, että 
se, minkä pankin asiJak!as investoija sattuu olemaan, vaikuttaa usein 
ratkaisevasti proj'ektin to'teurutamismahdol1isuuksiin, on Viarsin outo. 
Jos tämä toteamus pitäisi paikkansa, niin rahapo:litiikka sii's vaikut
taisi varsin eri tavoin eri panlkkeihin. Näinhän ei todellisuudessa ole. 
Sitä vastoin eksogeeniset suhdannetekijät, kuten v1ennin, tuiojen jne. 
kehitys kohtelee pankkej!a jonkin verran eri tavoin. Mutta myös näi
den t·eldjöiden vaikutus :tunltuu lähinnä parrk1cien kannalta marginaa
lisissa investointiprojekteissa, ei keskimääräisten projektien luorton
saantimahdon~suuksissa. 

Ennen esit~lmärrsä yhteenvetoon siir:tymti.lsItä Ahtiala tolte'aa, etltä 
panMcien itorminta on paremmin ennustettavissa, j:os jätj'esrtJel'män 
kehittyneisyyttä 'lis.ätään. 'On varsin vaikeH uskoa, että markkina
mekanismin Itoiminnan lisääminen parantaisi sen ennustettavuutta. 
Päinvastoinkin voi'Si käydä, kosroa arVlopaperimarkkinoiden merki
tyksen kasvaessa lisääntyisi myös spekuloijien vaikutus rahoitus
marlclrinakehity'kseen. Nämä ajatuksensa Suomen rahoitusmarkki-



PUHEENVUORO 245 

noiden kehittämisestä Aht1ala on jo aiemmin esittänyt Liike.taloudel
lisessa Aikakauskirjassa.2 J. J. Paunio on esittänyt varsin perustellut 
epäi~evätkommenttinsa näi!hin rahortusmarkkinoiden kehittämis
ehdo:tuk'Silin.3 

Yhteenveto 

Esitelmänsä yhteenvedossa Ahtiala tarkastelee vielä kiinteä- ja vaih
tuva~orkoirsuU!tta sekä Suomen Pankin ja valtion roolia rahoitusmark
kinor1:lamme. Suomessa vallitseva vaihtuvakorkoinen systeemi estää 
hintJamekani's'min vaikutusIten täysimääräisen toteutumisen verrat
tuna kiinteäkorkoisiin markkinojJhin. 

Valtion suuren raho~tusylIjäämän syntyminen on epäilemättä 
lisännyt valtion harjoittaman rahoituspolitiikan merkitystä raha
markkinoiden keh~tyksen kannalta. K:erratitakoon vie.Iä lopuksi pro
fessori Ahrt!1allianroelslroeisi'm'mat johtopäältöksl€\t: 

koron korotus lisää taloudellista aktivrteettia ja 
vapaan markkinameroanismin toiminnan tehostaminen rahamark
kinoiUa parantaa ta'louden stabi'liteettia ja helpottaa sen kehityk
sen ennustamista. 

Jälkimmäistä 'tulosta ei varsinaisesti johdeta eikä perustella tässä 
esrtelmässä. Jdhtopäätös koron suhteen perustuu maHiin, jonka rea
listisuus todellisuuden kuvaajana on kyseenalainen. 

2. Pekka Ahtiala, Rahamarkkinatko Suomeen?, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 
n:o 4, 1972 .. 

3. J. J. Paunio, Rahoitus- ja rahapolitiikan perusteiden tarkastelua, Kansantalou
dellinen aikakauskirja n:o 2, 1973 



Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:3 

Suomen taloudellinen kehitys ja talous
politiikka sotien välisenä aikana* 

HENRI J. VARTIAINEN 

Lähtöasemat 1 maailmansodan jälkeen 

Itsenäistyneen valtion elinkeinoelämä joutui sodan jälkeen sopeu
tumaan uusiin tuotan to- ja marklkinaolosuhteisiin Venäj änkaupan 
yhteyksien katketessa. Useilla aloiHa - mm. paperi- ja puuteo[Hsuu
dessa (sahateoHisuutta lukuun ottamatta, joka oli jo enemmän perus
tunut lännenyhteyksien varaan) sekä tekstiiH- ja metalliteoUisuuk
sissa oli uusia markkinoita etsittävä ~änsimaHta ja kotoa. Tavaroiden 
ja palvelusten viennin tyr~htyminen yhtyneenä toisaalta suoranai
seen elintarvikepulaan, toisaalta investointitavaroiden tuontitarpee
seen sodanjälkeistä talouselämää jaloilleen pantaessa heikensi huo
mattavastimaksutasetta. Inflaatio raivosi epävakaissa olosuhteissa, 
eikä ulkomailta ollut saatavissa niin suuria lainoäa kuin pääoman
puutteen poistamisen ja maksutaseen tasoittamisen arvioitiin vaa
tivan. 

Rahan arvon heikkeneminen merkitsi samaUa kultakanta-järjes
telmän romahtamista. Tämän muutoksen merkittävyyttä ei pitkään 
aikaan haluttu tunnustaa, ja erilai:sisrsa lausunnoislsa korostettiinikin 
paluuta »poikkeukseHisista» oloista sotaa edeltäneiden hintojen ja 
pari teettien tasolle. 

TalouspoHtiikan tiedostettuna päämääränä 'Oli näislsä oloissa vien
nin kasvuedellytysten nopea turvaaminen sekä haitallisena pidetyn 
eli:nikeinosäännöstelyn mahdollisimman pikainen purkaminen. Lyhyen 
kansainvälisen laskusuhdanteen jälkeen vv. 1920-21 metsäteolli
suuteen perustuva vienti pääsi tukevalile kasvu-uraHe vuoden 1921 
loppuun mennessä; tässä auttoi mm. valuuttakurssien nousu, mikä 

* Yhteispohjoismaisen tutkimusprojektin Kris och krispolitik i Norden yhteydessä 
valmistelemani yleisnäkemys Suomen tilanteesta. 
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teki viennin kasvun kannattavaksi jopa maailmanmarkkinahintojen 
alentues:sa. Ta'louselämän säännöstely saatiin pääosiltaan puretuksi 
samoihin aikoihin. Teollisuus sai jo v. 1920 kavutuksi vuoden 1918 
aallonpohjasta sotaa edeltäneelle tasolle. 

Aallon harjalla 

Ajanja1~so 1922-1928 dl:i miltei ~eskeYltymätöntä ta~oudellisen nou
sun aikaa. Teollisuustuotanto kasvoi volyymiltaan lähes kaksinker
taiseksi eli 11-12 prosentin vuosivauhtia Ja teollisuuden työpaik
kojen luku kasvoi neljänneksellä. Viennin kasvu jäi hieman teolli
suustuotannon kasvua pienemmäksi, sillä ,sahatavaran hyvä menekki 
ei kyennyt kompensoimaan ajoittain esiintyviä hinta- ja menekikivai
keuksia paperi- ja selluloosamarKkinoilia. Asuinrakennustoiminta sen 
sijaan '~1i ennennäkemätöntä kukoistuskautta. Sadot ja 'tulonmuodos:
tus maataloudessa olivat keskimäärin melko suotuisia vv. 1920-27. 

Ajanjakson alkupuolella nousupyrikimyksiä saattoi ehkä lievästi 
jarruttaa 'keskuspankin korkopolitiiKka, jona tähdättiin viime kädessä 
valuuttasuhteiden vakiinnuttamiseen Ja kultakannan palauttamiseen. 
Luotonannon paisumisen hillitsemiseksi ja ulkomaisen luottamuksen 
säilyttämiseksi keskuspankin diskonttokorko oli vuosina 1918-21 
nostettu 5 prosentista 9 prosentin tasolle, missä se suurin piirtein 
pysy~k~n aina 'killtaJkJarntauudi1s:tuks:een saakka. Vuoden 1926 a~ussa 
totJeutetitua kuJllta!kanltaJan silirltymisltä 'tervehdIttiin pa!luunia ede1-
listen vuosien epämääräisistä oloista normaaleihin ja terveisiin raha
talouden periaatteisiin. Kun samoihin aikoihin yleinen valuuUatilanne 
muutenkin keveni ja vaihotase pysyi ylijäämäis'enä, oli koronalennus
ten linja le}maa antavaa vuosille 1925-28 - jo v. 1925 keskuspan
kin diskonttoikorko eilennettiin 9 prosentista 7 1f2 prosenttiin. 

Yritteliäisyyden ilmapiiriä piti täten osaltaan yllä keskuspankin 
harjoittama rahapolitiikka. Keskuspan'Kki 1isäs~i suoraa luoton
antoaan liitke--elämälle, j'a vuoden 1927 aikana di1skonittokorkoa la8:
kettiin ko'lmeen otteeseen, 7 1f2 prosentista 6 prosenttiin. Motiiviksi 
esitettiin 'mm. Suomen Pankin ja rahamarkkinoiden yleisen tilan 
kevenemistä, ja osaltaan nämä toimenpiteet on nähtävä ilmauksina 
korkotason yleisistä alentamispyrkimyksistä. Silti oli ilmassa jo tähän 

aikaan selviä suhdanteen ylikuumenemisen samoin kuin sen taittu-
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misen merkkejä. Talonrakennusalalla va1'litsi näet kiihtyvä, spekula
tiivinen yritteliäisyys, mikä kiihdytti luotonkysyntää. Ku~utuskysyntä 
oli myös aikaisemman tulonmuodostuksen pohjalta vilkasta, j1a ensim
mäiset vaikeudet vientilllarkkinoHla olivat jo nostamassa päätään tai
vaanrannan takaa hintakehityksen epävakaisuuden muodossa. 

Vuoden 1928 alkupuolelle saavuttaessa elettiin noususuhdanteen 
intiaanikesää, joka pian oli puhkeava avoimeksi kriisiksi. Tuonti näet 
yhä yltyi tämän vuoden aikana mm. siitä syystä, että eräitä ku~utus .. 
tav/ara.tulleja oli vuoden alussa alennettu, mutta viennin arvo supistui 
puu- ja paperialan hinta- ja menekkivaikeu!ksien vuoksi. Ei tässä 
kyllin, vaan maatalouden satO'kin muodostui edeHisvuotisia heikom
maksi v. 1928. 

Kotitekoinen kriisimme 

Tilanteen kärjistyminen sai Suomen Pankin syyspuol~la 1928 kah
teen otteeseen nostamaan diskonttokovkoaan ja muutenkin kiristä
mään rahapolitifk!kaansa ulkomaisen maksuvahruuden suojelemi
seksi. Vaikka useat tuotantoluvut vielä koko vuode'lta osoittivatkin 
nousua - esim. asuntoj'a valmistui ennätysmäärä, lähes kolme ker;.. 
taa enemmän kuin vuositaso ennen sotaa - kääntyi tuotanto- ja 
hintakehitys vuoden aikana laskevaksi. 

Omatekoinen kriisi oli todistus siitä, että noususuhdanteen oli 
maassamme annettu kiirehtiä muiden maiden kehityksestä edelle, jo~
loin sekä nousun että laskun tunnusmerkit 'korostuivat. Kireänä raha
politiikalla kriisin puhroeamisen jälkeen, keskuspankki noudatti 
ymmärrettävän ortodoksista kuHakantamaan keskuspankin raha
politiikkaa: korkea korkokanta on omiaan hi11itsemään luotonkysyn
tää ja houkuttelemaan esiin koti- ja ulko'maisia pääomia va~uutta
varann:on kartuttamise'ksi ja pank!kien li'kviditeettiaseman paranta
miseksi. Eri asia on~ että rahamarkkinoiden kevetessä yritteliäisyys 
sil ti joutui ,enenevässä määrin kansainvälisten lamanäkymien ja ale
nevien hintojen puristukseen. Näissä oloissa korkojen a'lentaminen 
7 % :s1la 6 % :'ij)n vv. 1930-31 jäi joka 'tapauksessa tehottomaksi yritt

teliäisyyden stimuloinnin suhteen -. eihän muissakaan maissa edes 
2--3 prosentin tasoNe madlaltunut korko saanut aikaan toivottua 
elpymistä. 
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Aallonpohja ja nousu 

Pahin lama!kausi kesti vuodesta 1929 vuoteen 1931. Teollisuustuo
tannon volyymi aleni täfiö'in 17 prosenttia, tavaraviennin volyymi 
saman verran. Vararrkkojen määrä kasvoi ko!lminkertaiseksL Met
sänhakkuut supistuivat kolmanneksella, kantohinnat romahtivat. 
Rekisteröity työttömyys kasvoi noin 25 000 hengen tasolta yH 80 000 
henkeen. Heikentynyt 'kysyntä supisti jyrkästi tuontia, joten vaihto
tase kääntyi ylijäämäiseksi jo v. 1930,. Raikennustoiminnassa - joka 
seurasi yleistä suhdannekäyrää hieman myöhästelJ.len - saavutettiin 
vasta v. 1933 valmistuneiden -asuntoJen aallonpohja, vain kymmenes
osa vuoden 1928 määrästä. 

Pulaan liittyvä hinta- ja korko kehitys koetteli erityisen raskaasti 
maataloutta: tukkuhintaindeksin aletessa 14 prosenttia vv. 1929-31 
maatalouden tuottajahinnat alenivat 29 prosenttia. Kun maatalouden 
harjoittajain velkapääomia ja niistä maksettavia nim~lHskorkoja ei 
vastaavasti laskettu, 'kasvoi velkojen reaaHnen rasitus tuntuvsti. 

Kulta!kannasta luopuminen lokakuussa 1931 ja sitä seurannut 
valuutta.kurssien nousu paransi viennin killpailukykyä. Näin saatlinikin 
elpyminen alkuun metsäteollisuuden puolena iähinnä vuoden 1932 
aikana. Vuonna 1933 teollisuustuotannon kasvu oli jo 12 prosentin 
luokkaa v1enni\n vo1yymin l~as:vaeslsa jo 1ähes 20 prosenlt\tia. »H]a~va!ll 

rahan» korkopo'lItiikan tukemana lähes yhtämittainen ekspansio ja 
hyvinvoinnin nousu j1atkui kortimaisen aktiviteetin osalta aina sodan 
puHkeamiseen saakka viennin kasvun taittuessa kuitenkin uikomai
siin stagnaatioi'lmiöihin jo v. 1938. Elpyminen maataloudessa oli hin
tatasosta päätellen keskimääräistä hita'ampaa, mutta tätä kompensoi 
kantohintoJen ja metsäansioiden ripeä nousu. 

Talouspolitiikka ja sen harjoittajat 

On miltei triviaa1ia määritellä niitä yleisiä tausta-asenteita, joihin 
valtidlHsesti juuri itsenrus'tyneenmutta tcrloudelHsesti jo teol1iiS:tu
massa o~evan valtion talouspoLitiikka nojautui. Toimintakenttänä oli 
yritte1iäisyyteen pohj'autuva avoin talous, jossa tuortannontekijöiden 
annettiin hakeutua edl1llisimpi!in kohteisiinsla ja jossa paras tulos 
arvioitiin saatavan mahdollisimman vähällä julkisen vallan väHin-
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tulolla - säännöstelyä 'OHkin purettu erittäin pikaisesti heti vapaus .. 
sodan jälkeen, kuten edellä mainittiin. 

TaloudeHinen vaurastuminen nojasi suuressa määrin päävienti
tuotteiden edullisiin suhdanteisiin. Talouspolitiikka oli tämän mukai
sesti koko sotien välisen ajan sävyttynyt suuressa määrin vientiystä
välliseksi, mikä ilmeni mm. oman valuutan lievänä mutta silti sel
vänä aliarvostukSlena muihin valuuttoihin nähden. 

Valtionta'loutta hoidettiin näissä oloissa pidättyvästi, nykyter
mien mukaän kon'traktiivisestl mo1empina vuosikymmeninä. Poik
keuksena 'Oli vailti'On yritystoiminta; sitä laajennettiin 1920-1uvuHa 
rohkeasti aloilla, joiden kehittämiseen nopea ja suuri pääomapanos 
katsottiin tarpeelliseksi. Sen sija.an esim. sosiaa1ipoliittisi'a uudistuksia 
pantiin toimeen siinä ,tahdissa kuin niihin katsottiin oleVIan varaa. 
Valtion menot kummallakin vuosikymmenellä kasv'Oivat hitlaammin 
kuin esim. te'Ollisuustuotannon bruttoarvo. Alkoholiverotus poislukien 
muun verotuksen rasitus pysyi käytännöHises;ti ~atsoen samana koko 
ajanjakson yli. 

Keskuspankil'la oli 1 maailmansodan jälkeen vapaat kädet toimis
saan valuuttaolojen vakiinnuttamis1eksi. Ku1takannan palauttamisen 
yhteydessä v. 1925 keskuspankin tehtäväksi määrite1rtiin »Suomen 
rahalaitoksen pitäminen vakGllalla j'a turvallisena kannaUa sekä maan 
rahaliiikkeen edistäminen ja he1pottaminen.» Senaikaisen ajattelun 
mukaan kultakantaan pa'luu merkitsi rahJapoHtiikan ongelmien yksin
kertaistamista pääpainon lang~tessa ~uonnostaan tehtävänannon ensi 
osalle; valuutan ulkomainen arvo oli pidettävä vakaana vain kulta
pisteiden väHssä tapahtuvin kurssivaihteluin. Käytännössä tämä tar
koitti, että valuuttavaranto on pidettävä tätä tehtävää varten kyllin 
suurena ja keskuspankkiluottoa mul1teltava va'luuttakehityksen sig
naali en mukaisesti. 

Suhdanneteoriat ja suhdannevaihtelut eivät suinroaan olleet tun
temattomia talouspdliitikoille jla .e'konomisteiUe, mutta ennen suurta 
pulakautta ei tämä kysymys vielä muodostanut ärsykettä tlai muutoin 
aktivoinut keskustelua. Suhdannerytmi sävytti taloudellisten tapah
tumain kuvan: erHaisiin ylikuumenemisilmi:öThin sisältyy suhdanne
käänteen siemen liiaHisten ja epäterveiden elementtien muodossa, 
mikä Itaittaa noususuhdan!teelta selän ja syöksee taiouden llaskukau
teen; syyn ja seurauksen, Vlalkutuksen ja vastavaikutuksen lait hei-
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kentävät yksiä ja vahvist!avat toisia vaikutuksia kunnes kansantlalous 
jälleen - karaisevan 'k:arsintakuurin läpikäyneenä - kääntyy uudel- . 
leen nousuun. Viennin ratkaisevasta merkityksesitä suhdannetekijänä 
oltiin Suomessa hyvin selviHä.1 

Sovellutukset pulavuosiin 

N ykyaj an suhdannepolilti(ik!aJll kri(teerein valtion budjetltiponrtåkk'a 
pulavuosilta ei saisi kovin korkeata mutta ei alhaiSiintakaan arvo
sanaa. Kasvavasta työttömyydestä huolimatta valtion menoja ei pääs
\tetty kasvamaan vuosina 1928--32" j1a valtettiin luoton 'ottamista 
keskuspankista. VerotulO't supistuivat samana näet jyrkästi. Väitltä
mättömät hätäaputyöt slaa:tiin rahoitetuiksi vain karsiimaHa muita 
menoja, vaikka sen lisäksi noin 5 0;0 menoista vv. 1929-31 saate~t
tiinkin rahoittaa ai'~aisempien vuos1en ylijäämillä j'a vaikka lyhyt
aLkaista velkaa samaan aikaan kasvatettiin budjettitoimien ulkopuo
lella. 

Budjettiesitysten yleisperuste'luissa - joiiden tavaUisesti tulki:tlaan 
kuvastavan hallitus:ten budjettipolitiikan linjoj1a - koros1tettiin usein 
säästäväisyyden tarvetta; vuoden 1931 budjettiesityksessä puhuttiin 
niiden häiriöiden korjaamisen tarpeestla, mitä »nykyinen ~am!akausli 
ja erinäiset toimenpiteet ovat kuluvana vuonna synnyttäneet valtion
taloudessa, jotta se saataisiin palautetuksi kesrtävälle perustalle», ja 
lausuttiin va:ltionta'louden puoilesta jun~i huolestumus valtion pääoma
säästöjen alentuneesta tasosta. Vasta vuodesta 1933 pääsi ekspansii.
visempi menotalous vallalle, kun pahin työttömyys Ja maatalouden 
pula alkoi jo olla ohitse. 

Osaltaan nämä asenteet on nähtävä sen sei'kan ilmauksena, että 
suhdannetrendin suoranJaista muuttamista aktiivisen HnanSisipol~tii
kan avulla 'ei pidetty mahdollisena (tai aj1ankohtaa tähän otollisena). 
Erilaisista pula-4a'j'an selvityksiistä ja komiteanm1ietinnöistä käy nä~t 
ilmi se kvantiteettiteoreettinen nitkemys, että yleistä hintatason las
kua pidettiin tuhoisimpana lamakauden sekä syynä että seurauksena. 

1. Ks. esim. Veikko Halme, Vienti Suomen suhdannetekijänä vuosina 1870-1939, 
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja Sarja B: 16, Helsinki 

1955, luvut III ja IV viitteineen. 
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Valopilkkuna oli tällöin kuitenkin se, e.ttä hintatason arveltiin vää
jäämättömästi kääntyvän taas nousuun aallonpohjan jälkeen. Yleis
maai'lmalliseen kehitykseen olisi mahdotonta Viaikuttaa meidän omina 
finanssipoliittisilla toiimenpit~ill.lämme; tärkeämpi oli kyetä välttä
mään sellaisia toimenpiteitä, jotka järkyttävät ulkomaiden luotta
musta markk~e arvoon tahi v]en'timme kilpailukykyä.2 

Silti olisi ehkä liian yksinkertaistettua nähdä finanssipolitiikka 
pelkästään suhdanteiden muutoksiin sopeutuvana, niitä myötäilevänä 
tekijänä. Sosiaaliselta kannalta ymmärrettiin hyvin yhteiskunnan vel
voitus tukea kovaosaisten toimeen!tu1oa kriis:iaikoina; es,im. budjetti
esityksessä vuodelle 1929 korostettiin muutoin säästäväisyyttä paitsi 
silloin kun määrärahoiTLa edistetään »vähäväkisten olojen ja toimeen
tulon parantamista.» Kaikesta päättäen olivat asioista päättävien pii
rien tiedossa myös teoreetikkojen ja käytännön talouspolii'tikkojen 
lähinnä ulkomailla kehittelemät aj1atukset aktiivisesta suhdannevas
taisesta finanssipolitiikasta j1a julkisIten tö,iden velkarahoItuksesta 
lamakauden aikana;3 meidän poliittisissa oloissamme ne eivät kui
tenkaan slaaneet tarvittavaa ope:vationaallsta vastakaikua siitä puhu
mattakaan, että sellaisen 'ba10uspo[itiiroan ympärille olisi ennättänyt 
nousta yleisesti hyväksytty talouspoliittinen käytännön doktriini. 
Mutta huvittavaa on haViaita, että 'menoja lisättiin pitkin 1930-lukua 
suhdJannepolitiikan perustelujen hengessä heti kun siihen katsottiin 
olevan varaa, tS.s:itä mukaa kuin »tyhjän kukkaron diktatuuri» antoi 
myöten. 

Jos rinanssipolirttiset päätöksente1cijäit eivät olleet kovin innostu
neita suhdqnteiden 'elvyttämiseen, vielä vähemmän sitä otti vastuul
leen keskuspankki. Kulta'kantajärjestelmän voimassa o1lessa oli joh
donmukaista 'antaa kon!traktion kehittyä riittävän pitkälle, niin etrtä 

tuontikysyntä supistui ja viennin kilpailukyky koheni tuotantokus
tannusten a:lentuessa. 'Ylh1Jeiskunnan 'kassavarojen jra luoiton tarVie 
samalla pieneni, jolloin keskuspankkiluoton tarVie itsestään väheni. 

2. Komiteanmietintö No. 9/1932, Yleisten töiden järjestämistä sekä hinta- ja 
korkokysymyksiä s~lvittelemään asetetun asiantuntijalautakunnan lausunto, sekä 
Taloudellisen neuvottelukunnan lausunto taloudellisen tilanteen johdosta, Taloudellisen 
Neuvottelukunnan julkaisuja No. 3, 1929. 

3. Ks. esim. Br. Suviranta, Lamakauden finanssipolitiikan ääriviivat, Valtion 
työttömyysneuvoston toimeksiannosta suoritettu tutkimus, Helsinki 1934 ja saman 
kirjoittajan Pulamiesten rahapolitiikka I-II, Uusi Suomi 5.~. ja 6. 9. 1931. 
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Se, mitä pankki piti mukJautumisena kulta- j1a valuuttapelin sääntöi
hin, tulkittLin. kuitenkin monissa piiveissä nimenomaiseksi kontrak
t10ta ylläpitäväksi politiikaksi. 

Ns. pulalifkkeen eturivissä esiintynyt Teknillisen korkeakoulun 
kansantaloustieteen professori Yrjö J ahnsson ei kavahtanut joutu
mista kJeskuspa:n:kin kanss,a ilmiriitalan. Hän totesi ymmärtävänsä 
maksutasenäkökohtien sanele maa ldveätä rahapO'litiikkaa vv. 1928-
29, 'mutta kun kauppattase jo v. 1930 kääntyi jälleen vientivoit~oisleksi 
ja käyttämätön setelikatereservi lisääntyi, ei sitä enää käynyt Jahnsi
soninmuka:an puolustaminen: »Suomen Pankin olisi pitänyt V10ida 
varovaisesti ryhtyä normaa'liin tuotannon kiehitys'tä Viasta\avaan sete
listön iisäämiseen.»4 Nykymittapuiden mukaan ei Jahnssonin ja hänen 
hieman myöhemmän aikJalalsens!a, agraaripolitiikan dosentti V. F. 
J ohansonin suosittelema ekspansiivinen ra!ha- ja luottopo~ttiikka vai
kuta mitenkään liian rolIkealta t'ai utopistise1ta. 

Talouspolitiikan voimakeskukset 

Keskustelun hierarkiassa 'On tapana 'käsitellä ensin yleiJstä talousp'OH
tiikkaa, sitten finanssipdlitiikkaJa j'a lopuksi rahapolitiikkau. Sotien 
välisen ajan ja erityisesti pU~lavuosien kirjallisten lähteiden selailija 
kohtaa kui!tenkin verratbtomasti use'ammin viittauksia r'ahapolirtiik
kaan kuin yleise

'
en ta~ouspolitilkka'an tai valtion tuloihin ja menoihin. 

Tämä asiaintila on rSuomessa instituuti'Oiden j:a perinteiden tulosta. 
Keskuspankilla 'On aina oHut valtiova:ltaan verrattuna erittäin 

vahva j'a itsenäinen asema. Jo autonomi:an aikana luja keskuspankki
instituutio 'Oli merki'ttävä suoja routavuosien venäläistämispyrkimyk
siä vastaan; 'as1antun"t;ijoiden ja virkamiesten tasdlla se pysltyi neuvo'1;,
telemaan ~enä:jän-konegojensa ~anss:a tasaveroisemmin ku'in si11o[
nen poliittinen hallitus (senaatti). Itsenäisyyden aikana on keskus
pankin 'katsottu edustavan talousp'O:Iiittisen jatkuvuuden linjaa vasta
painona sille polhl!ttiSleUe epävakaisuudelle, mitä halHtusten 'baaJasta 
vaihtuvuudesta 'koituu. Pulavuosien aikana asemi'en ero yhä korostui, 
kun valtiovallan suhdannepoliiminen rooli ede!11eenkin tulkitti'in perin 
vaatimattomaksi. ~lätasol'le ei myöskään ilmaantunut seliaisia kun-

4. Haastattelu Suomen Pienviljelijässä 3. 3. 1931. 

6 
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nia:nhimoisia ja päteviä poliitikkoja, jotlm olisivat ryhtyneet hankki
maan sädekehää iitseHeen ja vaI tiovaf).'lalle pu~an voittamisen mer
keissä. 

Keskuspankin korostunut asema oli eräässä suhteessa haitaksi 
pulavuosien talouspoliittiselle keskusteluUe. Maaseudun vaikeiden 
oloj.en synnyttämät pulaliik~eet, jOltka esittivät vaatimuksia ekspan
siivisemmaksi raha- ja luO:ttopo'litii~aksi, nimesivätt kritiikkinsä koh
teeksi juuri ~eskuspankin. Tä'mä taas oii eri syistä kovin haluton ryh
tymään minkäänlaisiin väirttelyihin - saatikka kokeiluihin - eri
laisten pOllii ttisten suuntien kanssa. Jos pula'liikkeet sen sijaan olisi
vat tutkineet ~aktiivisen finanssipoHttikan teoriaa ja· mahdoUisuuksia, 
j'a jos siitä olisi sa'atu viritetyksi keskuste~ua valtion kanssa. komitea
ja hallitustasolla, 'Olisi suhdannepolitiikkaJa ehkä saatu joustavammin 
hoidetuksi. 

Pulavuosien taloudeUinen keskus:Wlu jäylustYIkin melko pian 
poliittisiksi asenteIksi, pu01ueiden kannanmääritlelyiksi, joissa meiHä 
ei tunnetusti oLe jouS'tavuuden ja keskustelun sij1aa. Tämä kuvastaa 
oS'altaan sitä seikkaa, että auktoriteettia 'Omaava akateemis-teoreetti
nen keskustelijakerrO's oli tuohon aikaJan sangen O'hut. Jahnssonin 
ekspansiivisella 'linjalla oli tukeva 'teo~eettinen perusta, mutta hänen 
oli va1jastettav:a poHtiikka aatteidensa ajakJsi; Johanson ajautui 
poliitikoksi jo alus1Ja 'alkaen. Eli ollut seLlaista eturivin professorikaar
tia, j'OkJa samanai~aises,ti oJisi nauttinut arvovaltaa ja hallitsevien puo
lueiden sekä kansan suosiota ja silti voinut rohkeasti kokeilla suh
dannepolitiikan uusia uria. Mutta löytyikö näitä kansa'ansa johtavi1a 
Mooseksia muuallakaan? 

Vedenjakajalla 

Lopuksi vQlidaan kylsyä, mIssa maarln vuosien 1929-32 pulakausi 
matkaanslaattoi peruuttamattomia muu'toksia tai suunnanvaihte[uita 
talouspolitiikan perusteisiin j1a harjoittamiseen. Ennal'leen ei tieten
kään voitu palautua, sil1ä 1920-iuvulta 1930-[uvul'le muuttuivat mer
kittävästi jO' ulkoiset olosuhteet, maailman ympäristö , ja monella cill.alla 
vaihtui johtajapolvikintämän vuosikymmenparin aikana. 

Keskuspankin eri lausumista on pääteltävissä, että pankin toimin
taa vielä 1920..:luvul'la jonkin veroan sävytti yksityistaloudel1inen ajat-
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telutapa; 'luottovolyymiin vaikuttavia päätöksiä saatettiin motivoida 
sillä, että pankin omia pääomia tulee si;joittaa korkoa tuottaVlasti, ja 
esim. pankkivaltuusmirehet vuoden 1925 ~er:tomuksessa onnittelivat 
pankk!ia ei suinkaan hyvästä rahapolitiikan hoidosta vaan siitä, että 
pankin oman 'lainanannon takuiden Laatu oli parantunut. Kuten edel1ä 
mainittiin, keskuspanl{!ki joutui puLavuosina toimiensa kokonais~a[ou
deHisen vccikutuksen vuoksi harmi~liseen julkisuuden valokelilaan, 
kun sitä syytetti'in pulaliikkeiden taholta kontraktiivisen rahapolitii
kan harjoittamisesta. Pank!in oma näkemys oli, että kontraktio oli 
peräisin aivan muualta kuin Snellm'aIlinkadun ho:lveista; päinvastoin, 
huolehtimalla valuutan ~uotettavuudesta ja piltämäHä portit kiinni 
inf,laaitio!1Jta pankki dli Vlalmi!ina ede!sautltam!aan eI pymisprosessia heti 
kun se oli alka'aksreen. Kulta'roannasta irtautuminen v. 193'1 oli omiaan 
lisäämään liikkumati'l'aa itsenäisen kotimaisen suhdannepoHtiikan 
harjoittamiseen, kun enää ei vä1titämättä tarvinnut ottaa huomioon 
kultakantajärj-estelmän edellyttämää valuutt'djen vapaata osto
oikeutta ainakaan kiinieisd.in valuuttakursseihin, vaan kurssiakin saa
tettiin muuttaa - jos kohta on todettava, että va[uuttakurssien vakai
suU!s oli rahapolitiikan ensisij'alsia päämääriä.5 Voi~aisi'inkin ehkä väit
tää, e'ttä syksyn 1931 valuuttakriisisttä selvittyään Suomen Pankki 
pyrki monissa kohdin hiljaisesti noudattamaan sen kaltaisia rahapoli
tiikan suuntaviivoja mitä suhdantleirta elvyttävän pol1tiiklan puo~esta
puhujat dlivat kannattaneet. Viaikka julkisuudessa edelleen torjuttiin 
vaaltiJmukset pontin 'aVlaamiseslta »inflatori!sel1e» tai muuftoin pankin 
ohjesäännön kannalta arveluttavaMe rahoitukselle, pyrki pankki toi
saalta sekä korkopolItiikassaan että rLainanannossaan pankeille ja yksi
tyisille keventämään vela1lis!ten asemaa. 

Pulavuosien kokemusten voidaan täten sanoa edistäneren asentei
den muutosta :meskuspankkipolitiikan tavoitteiden määrittelyssä. 
1930-1uvun loppuun tuHaesrsa oli jo aivan selvää, että toiminta mää
räytyi kansanta:1oudeHisten näkokohtien eikä pankin oman tilan 

5. Keskuspankin päämääristä ks. Reino Rossi, Suomen Pankin korkopolitiikka 
vuosina 1914-1938, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 
Sarja B: 12, Helsinki 1951, keskustelu rahapolitiikan päämääristä eri kohdissa; perus
teluista ks. ,edelleen Ahti Karjalainen, Suomen Pankin raha,politiikan ja valtion 
talouden väliset suhteet vuosina 1811-1953 lähinnä likviditeettianalyysin valossa, 
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja Sarja B: 21, Helsinki 
1959, luku 22. 
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perusteella ja että rahan vakavuuden päämääriä oli edistettävä siten, 
että taloudellinen toime'liaisuus ja tuotannon edellytykset samalla 
pysyvät mahdol1i~mman suotuisina. 

Valtiontaloudessa ei asenteiden muutos ole yhtä selväs:ti havait
tavissa. Tarkasrteluaj'anjakson budjrettiasiakirjoista nä'et huolkuu aina 
sama kameralistinen 'kaml'1eerIhenki, jonka ~al'Htes'Sa jokainen bud
jetti laaditaan ulkonäöltään edeltäjänsä kaltaiseksi. Suhdannepoliit
tisen asennoitumisen leviämistä ei byrokrati'an p:anssari kui~nkaan 
kyennyt estämään. Jo aIkaisemmin mainittu pulak!auden vaatima 
menoekspansio käsitettiin näet suhdannepdliitttiselk!si ilmiöksi, vaikka 
se 'toimeenpantiinkin vasta myöhempinä vuOlsina, kun verotuiJ.ojen 
kertyminen sO'i sille varaa. Myös erilaiset työlUstä'mismietinnöt ja sel
vitykset - samoin myöhäs1tyneinä - muokroasivat asenteita aktiivi
selle menopoHtiikalle suotuisiksi. 6 Samana hieman irtauduttiin j äme
rän säästäväisyyden pakkopaidasta: useat taloustieteilijät jo opettivat, 
että budJettia 'ei tarvitse tasapainottaa joka vuosi, vaan Voidaan sääs
tää hyvinä vuosina ja käyttää säästöt hUO'Il!oina aikoina. Lisäksi 
aiheutti maailm'anpoiiittinen tilanne sel1aisia pudlustusmenojen kas
vutarpei1Ja, joiden torjumiseen jo useilla ta'hoin ymmärrettiin sääsltä
väisyysnäkökdhtien oievan epäasianmukaisia. 

Vielä yleisemmäl!lä tasolla voidaan todeta, että kaikkeen talous!'" 
politiikkaan löi 1930..Jluvulla leimansa lisääntyvä pyrkimys autar
kiaan: kauppasdta, tariffien nousu Ja bilateraalinen etujen va[vonta 
tavara- ja finanssivirtO'jen liikkeessä. Epäsuotuisat suhdannevaikutuk
set koe!teOOiin ammentaa raja-aidan yli naapurimaiden kärs\ittäviksJ.. 
Näissä olO'issa valtiovallan 'talouspoliittinen rooli aktivoitui monissa 
suhteissa, mikä 'loi iUOIl!tevan maaperän myös aktiivisen tkeynesi,läisen 
suhdannepolitiikan aatteiden juurtumiselie. 

6. ELjas Kahra, Työttömyyskauden 1933-34 työttömyyden torjumista tarkoittava 

ohjeLma (Työttömyysneuvoston sihteerin laatima 'Työttömyysneuvostoa varten), Hel
sinki 1933; Työttömyys vuosina 1928-36, Työttömyysneuvoston julkaisuja, Helsinki 
1938. 



Painopisteitä teollisuuspolitiikassa 

PENTTI VIITA 

Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 1974:3 

Yhteiskuntapolitiikan eraan keskeisen osa-alueen muodostaa teolli
suuspolitii'kka. Siliä tarkoitetaan tavaH'ises:ti niitä va~lion ja kuntien 
toimenpiteitä, joilla vaikutetaan teollisuuden kehitykseen. Yhteiskun
tapolitiikan tavoitteet muodostavat perustan myös teollisuuspolitiikan 
tavoitteille. 

Tavoitteet 

TeoHisuuspolitilkan kannalta yhteiskuntapoHtiikan tavoitteet voidaan 
määritellä eri tasoisina. Sellaiset tavoitteet kuin hyvinvoinnin lisää
minen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja demokratia eivät kui
tenkaan anna kovin käyttökelpoista lähtökohtaa teollisuuspolitiikan 
sisällöksi. Ne oHsikin voitava määritellä tätä suppeammin, kuten esi
merkiksi: 

teollisuustuotteiden tuotannon määrällinen lisääminen 
tuotettavien teollisuustuotteiden laadun parantaminen 
määrättyjen teollisuustuotteiden tuottaminen kotimaisia markki
noi ta varten 

- vientituotannon lisääminen 
- kotimaisten raaka-aineiden käytön lisääminen 
- energian·· käytön vähentäminen 
- uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen 
- työtilaisuuksien lisääminen 
- työolosuhteiden parantaminen 
- lsäästöpääoman käytön vähentäminen investoinneissa 
- ympäristön saastumisen vähentäminen 
- yritysdemokratian lisääminen 
- liiallisen alueellisen keskittymisen välttäminen. 
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Luettelo ei ole tyhjentävä. Monet tavoitteet ovat lisäksi päällek
käi'siä ja eräät niistä keskenään ristiriitaisia. 

Teollisuustuotteiden tuotannon määrällinen Hsääminen edustaa 
pelkistetyssä mu'Odossaan kasvutavoitetta, j'Ohon ei sisälLy toivomuk
sia esimerkiksi va[m1sltettavien tuotteiden ja tuotannOissa käytettä
vien tuotannontek~jöiden suhteen. 

Teollisuustuotteiden laadun parantamiseilla pyritään tavallisesti 
turvaamaan kuluttajien ja muiden käyttäjäry1hmien terveydellisiä tai 
taloudellisia etuja. Pyrittäessä määrätty'j~n teoIDsuustuotteiden tuot
tamiseen kotima~sia matkJkinoita varten tavoitteena 'On yleensä 'tuon
nin korvaaminen maksutaseen tasapainottamiseksi tai t~ettyj ä tarpeita 
tyydyttävien tuotteiden saannin varmistaminen. Yhtenäisen ryhmän 
muodostavat tavoitteet, j:oi]la pyritään vaikuttamaan teo1tlisuuden 
tuotantoedellytysten, kuten raaka-aineiden, energian, työvoiman ja
reaalipääoman käyttöön. Tavoitteena voi olla täHaisten tuotantoedel
lytysten käytön tehostaminen, [i'sääminen tai vä!hentäminen. 

Eri väestöryhmät antavat tavoitteille erilaisia painoja - riippuen 
mm. siitä, mitä ilkäluokkia ja tulotasoa ne edustavat, missä ammatissa 
tai tehtävissä ne toimivat ja millä alueella ne asuvat. Ajan mukana 
samankin väestöryhmän asettamat painot eri tav.oitteil!le muuttuvat. 
Yleispiirteenä on se, että valmistettaville tuotteille, tuotanto edellytys
ten käytölle, tuotantotava~~e, tuotannon si~vailkutuksi[1e yms. ase
tetaan yhä enemmän painoa. Tämä merkitsee siirtymistä pelkistetystä 
kasvu tavoitteesta sitä täydentäviin rakenteellisiin tavoitteisiin. Kas
vutavoite ja sitä toteuttava kasvupoHtiikka ovat näin saaneet rinnal
leen rakenteel1iset tavoitteet ja niitä toteut:tavan rakennepoHtiikan. 
Tällä tavalla määritettynä ka'Svupoliti~kka ja rakennepolitiikka ovat 
toisiaan täydentäviä. 

Teollisuustuotannon [uokittelu tuotteittain, tuoteryhmittäin ja toi
mialoittain kunkin tavoitteen mukaiseen paremmuusjärjestykseen on 
verrattain helppoa. MittaustekniIkka on varsin monipuolista ja luo
tettavaa. Vaikeaa on sen sijaan yhdist.ää ristikkäisiä tuloksia yhdeksi 
kokonaisuud~i, mikä kuvaisi pa:vemmuusjärj'esty'kS'en kaikkien ta
voitteiden mukaisena. Tilanne on tällainen varsinkin silloin, kun mit
taukseen ei voida käyttää markkina- tai tuotantokustannusarvoja. 

Otettakoon edellisestä esimerk!ki. Vientiin suuntautuva, runsaasti 
työpaikkoja tarjoava toimiala tarjoaa huonot työolosuhteet ja saas-
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tuttaa runsaasti ympäristöä. Toinen toimiaJla tarvits1ee runsaasti sääs~ 
töpääomaa investointeihin, käyttää kdtimaisia uusiutumattomia luon
nonvaroja, mutta tarjoaa hyvät työolosuhteet ja nopean tuotannon 
laajentumisen kysynnän puolelta. Kumman toimialan kehittäminen 
valtion toimenpitein on 'asetettava etualalle ottaen huomioon kaikki 
edellä mainitut tavoitteet? Kun lopuUinen par:emmuusjärjestys riip
puu viime kädessä eri tavoitteiden painotuksesta, yhteen ainoaan kaik
kien hyväksymään lopputulokseen lei voida päästä. 

Esitetyn kaltai\siin tavoitteisiin voidaan pyrkiä monia valtion ja 
kuntien toimenpiteitä (keinoja) käyttäen. Toimenpitei,tä valittaessa 
on lähtökohtana yleensä jokin tuote tai tuoteryhmä, minkä kysyntä 
ja markkinointimahdollisuudet arvioidaan kyllin hyviksi tuotannon 
aloitukselle tai 'laajennuikseUe. Kuitenkin vain vähäisessä määrin val
tio ja kunnat voivat välittömästi päättää tietyn tuotteen tai tuoteryh
män tuotannosta. Näin tapahuu lähinnä silloin, kun valtio ja kunnat 
perustavat ja laajentavat omia yrityksiään tietyn tuotteen tai tuote
ryhmän valmistamiseksi. Sen sijaan esimerkiksi hankintapäätökset 
edustavat vasta tiettyä kysyntää. 

Useimmilla valtion ja kuntien toimenpiteillä luodaankin ainoas
taan edellytyksiä (myös kysynnän muodossa) tiettyjen tuotteiden tai 
tuoteryhmien tuotannolle. Aloitetaanko tietyn tuotteen tai tuoteryh
män valmistus sekä miten ja missä laajuudessa, siitä te~dään päätök
set viime kädessä yrityksissä. Valtio ja kunnat voivat lisäksi vaikut
taa tuotanto edellytysten käyttötapaan ja käyttöasteeseen. Tuotannon 
aloitukseen tai laajennukseen voidaan pyrkiä myös tuotantoedelly
tyksistä käsin etsimällä tuotannon kohteeksi sopivia tuotteita tai tuo
teryhmiä. Lisäksi käytössä on monia tuotantoa välittömästi rajoit,ta
via toimenpiteitä. 

Tuotantoedellytyksistä voidaan käyttää myös nimitystä voima
varat (resurssit), jolloin niiden varantoluonne korostuu. 'Ne ovat 
osaksi luontaisia, kuten monet raaka-aineet, osaksi tuO'tannon tulok
sena aikaansaatuja, kuten ammattitaito sekä rakennukset, koneet ja 
muu reaalipääoma. 

Seuraavassa valtion ja kunti1en toimenpiteitä tarkastellaan sen 
mukaan, pyritäänkö niillä voimavarojen kehittämiseen, voimavaro
j en käytön edistämiseen vai eräisiin ''beol\1iSlUustuotannon raj!oitulGiin. 
Tämä jako on eräissä tapauksissa harkinnanvarainen, 'samalla toi-
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menpiteellä pyritään esimerkiksi voimavarojen kehittämiseen ja käy
tön edistämiseen, mutta jako auttanee toimenpiteiden perusluonteen 
kartoitusta. Kaikki esitettävät toimenpiteet eivät ole käytössä Suo
messa. 

Keinot 

Nykyaikaisessa teollisuudessa käyteittävät voimavarat voidaan ryh
mitellä esimerkiksi seuraavasti: 

- raaka-aineet ja energia 
- työvoima 
- yritysten reaalipääoma 
- teknologia ja muotoilu 
- liik!keenjohtotaito 
- markkinomtikapasiteetti 
- infrastruktuuri 

Luettelossa on haluttu korostaa eräitä nykyaikaisen teollisuuden 
tuotarrtoedellyty'ksiä, joita ovat esimerkiksi teknologia, liikkeenjohto
taito, markkinointikapasi:teetti ja infrastruktuuri. Teknologiaan on 
luettava raaka-aineita, tuotantomenetelmiä ja tuotteita koskeva, 
lähinnä teknInen tietous. Siihen voidaan rinnastaa myös teollinen 
muotoilu. Liikkeenjohtota'ito edustaa ylimmän johdon kykyä johtaa 
tuotannon organisointia, toteutus1ta ja kehittämistä. Laajassa merki
tyksessä markkinointikapasiteettiin on luettava markkinointia hoita
van henkilökunnan ammattitaito, markkinointiorganisaatiort, erilliset 
markkinointitoimipajlkat sekä saavutettu asiakaspiiri. Infra:struktuu
rilla tarkoitetaan teollisuuden ja sen henkilökunnan toimintaympä
ristöä. Teollisuutta väHttömästi palvelevaan infrastruktuuriin kuulu
vat tiet, 'kadut, vesijohdot, viemärit, tavara-, henkilö- j1a tietoliikenne
yhteydet sekä muu vastaava pa!lveiukapa'siteetti. Henkilökuntaa hyö
dyttävät vaIittömästi eräiden edellä mainittujen seikkojen ohella esi
merkiksi asunnot, koulut, s!airaalat ja erilaiset ikulttuurilaitokset. 

Useimpia voimavaroja voidaan valtion ja kuntien toimenpitein 
lisätä ja laadullisesti parantaa. Tässä tarlkoi!tuksessa osa kokonaistuo
tannosta (nettokansantuotteesta) käytetään voimavarojen kehittämi
seen lähinnä siten, että val:tio ja 'kunnat osallistuvat tai joka tapauk-



PAINOPISTEITÄ TEOLLISUUSPOLITIIKASSA 261 

sessa vaikuttavat kehittämisen rahoitukseen. Teollisuuspolitiikan kes
keisimpiä kysymyksiä on, minkä verran ja millä tavalla kokonaistuo
tantoa käytetään tähän tatkoitul~seen. Seuraava luettelo pyrkii 
kuvaamaan va[tion ja kuntien roehittämis:toimenpite'itä. 

Käytettävissä olevat 
voimavarat 

Raaka-aineet ja 
energia 

Työvoima 

Yritysten 
reaalipääoma 

V oimavarojen kehittämiseen 
käytettäviä keinoja 

ma:lminetsintä 
metsänparannukset 
sivutuotteiden ja jätteiden käyttöön
oton edistäminen 

- turvesoiden kunnostus 
- investoinnit ;turvett1a käyttäviin voima-

ja lämpölaitoksiin 
investoinnit vesi- ja atomivoimalaitok
siin 

- raaka-aineita ja energiaa säästävät ja 
talteenottavat investoinnit 
raaka -aineisiin ja energiaan kohdis
tuva tutkimus ja roehitys1työ 

alueellisen ja ammatillisen liikkuvuu
den edistäminen 
yleis- ja ammattikoulutus 
koulutusavustukset, -lainat ja -takauk
set 
työvoimaa palvelevan infrastruktuurin 
kehi ttäminen 

lainat investointien raho~tukseen 
lainojen takaukset 

- investointiavustukset 
- valtion ja kuntien suora rahoitus omis-

tamiensa yritysten investointeihin 
valtion ja kuntien osallistuminen omis
tamiensa yritysten osakepääomien ko
rottamiseen 
teollisuushallien ja -kylien ra~entami
sen rahoittaminen 
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Teknologia ja 
muotoilu 

Liikkeenj oh totai to 

Markkinointi -
ka pasi teetti 

- ulkomaisessa omistuksessa olevien yri
tysten perustamisen salliminen 

- poistosäännakset verotuksessa 
- yritysten voittojlen verottaminen inves-

tointien rahoittamisen kannalta 
- rahoitusorganisaatioiden kehittäminen 

tutkimus ja 'kehitys,työ valtion tutki
muslaitoksissa 
avustukset ja lainat tutkimukseen ja 
kehitystyöhön 

- tekno1logian yleis:hanikinta ulkomailta 
teknologian· tuonti valmis,tusoikeuk
sina, patentteina yms. 
teknologian tuonti ulkomaisessa omis
tuksessa olevien yritysten toimesta 

- kansainvälinen teknologinen yhteistyö 
- tu~kijoiden ja muotoilijoiden koulutus 
- teknologian ja muotoilun patentointi 
- tutkimuksen ja 'kehitystyön kustan-

nuksia !koskevat vero säännökset 
- valtion ja kuntien hankinnat 
- tu1!kimusiJen tilaaminen 

- liikkeenjohdon koulutus 
- yritysneuvonta 

. - liik~eenjohdon alueeHisen lii'kkuyuu
den edistäminen 

- markkinointihenkilökunnan koulutus 
- yritysneuvonta 

- markkinointihenkilökunnan alueelli-
sen liikkuvuuden edistäminen 

- markkinointiselvityks!et 
myyntitoim'istojen ja yritysten yhteis
ten markkinointiorganisaatioiden pe
rustaminen 

- näyttelyt ja mar:Kkinointikampanjat 
- vientituotteista annettavat vientiluotot 

ja -takaukset 
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- kotimaahan myytävistä tuotteista an
nettavat toimitusluotot ja -takauksiet 

- valtion ja kuntien hankinnat 
- vientiesteiden vähentäminen kans'ain-

väli sillä sopimuksilla 
- kotimaahan tapahtuvan markkinoinnin 

'edistäminen tul1eilla yms. 

- teiden, katujen, vesijohtojen, viemärei
den yms. rakentaminen 

- tavara-, henkilö- ja tieiolii'kenneyh
teyksien kehittäminen 

- muun teollisuutta välittömä'Slti palve1e
van ympäristön rakentaminen 

- asurrtoj en ral~entaminen 
koul uj en, sairaa'loiden, ikulttuurilaitos
ten yms. rakentaminen 

Esitetyistä toimenpiteistä todettakoon, että tuotannon ollessa kan
nattavaa yritykset voivat poistoiHa saada rahoitusta investointeihin 
ja muihin kehittämi.stoimenpitei'siin. Samana ne voivat vahvistaa 
taloudellista aSiemaansa ja tätä ti:etä parantaa luotonsaantimahdolTi
suuksia eri itarkoituksiin. Vastaavasti yritysten voittojen verottami
nen varkU'Htlaa siihen, minkä v:err1an yrittyiklslert vOIvat suurrlllatba verojen 
jälkeen käytettäväksi jääviä voittoja tuotantoedellytysten parantami
seen ja ,taloudellisen asemansa vahvistamiseen. 

Ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten perustamista valtio 
voi säädellä eri tavoin. Perustaminen johtaa tavallisesti investointei
hin, minkä lisäksi nämä yritykset voivat tuoda ma'ahan esimerkiksi 
teknologiaa sekä liikkeenjohto- ja markkinoint'itaitO'a. 

Keinoihin on luettu myös toimenpirbeet, joiHa luodaan teollisuus
tuotteille tie'tty asiakaspiiri. Tähän asi'akaspiiriin kuuluvat myös val
tio ja kunnat silloin, kun ne hankinnoi'ssaan sitoutuvat ostamaan ko
timaisia tuotteita. 

Rahoitusorganisaatioiden 'kehi!ttäminen on mainittu investointien 
yhteydessä, mutta organisaatiota voidaan kehittää kaikki:en rahoi
tustoimenpiteiden osalta. 

VoimavaroJen kehittäminen ei kuitenkaan johda automaattisesti 
tiettyyn tuotannon kasvuun ja sen rakenteen muuttumiseen. Tulos 
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riippuu myös voimavaro}en käyttö tavasta ja käyttöasteesta, olivatpa 
voimavarat luontaisia tai erillisillä toimenpiteillä aikaansaatuja. Voi
mavaroista voidaan ottaa käyttöön erilaisia vaihtoehtoisia yhdistel
miä, minkä lisäksi eräät voimavarat voivat olla täysin tai vajaasti 
käytettyjä. Käyttötapaan ja -asteeseen vaitio ja kunnat voivat vai
kuttaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

- korko avustus 
- työvoimatuki 
- käynnistysavustus 
- kuljetusavustus 
- kilpailun edistäminen 
~ sähkö-, vesi-, kulJetus,.. yms. tariffien alentaminen 
- toimialarationalisointi 
- hintatukipalkkio1t markkinoinnin edistämiseksi 
- tuotantokustannuksiin sisältyvien välillisten verojen alentaminen 

ja poistaminen 
he'lpotu'kset vo~ttojen verotuksessa. 

Useimmat näistä toimenpiteistä alentavat välittömästi tuotanto
kustannuksia ja telkevät näin eräiden voimavarojen käytön entistä 
edullisemmaksi. Tämä voi muuttaa tuotannossa käytettävien voima
varojen suhteellisia määriä ja myös lisätä tiettyjen voimavarojen 
käyttöä. 

Käytös'sä on lisäksi joukko toimenpiteitä, joita voidaan luonneh
tia teollisuustuotantoa välittömästi rajoittaviksi. Tällaisia ovat esi
merkiksi: 

- tuotteiden laatuvaatimukset kuluttajiien suojaamiseksi 
- tuotantomenetelmien, raaka-aineiden yms. käytön säätely henki-

lökunnan työolosuhteiden parantamis~ksi 
~ hintasäännöstely 
- tuotannon alueellisen keskittymisen raj oittaminen 
- ympäristön suojelun edistäminen 
- ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten toiminnan säätely 
- investointien säätely suhdanteiden tasoittamiseksi 
- vientihintojen nousuun perustuva tuloJen säätely 
- päätöksenteon säätely yritysdemokratian toteuttamiseksi 
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Näillä tOoimenpiteillä voidaan pyrkiä hyvinkin moniin tavOoittei
siin. Ne merkitsevät yleisiä, rajoitibavia ehtoja tuotannolle. Useat toi
menpiteet, joskaan eivät kaikki, aiheuttavat teOollisuudelle myös lisä
kustannuksia ja heikentävät sen liiketaloudeB.is'ta kannattavuutta. 

Niukkojen voimavarojen kehittäminen 

Eri voimavarojen suhteelhnen runsaus vaihtelee. Yleensä tuOotanto 
perustetaan runsaimpien voimavarojen varaan. Tuotetaan niitä tuot
teita ja niillä menetelmillä, jotka tekevät mahdolliseksi runsaimpien 
voimavarojen käytön. Tuotettavien tuotteiden kysynnästä j1a käytetl'" 
tävistä tuotantomenetelmistä johtuen aina ei oLe kuitenkaan mah
dolHsta päästä näiden voimavarojen kyllin tehokkaaseen käyttöön. 
Tällöin voidaan vaikuttaa kysyntään (luoda mar~kinointikapasiiteet
tia yms.) ja poistaa muita runsaimpien voimavarojen käyttöä rajoit
tavia tuOotantokape~kkoj'a. Tämä merkitsee niukimpien, kapeikoi'ksi 
muodostuneiden voimavaroj en kehittämistä. 

Pelkistettynä voimavarojen kehittäminen edellyttää päätöksen
tekoa seuraavissa peruskysymylksissä: 

- miten suuri Oosa kokonaistuotannosta (nettokansantuotteesta ) 
Ikäytetään teollisuuden voimaVlaro}en kehilt\tamiseen; 

- miten tämä osa j'aetaan eri voimavarojen kehittämiseen; 
- miten kutakin vOoimavaraa kehitetään ottaen huomioon tuotteet, 

tuoteryhmät, 'voimi'aliat, yriltykset ja 'aluee~t. 

. KokonaistuotannOosta teollisuuden voimavarojen kehittämiseen 
käytettävä osa sisältää raaka-aine- j'a energiavarojen lisäämisestä 
aiheutuvat kusrtannukset, työntekijöiden, toimihenkilöiden ja liik
keenjohdon koulutuskustannukset, tutkimuksen ja kehitystyön kusl'" 
tannukset, yritysten investoinnit, markkinOointikapasiteetin kehittä
misen, infrastruktuurin ra'k:entamisen j1a niihin verrattt'avat erät. 
Kehittämiseen osallistuvat valtiOon ja kuntien ohella yritykset, alan 
järjestöt yms. Näin määritettynä kokonaistuotannon tu10lksestta voi
mavarojen kehittämi'seen käytettävä osa on huomattavasti suurempi 
kuin esimerkiksi kansantulolaskelmien mukaiset investoinnit. Miltä 
suurempi osa kokonaistuotannosta käytetään tähän tarkoItukseen, 
sitä nopeammin yleensä teollisuustuotannon määrä kasvaa ja sen 
rakenteelliset muutokset toteutuvat. 
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Miten kehittämiseen käytettävä 'Osa kokonaistuotannosta jaetaan 
eri voimavarojen kehittämisleen? Periaatteessa voidaan pyrkiä kul
loinkin .sen vdimavaran kehittämi!seen, minkä kehtttämiskustannuk
set ovat pienimmät saavutettavaan tuotannon lisäykseen verrattuna. 
Näin tiettyyn tuotannon lisäykseen pyritään pienimmällä, vaihto
ehtoisella kehi'ttäniiskustannuksella. 

Tuotannon lisäys edellyttää kuitenkin aina monien voimavaro
Jen, kuten raJaka~aineid!en, !työvoiman Ja sen ammalttitIffiaon, reaali
pääoman, teknologian, liikkeenjohto- ja markkinointitaidon sekä 
infrastruktuurin käytön s'amanaikaista lisäystä ja usein myös niiden 
kehittämistä. Tällöin on vaikeaa ,ellei mahdot'Onta todeta luotetta
vasti, rillkä osuus kunkin voimavaran erillislisäyksellä on lopputuJok
seen ja minkä verran tuotanto k:asvaa erikseen kunkin voimavaran 
ansiosta. Tästä myös seuraa, etibei voida kovin luotettavasti arvioida, 
minkä verran kutakin voimavaraa kehittämällä voida'an lopulta vai
kuttaa tuotantoon. 

Usein käytetty tapa on tehdä vertailuja yritysten reaalipääoman 
lisäyksen ja kaikkien voimavarojen lisäyksenä ai'kaanslaatavan tuo
tannon lisäyksen perusteella. Kun te'Ollisuustu'Otanto perustuu kui
tenkin yhä 'enemmän esimerlciksi ammattitaitoon, teknol'Ogi!aan, 
markkinointiin ja infrastru!ktuuriin, yritysten I'Ieaalipääoman lisäyk
seen perustuvien laskelmien luotettavuus 'On merkittävästi heikenty
nyt. Samana 'On korostunut tarve mitata muiden voimavarojen kehit
tämisen suhdetta niiHä aikaansaJatavaan tuotannon Hsäykseen. 

Esitetyt mittausvail{jeudet ovat siinä määrin suuria, että ainakin 
toistaiseksi arviot eri voimavar'Ojen vaihtoehtoisesta kehittämisestä 
jouduta'an perustamaan varsin karkeiden laskelmien varaan. Lähtö
kohtana on usein arviO' voimavarojen suhteellisesta niukkuudesta, 
mikä johtaa kapeiko'ksi muodostuneiden voimavarojen kehittämiseen. 
Tällaisenkin lähtökohdan luotettavuutta heikentää se, että myös 
kehittämisen kohteena 'Olleiden voimavarojen käyttötapa ja käyttö
aste vaihtelevat. Voim1avardjen ikehittäminen ei automaattisesti johda 
vastaavaan voimavarojen lisäkäyttöön tuotannossa. ja tätä tietä tiet
tyyn tuotannon muutokseen. Valtion ja kuntien kehittämistoimen
piteiden tulosten arviointia vaikeuttaa lisäksi se, ettei yleensä tie
detä, minkä verran yritylkset oHsivat kehittäneet voimavaroja. ilman 
valtion ja kuntien toimenpiteitä. 
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V oimavaro}en kehittämistä koskevat päätökset tehdään osaksi 
kaikkia ,elinkeinoja koskevina kokonaisratlkaisuina, osaksi yrityksistä 
saatavien, jo verrattain täsmentyneiden tuotantosuunnitelnrien perus
teella. 

Suomen teollisuuspolitiikan kehityspiirteitä 

Perinteisesti runsaimpia voimavaroja ovat Suomessa olleet eräät raa
ka-aineet, kuten raakapuu ja m1almivarat, s~kä vähäIsen ammatti
koulutuksen saanut työvoima. Kun sääsrtämisen osuus kokonais"" 
tuloista on ollut verrattain korkea ja kun ulkomaHta on voitu tuoda 
jatkuvasti pääomaa, mahdollisuudet reaalipääoman lisäämiseen ovat 
myös olleet vähintään tyydyttävät. Energian tarvetta on voitu pit
kään tyydyttää kotimaisen puun ja ves~voiman avulla. Kotimaiset 
markkinat ja voimakkaasti kasvava vientikysyntä oV1at turvanneet 
teollisuustuotteidenmyyntimahdolHsuuksira. 

Kuvattuihin voimavaroihin on perustettu Suomen perinteinen 
teollisuus. Sen keskeisen osan ovat muodostaneet puunjalostusteol
lisuus ja lähinnä kotimaisiin markkinoihin nojaava muu teollisuus. 
Voimavaroista ammattikoulutettu työvoima, teknologia, liikikeenjoh
totaito ja markkinointikapasiteetti ovat olleet vaatimatonta luokkaa, 
mutta myös niiden tarve on ollut vähäinen tuotannon rakenteesta 
johtuen. 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, ,että teollisuuspolitiikan 
ala on ollut verrattain pi1Jkään suppea. V"oimavarojen laajamittaiseen 
kehittämiseen ja käytön edistämiseen ei ole katsottu olevan tarvetta. 
Lähinnä on ttrlHen ja tuontirajoitusten avulla turvattu kotimaahan 
tapahtuvaa markkinointia sekä rahoitettu vesivoimalaitosten ja muun 
perusteollisuuden investointeja. Merk1ttävän vaiheen muodosti kui
tenkin sotakorvausten maksamiseksi laajennetun metalliteollisuuden 
kehi ttäminen. 

Edel!lä kuvatusta tilanne on raVkaisevastimuuttunut. Kotimaisten 
raaka-aineiden, ennen kaikkea raakapuun lisäsaanti on vaikeutunut. 
Kotimaisen energian osuus koko käytetystä energiasta on supiistunut 
kolmannekseen. Työvoiman runsaus on kääntymässä niuklJruudeksi. 
Ammattikoulutetun työvoiman määrä on samalla kasvanut. Lisäksi 
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moniMa kansainvälisillä sopimuksilla on voitu poistaa tai vähentää 
vient1esteitä ja vahvistaa kansainvälistä teknologista yhteistyötä. 

Mainitut muutokset ovat merkinneet aikaisempien runs:aiden voi
mavaroj1en muuttumista suhteellisen niukoiksi. Tämä on pakottanut 
suuntaamaan teollisuuden kasvua perinteisiltä aloilta uusine aloille. 
Viimeksi mainittuJen kasvu on lisännyt entisestään seUaisten voima
varojen kuin ammattitaitoisen ,työvoiman, tekn010gian, liikkeenjohto
taidon ja markkinointikapasiteetin niukkuutta. Näin on päädytty 
tilanteeseen, j'Ossa voimavarojen määrä ja la'atu riippuvat entistä 
enemmän siitä, midkä verran näitä voimavaroja tietoisesti kehitetään. 

Seuraavassa esitetään karkeita arvioita siitä, minkä verran valtio, 
kunnat, yritykset yms. käyttivät yhteensä nettokansantuotteesta 
vuonna 1972 teollisuuden voimavarojen lisäämiseen ja parantami
seen. Osuuksista on harlkinnanvaraisesti vähennetty voimavarojen 
kulumista ja vanhentumista korva'ava oSIa. Näin on pyritty antamaan 
yleiskuva kehittämiseen käytetyistä kokonaistuotannon osuuksista. 

Raaka-aineet 
Työvoima (koulutus) 
Yritysten reaalipääoma 
Teknologia ja muotoi'lu 
Liikkeenj ohtotai to 
Mark'kinointikapasiteetti 
Infrastruktuuri 

Teollisuuden voimavarojen 
kehittämiseen % nettokansan-

tuotteesta 1972 

0.5 
1.7 
4.0 
0.6 
0.2 
0.1 

Metsänparannuksiin, malmivarojen etsintään ja muuhun raaka
ainevarojen kehittämiseen käytettiin vuonna 1972 nettokansantuot
teesta noin 0.5 0/0. Tästä summasta oli puolet valtion rahoittamaa. 
Teollisuuden työvoiman yleis- ja ammattikoulutuks'een käytettiin 
1. 7 0/0, pääosa siitä oli valtion ja kuntien rahoittamaa. Suurimman 
yksittäisen erän, 4.0 % muodostivat yritysten reaalipää'Omaa lisäävät 
investoinnit rakiennuksiin, koneisiin yms. Tästä summasta valtion ja 
kuntien rahoitusta oli vajaa viidennes. Lisaksi valtion luottolaitokset 
välittivät luottomarkkinoi1ta otettuja lainoja, talletuksia yms. teolli
suuteen. Tekniseen tutkimukseen ja kehitys:työhön käytetty osuus 'OH 
0.6 %, josta valtion rahoitusta lähes kolmannes. Vähäiset osuudet 
käytettiin lisäksi Iiikkeenjohtotaidon (yleiskoulutus mukaanlukien) 
ja markkinointikapasiteetin luomiseen. Edellä esitetyt erät muodos
tivat nettokansantuotteesta yhteensä noin 7 %. Valtion ja kuntien 
rahoittama osuus oli 3 % ja yritysten yms. osuus 4 0/0. Teollisuutta 
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ja sen henkilökuntaa palve1evan infrastruktuurin rakentamista ei ole 
pystytty arvioimaan edes summittaisesti. 

Vuonna 1972 teollisuuspolitiikan painopiste oH selvästi voima
varoj:en kehittämisessä. Voimavarojen käytön edistämiseen käy,tettiin 
varoja varsin vähän, joskin käyttöön on myöhemmin otettu pari uutta 
tukimuotoa. 

Muutaman viime vuoden aikana teollisuutta rajoittavat toimen
piteet ovat huomattavasti lisääntyneet. Vanhastaan on ollut käytössä 
tuotteiden laatuvaatimuksia ja työolosuhteita kos!kevia määräyksiä 
sekä hintojen säännöstelyä. Näitä toimenp:i!teitä on lisätty, minkä 
ohella on kiinnitetty kasvavaa huomiota ympäristön suojeluun ja 
ulkomaisessa omistuksessa o~ev1en yritysten toiminnan säätelyyn. 
Käyttöön on myös otettu suhdannepoliitiis1a toimenp~teitä investoin
tien aj oituksen j'a vientihintojten noususta aiheutuvien tuloJen nousun 
säätelemiseksi. Yritysdemokrarban käyttöönotto ja alueellisen keskit
tymisen rajoittaminen ovat valmisteilla. 

Tulevaisuus 

Kotimaiset raaka-aineet arvat muodostuneet entistä niukemmi'ksi. 
Tämä pakottaa suuntaamaan teollisuuden kasvua tuJevaisuudessa 
näi,tä raa!ka-aineita käyttäviltä toimialoi1ta muille toimialoille, ennen 
kaikkea metalliteollisuuteen ja kemian teollisuut!een. Samalla maksu
taseen tasapainottamiseksi tuotantoa on suunnattava edeHeen vienti
tuotteisiin ja kilpailukykyisiin tuontia korvaaviin tuotteisiin. Näihin 
muutdksiin on 1ukuisten tuotteiden ja tuoteryhmien osalta mahdoHi
suuksia voimakkaasti kasvavan v1entrkysynnän ja kotimaisen kysyn
nän pU61elta. MahdoJlisuudet toteuttaa näitä muutolksia välittömästi 
tuotteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä ovat kuitenkin vähäiset. Käy
tettävissä ovat lähinnä voimavarojen kehittäminen ja käytön edistä
minen. 

Kotimaisten raaka-aineiden saannin turvaamisleksi on perusteltua 
jatkaa malminetsintää. Vaikka käytettävissä ei olekaan ristiriidatto
mia arvioita siitä, minkä verran metsänparrannuksilla voidaan edistää 
tuotannon kasvua, metsänparannusten toteuttaminen on kuitenkin 
ilmeisen perustelttua. ·Raa!ka+ainepohjaa voidaan laajentaa myös teol
lisuuden sivutuotteiden sekä jätteiden käyttöönottoa edistämällä. 

7 
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Energian hinnan kohoaminen on tehnyt perusteUuksi kotimaisen 
energiatuotannon lisäämi'sen sekä energian säästämisen. Tässä tar
koituksessa on turpeennostoa jo päätetty lisätä, mikä edellyttää myös 
turvetta käyttävlen lämpölaitosten ja säh!kövoima1laitosten rakenta
mista. On myös peruste'ltua kii:r~ehtiä atomivoimalaitosrten rakenta
mista sekä harki,ta vielä eräiden rakentamattomien vesivoimavarojen 
käyttöönottoa. Erityisen m:erkittäväJksi on katsottava energiaa sääs
tävlen ja talteenottav1en menetelmien kehittäminen ja investointien 
toteuttaminen. Hintoj!en nousun myötä myös kysyntä siirtynee ener
giaa vähemmän sisältäviin tuotteisi;in. 

Arvioiden mukaan teollisuuden työvoima kasvaa, joskin aikai·. 
sempaa huomattavasti hitaammin, ja kääntynee 1980-luvutla puoli
välin jälkeen aleneViaksi. Itä- ja pohjois-Suomessa on odotettavissa 
vielä muutamina lähivuosina työvoiman sijo1ttumisongelmia. Tieolli
suuden kannalta työvoimaa on jo nyt pidettävä varsin niukkana tuo
tannontekij änä, varsinkin ammattikoulutuksen saaneen ja väestö1kes
kusten työvoiman osalta. Tämän vuoksi on työvoiman ammattikoulu
tukseen ja työvoimaa palvelevan infrastrtiktuurin kehittämiseen pan
tava entistä enemmän painoa. Lähiaikoina saavutetaan jo tilanne, jol
loin karkilla nuoriin ikäluokkiin kuuluvina on mahdollisuus saada 
ammattikoulutus. 

Tuotannon laajentumisen ja rakenteellisten muutosten myötä 
tarve työvoiman ja~kro-, täydennys- ja uudelleenkowutukseen kasvaa. 
Koulutuksessa onkin siirrettävä painopistettä yhä enemmän tähän 
suuntaan. 

Mahdollisuudet yritysten reaalipääoman lisäämiseen kokonais
säästämi,sen j\a pääoman tuonnin muodossa ovat olleet verratltain 
hyvät. Jos tuotantoedellytykset raaka-aineiden, työvoi:man, tuote
ideoiden, liikkeenjohdon ja markkinointikapasiteetin osalta ovat olleet 
olemassa, rahoitus reaalipääomaan on useimmiten voitu turvata. Raa
ka-aineiden, energian ja vähitellen myös valmiiden hyödykkeiden 
maailmanmarl&inahintojen krohoaminen heikentänee kuitenkin lähi
vuosina kokonaissäästämistä ja ulkomaisen pääoman saantia. Tämän 
vuoksi mahdollisuuksia reaalipääoman rahoitukseen on pidettävä tois
taiseksi aikaisempaa vähäisempinä. Tähän suuntaan vaikuttaa myös 
se, että kotimaisen energiatuotannon lisääminen ja monet säästämis
toimenpiteet edellyttävät lähivuosina runsaita investointeja. On näin 
ollen perusteltua, että yrltysten reaalipääoman rahoittamiseen kiin-
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nitetään nyt runsaasti huomiota ainakin muutaman lähimmän vuo
den arkana. 

Käytettävissä oleva teknologia, liikkeenjohtotaito ja markkinointi
kapasiteetti ovat muodostuneet ent~stä niuikemmiksi Vioimavaroiksi. 
Tämä johtuu ennen kail~kea siitä, että teollisuustuotannon kasvun 
painopiste siirtyy yhä lenemmän metalliteollisuuden, kemian tedlli
suuden ja eräiden muiden verrattain uusien toimialojen suuntaan ja 
että tuotannosta yhä suurempi osa menee vaikeasti markkinoitavaan 
vientiin. Näistä syisitä on pyrittävä entistä voimakkaammin kehLttä
mään uutta teknologiaa, lirkkieenjohtotaitoa ja markkinointikapasi
teettia. ~eknologiaan on rinnastettava myös muotoilu. Tavanomaista 
suurempi tämä kelIittämi'starve on pienissä yrityksissä tapahtuvaa 
tuotantoa varten. 

Merkittävänä toimenpiteenä markkinoinnin turvaamisessa on 
pidettävä lukursia kansairnvälisiä sopimuksia. Niillä voidaan vähentää 
suoma!laisten tuotteiden vienti,es:teitä ja varmista:a myyntisopimuksia. 
Tämä edellyttää vastavuoroisesti myös Suomeen tapahtuvan tuonnin 
esteiden vähentämi'stä. 

TeolJlisuuden uudet tormiala't edellyttävät useimmiten varsin moni
puolista ja laaj'aa teollista ympäristöä. Tämän vuoksi on myös teolli
suuden infrastniktuurin rakentamiseen pantava painoa. 

Edellä eSItetyt arviot voidaan tiivistää seuraavan asetelman mukai
siksi. Asetelmassa on Suomen voimavarat merkitty sitä useammalla 
tähdellä, mitä niuJkemmiksi ne on 'a'rvio~ltu noin kymmenen vuoden 
tähtäykseHä. 

Kotimaiset raaka-aineet 
Energia 
Vähän ammattikoulutettu työvoima 
Hyvin ammattikouJutettu työvoima 
y ritysten ~eaa1ipääoma 
Teknologia ja muotoilu 
Liikkeenj ohtotaito 
Markkinointikapasiteetti 
Inf~astruktuuri 

* *** 
* 
*** ** 
*** 
*** 
*** 
* 

On syytä korostaa, että yhdelläkin tähdeNä merkityt voimavarat 
ovat muodostuneet aikaisempaa niukemmilksi ja että kaikkia kehitet-
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tävissä olevia voimavaroja on ryhdytty viime vuosina kehittämään 
entistä määrätietoisemmin. 

Arvion mukaan on lähivuosina perustelHua kehittää niukoista voi
mavaroista nimenomaan energiavaro1a, työvoiman ammattitaitoa, tek
nologiaa ja muotoilua, liikkeenjlohtO'taitoa ja markkinointikapasiteet
tia. Tätä vähäisemmäne huomiohl~ voinevat jäädä reaalipääoman 
lisääminen sekä raaka-ainevaroden ja infrastruktuurin kehittäminen. 
On kuitenkin syytä korostaa sinänsä kail&:ien voimavarojen kehittä
misen tärkeyttä. Niinpä verrattain vähäisillä kehittämistoimenpiteillä 
voitaneen turvata eräiden runsaimpien voimavarojen säilyminen täl
laisina varsinkin kansainvälistä kilpailua ajateHen. 

Mitä runsaampia ja monipuolisempia vo~mavarat ovat ja mitä 
vähemmän niissä on tuo1tantokapeikoksi muodostuvia voimavaroja, 
sitä paremmat mahdollisuudet teo[lisuudeUa on kehittyä määrältään 
ja rakenteeltaan toivotulla tavalla. Voimavarojen käyttöä edistävät 
toimenpiteet voivat jäädä tällöin tillapäi!siksi, lähinnä lyhytaikaisia 
vaihteluita poi'staviksi. Eräissä voimavarojen käyttöä edistävissä toi
menpiteissä, kuten käynnistysavustu!ksessa, on kuitenkin myö:s voi
mavaroj,en 'kehittämiseen tähtääviä piirteitä. Lisäksi esimerkiksi kul
jetusavustuksia ei voitane kovin nopeasti korvata keh1ittämistoimen
piteillä. Näin oJilJen lienee lähdettävä siitä, että teolli'suuspolitiikassa 
kiinnitetään edeUeen huomiota myös voi1mavarojen käytön edistämi
seen siitä huolimatta, että Isen vaikutufkset tuotantoon ovat yleensä 
kerlaluontoisia. 

Viime vuosina rajoittavia toimenpiteitä on meddttävästi lisätty. 
Tästä huoHmatta rajoituksia on edel1e!en kehitettävä lähinnä tuottei
den laatuvaatimusten, työolorsuhteiden parantamisen ja ympäristön 
suojelun osalta. On myös illmeistä, että u;]komaisessa omi'S:tuks1essa ole
vien yritysten j1a näistä varsinkin moni'kansallisten yritysten toimin
nan sääte1lyä joudutaan tehoIstamaan. 

Voimavarojen kehittämiseen ja käytön edistämiseen sekä rajoi
tuksiin käytettävät yleisi'mmät keinot on esite1ty jo aikaisemmin. 

Viime vuosina a'luepolitiikkaa on 'tehostettu voimall&a'crsti ja par
haillaan siltä edelleen uudistetaan. Kehitysalueilla sijaitsee te'o1[isuu
desta nykYIsin kdlmannes ja lähivuosina teollisuustuOitannon Ii:säyk
sestä puolet suuntautunee kehitysaluei1ie. Seuraavassa esitetään arvio 
voimavarojen niukkuudesta kehitysalueilla varustettuna sitä useam
malla tähdeHä, mitä niukemmiksi ne on arvioitu. 
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K'Otimaiset raaka-aineet 
Energia 
Vähän ammattik'Oulutettu työvoima 

. Hyvin ammattrkoulutettu työvoima 
Yritysten reaalJ.i pää'Oma 
Tekndl'Ogi'a ja muot'O:i'lu 
Lii!kkeenj 'Ohtotaito 
Markkin'Ointlkapasi:teetti 
Infrastruktuuri 

* ** (*) 

*** 
** *** 
**** 
**** 
** 

Nämä arvi'Ot p'Oikkeavat esitetyistä kokO' maan roeskiarvoista. 
Kehitysa1u1eiHa lienee tässä vaiheessa pyrittävä erityisesti ammatti
k'Oulutuksen, tekn'Ologian, Jii'k!keenj'Oht'Otaidon ja markkin'Omtikapa
siteetin lisäämiseen. Tämä voi tapahtua 'Osaksi kehittämällä illäitä voi
mavaroja kehi1tysa'lueil1a, osaksi siirtämäUä niitä sinne muualta SU'O
mesta. Lyhye]lä tähtäylk:seHä voidaan uusia työparkkoja saada aikaan 
myös rahoittama11a seUailsten yrHysten reaalipääomaa, ·joi:lla on .j'O 
valmiita tu'Oteideoita, markJkinointikapasit€!eiiia yms. Lyhyenä täh
täyksellä ovat tulolksellisia myös eräät voimavarojen käyttöä edistä
vät t'Oimenpiteet, kuten kdljetusavustus. VabnisteiHa olevissa uudis
tuksi1ssa esitetyt seikat 'On pyritlty 'Ottamaan huomi'Oon. 

Aluepollit1~kan piiriin kuuluvat myös yritysten sijoittumista eräille 
aJlueHle rajoittavat t'Oim!enpiteet. O'n Ilmeistä, että sinänsä näitä rajoi
tuksia tarvitaan eräissä suurimmissa väes'tÖlkesikuksi1ssa i[menneiden 
haittatekijöiden vähentäniiseksi. Eräissä tapauksi1s1sa tuotann'On laa
jentuminen 'On muodostunut siletämättömän voimakkaaksi ja myös 
ympädstöä turmelevaksi. RajoituksiHa ei tulisi kuitenkaan estää nor
maaliksi katsottavaa kasvua. Teh'Ostuvan kehitysaluepolitiikan, muut-

. t'OlHk!keen hidalStumilsen ja ilmenneiden haiittavalkutusten tul'Oksena 
suurimpien välestökeskuksi1en kasvu lileneetosin JO' lu'Ontaisestikin vai
mentumassa. On ilmeistä, että rajoitus~n kohteeksi tul:eva tuotantO' 
ei siirry kok'Onaisuudessaan keh~tysralueillile. Siirtymistä tapahtuu vain, 
mikali kehitysalueilta löytyvät riittävän hyvät tudtantoedenyty~s\et, 
niihin iuettuna ammattitaito, lii:kJkeenj:'Oihtdtaito j.a mar1&in'Ointi'kapa
slteetti. Jos näitä edeHytyksiä ei 'Ole, osa raj10itusten k'OHteeksi tu1le
vasta tuotann'Osta sii:r~tynee väesltökeskusten lähi,a~uenle ja osa tuoltan
n'Osta jäänee t'Oteutumatta. 



KIRJALLISUUTTA 

Paul Erdman: 

Miljardin dollarin kauppa. Kustannus
osakeyhtiö Tammi, Helsinki 1973. 247 
sivua. 

Agenttitarinoihin rinnastettavaa kirjaa 
lienee harvemmin esitelty Kansantalou
dellisen aikakauskirjan sivuilla. Kyllä 
se tässä tapauksessa silti paikkaansa 
puolustaa. Pyöriväthän sen tapahtumat 
kansainvälisen valuuttakaupan sokke
loissa, jotka kirjoittaja hyvin hallitsee. 
Miksi ei hallitsisi, onhan hän tämän 
alan asiantuntija, vaikka hänen pank
kinsa tekikin konkurssin. Kirjailijan 
esittelyn mukaan hän aloitti romaaninsa 
kirjoittamisen vankilassa, vaikka hänet 
myöhemmin todettiinkin syyttömäksi 
tapahtuneeseen ja vapautettiin. Kirjassa 
olevalla parilla vankilakuvauksella lie
nee siis koettua taustaa. 

Tapahtumat avataan mahdollisimman 
korkealla tasolla, nimittäin Yhdysvalto
jen presidentin virkahuoneessa. Valtio
varainministeri ryntää sisään ja kertoo 
presidentille että EEC-maat aikovat 
tehdä USAlle ranskalaisten johdolla 
kieron ja likaisen tempun. Ne tulevat 
kytkemään valuuttansa kultaan, jolloin 
Europpaan muodostuu kansainvälinen 
finanssikeskus ja dollari putoaa pel
käksi satelliittivaluutaksi. Ei ihme, että 
presidentti tuohtuu. 

- Senkin siat, hän sanoo mutkatto
maan tapaan. 

Kun muutakaan ei ole tehtävissä, 
Yhdysvallat päättää iskeä ensin. Dolla
rin vaihdettavuus kultaan tullaan pa
lauttamaan. Samalla dollari devalvoi
daan muihin valuuttoihin nähden 
15 %:lla ja kullan virallinen hinta nos
tetaan 100 dollariin unssilta. Toimen
piteen aikamäärä lyödään lukkoon ja 
suunnitelmasta tehdään paperi viitenä 

kappaleena. Valtiovarainministeri toi
mittaa niistä yhden Kansainvälisen Jär
jestelypankin BIS:n pääsihteerille sa

laisesti Lontoossa. 

Tähän ne salaisuudet sitten loppuvat
kino Kirjoittajan on tämän jälkeen teh

tävä väkivaltaa realiteeteille saadakseen 

tapahtumat pyörimään. Jos USAn val
tiovarainministeri ja BIS:n pääsihteeri 

aterioivat yhdessä Lontoon Savoyssa ja 

selailevat punaisiin kansiin sidottua 
asiakirjaa ilman että pankkipiireissä 

on tietoa kohtaamisen syistä, luulisi 
olevan ilmiselvää, että spekulaatiot 

lähtevät liikkeelle. Tuntuu myös aika 

mielikuvitukselliselta, että samainen 
pääsihteeri ryhtyisi levittelemään ja 

tutkimaan tällaista paperia lento
koneessa, jossa penkkiriviä taempana 

sattuu istumaan Neuvostoliiton ulko

maankauppapankin varajohtaja. Kun 
kirjailija vielä myöhemmin tekee mai
nitusta herrasta homoseksuellin, tulee 
pakostakin johtopäätökseen, jonka mu
kaan hänellä on jotain hampaankolossa 



Kansainvälistä Järjestelypankkia koh
taan. 

Joka tapauksessa NL:n ulkomaan
kauppapankin varajohtaja saa tällä ta
valla vihiä asiasta ja kun salaisuus vuo
taa muutakin kautta hämäriä valuutta
kauppoj a harrastavan amerikkalaisen 
tietoon, asetelma on valmis. Dollariin 
kohdistuu ennennäkemätön myyntiaalto 
ja kullan hinta alkaa voimakkaasti 
nousta. 

Puuttumatta tämän enempää kirjan 
juoneen ja sen nopeasti vaihtuviin tilan
teisiin, sitä voidaan kyllä pitää erään
laisena oppikirjanakin, jossa erittäin 
luettavassa muodossa selvitellään kulta
ja valuuttakaupan mekanismia, sveitsi
läisten pankkien työskentelyä, lyhyt
aikaisen kansainvälisen pääoman liik
keitä ja valuuttakeinottelijoiden mene
telmiä sekä· ajatusmaailmaa.Mutta ei 
tämä kirja sentään taida tavalliselle 
lukijalle täysin avautua ja tavallisella 
tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole lain-

A. Myrick Freeman III, Robert H. 
Haveman and Allen V. Kneese: 

The Economics of Environmental Po
licy. John Wiley & Sons, lnc., New York 
1973. 184 sivua. 

Ympäristönsuojelu on suhteellisen uusi 
asia, jo;ka kuitenkin on nopeasti saa
massa erittäin suurta poliittista ja ta
loudellista merkitystä. Asian tuoreu
desta johtuu, etteivät ympäristönsuoje
luun liittyvät ongelmat ja niiden väli
nen yhteys ole vielä likimainkaan sel-
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kaan perillä ·pankkitoiminnasta, vaikka 
teosta onkin hänen kiinnostuksensa he
rättämiseksi höystetty seksillä ja muil
lakin mausteilla. 

Paul Erdman on korkean tason pank

kimies ja kun hän selvittelee mm. kat
teetonta valuutanmyyntiä ja muita suu
risuuntaisen valuuttakaupan hienouk
sia, lukija, jolle nämä asiat ovat täysin 

vieraita, saattaa jättää lukemisen kes

ken. Jos hän hakee pelkkää rentoutta
vaa viihdettä, hänelle mahdollisesti 

riittää raha-asioista se, että kirjan san
kari ottaa taskustaan dollarikäärön ja 

hakee lähimmästä kaupasta itselleen 

pullon whiskyä. 

Tämä kylläkin olisi vahinko, sillä 
kirja on erittäin sujuvasti kirjoitettu. 
Suomentajaa ei muuten pitäisi koskaan 
unohtaa ja tämän romaanin osalta on 
annettava Pauli Mänttärille tunnustus. 

Erkki Ketola 

erittäin monipuolista tietopohjaa. Asian
tuntemusta tarvitaan ainakin luonnon
tieteiden, tekniikan, juridiikan, yhteis
kuntatieteiden eikä vähiten juuri kan
san taloustieteen alalta. 

Tällaisessa tilanteessa on erittäin ter
v~tullut sellainen kirja, jossa systemaat
tisesti ja pelkistetysti analysoidaan ym
päristönsuojeluun liittyvät taloudelliset 
peruskysymykset ja osoitetaan niiden 
merkitys kokonaisongelman kannalta. 
Nyt käsiteltävänä olevassa kirjassa 
tämä työ on suoritettu ihailtavan hyvin. 

kiytyneet. Vaikeuksia ei suinkaan vä- Kirjan suppeudesta johtuu, ettei siinä 
hennä se, että ympäristöpolitiikan me- . käsitellä läheskään kaikkia tärkeitä
nestyksellinen hoitaminen edellyttää kään ongelmia, mutta se mikä on otettu 
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mukaan on todella keskeistä ja tarjoaa 
hyvän perustiedon, jonka avulla myö
hemmin hankittava lisäinformaatio jä
sentyy oikealle kohdalleen. Tekijät ovat 
hyviä ekonomisteja, jotka tietävät mel
koisesti ympäristönsuojelun ongelmista 
ja lisäksi heillä on huomattava loogisen 
ajattelun ja selkeän kirjoittamisen 
kyky. Suppeudesta johtuu myös se, että 
kirjan ekonomistinen puoli jää varsin 
yksinkertaiseksi. Tekijät ovat tietenkin 
tästä tietoisia ja suhtautuvat teoreetti
sen analyysinsa rajoituksiin erittäin rea
listisesti. Yleensäkin koko ote kirj assa 
on miellyttävän tervejärkinen. 

Kirjan jäsennys on selkeä ja johdon

mukainen. Kun aluksi on luotu lyhyt 
yleiskatsaus ympäristönsuojelun tarpee

seen, merkitykseen ja sen taloudellisiin 

aspekteihin, siirrytään tarkastelemaan 

Ympäristönsuojelun ongelma on sii
nä, että ympäristön suorittamat palve
lukset jätteiden vastaanottajana ovat 
ristiriidassa kaikkien muiden ympäris
tön suorittamien palvelusten kanssa. 
Tällä hetkellä ympäristön käyttö jättei
den vastaanottajana on vakavasti hei
kentämässä ympäristön suorittamien 
muiden palvelusten laatua ja määrää. 

Oikeata tasapainoa ympäristön käyt
tämisessä jätteiden vastaanottamiseen 
ja muihin tarkoituksiin ei ole saavu
tettu, koska mikään markkinamekanis
mi ei säätele ympäristön käyttöä. Ve
sien ja ilman pilaaminen ei aiheuta kus
tannuksia. Yksityisen teollisuuslaitok
sen tai kunnan saama hyöty jätteiden 
laskemisesta ympäristöön on erittäin 
suuri, kun taas ympäristön pilaantumi
sesta aiheutuvat haitat yksityisen kan-

materiaalitasetta, jossa talouselämän salaisen kohdalla ovat siksi pienet, että 
toimintaa kuvataan materiaalivirtoina 

eikä rahan, tavaroiden ja palvelusten 
virtoina kuten kansantulolaskelmissa. 
Materiaalitase valaisee ympäristönsuo
jelun ongelman mittasuhteita, auttaa 
ymmärtämään ympäristön taloudellista 
merkitystä ja materiaalivirtojen välisiä 
yhteyksiä. Ympäristö suorittaa palve
luksia vastaanottamalla tuotannossa ja 
kulutuksessa syntyviä jätteitä. Saman
aikaisesti ympäristö palvelee kansalais
ten hyvinvointia tarjoamalla mahdolli
suuden virkistäytymiseen ja tuottamalla 
mielihyvää esteettisillä ominaisuuksil
laan. Osa ympäristöä on tuotannollisen 
toiminnan tarvitsemien raaka-aineiden 
ja tarvikkeiden lähde. Ympäristöstä saa
daan polttoaineita, puuta, vettä, metal
leja, ravintoaineita jne. Itse asiassa 
ympäristö on koko inhimillisen elämän 
perusedellytys. Ilmakehä, vesi ja koko 
ekosysteemi ovat asioita, joita ilman 
ihminen ei tule toimeen. 

yksityiselle kansalaiselle ei muodostu 
riittävän voimakasta motiivia muodos
taa esimerkiksi organisaatio, joka pyr
kisi neuvottelemaan pilaajien kanssa 
niin, että nämä sovittua korvausta vas
taan vähentäisivät jätteiden laskemista 
ympäristöön. Kuitenkin ympäristön laa
dun heikkenemisestä kärsivien luku
määrä saattaa olla niin suuri, että hei·
dän kärsimänsä vahinko on yhteenlas
kettuna moninkertainen verrattuna sii
hen kustannukseen, jonka jätteiden puh
distaminen ennen ympäristöön laskua 
aiheuttaisi. 

Vaikka markkinamekanismi ympäris
tön osalta ei toimikaan, voidaan siihen 
liittyviä ongelmia silti analysoida taval
listen kansantaloustieteellisten mene
telmien avulla. Teoreettisesti ajatellen 
ympäristön suorittamilla palveluksilla 
on hintansa, jonka kuluttajat olisivat 
valmiit maksamaan. Ympäristön suoje
lusta taas aiheutuu kustannuksia, joita 



on verrattava niillä aikaansaadun ym
päristön parantumisen arvoon. Tällä 
tavalla voidaan ympäristön suoritta
mille palveluksille konstruoida omat 
kysyntä- ja tarjontakäyränsä tasapaino
pisteen määrittämiseksi. Tämä tasapai
nopiste edustaa tilaa, josta käytetään 
merkillistä nimeä »optimaalinen polluu
tio». Maallikon korviin tällainen termi 
särähtää pahasti, koska optimaalinen 
tilanne toki olisi se, ettei ympäristöä 
pilattaisi lainkaan. Käsitteenä tämä op .. 
timaalinen polluutio tietenkin on oikea. 
Jätteiden vähentäminen ja puhdistami
nen maksaa ja mitä lähemmäksi sata
prosenttista puhtautta tullaan, sitä suu
remmiksi kohoavat kustannukset ja sitä 
pienemmiksi jäävät saavutetut hyödyt. 
Ympäristön suojelua ei siten kannata 
viedä pidemmälle kuin siihen saakka, 
jossa rajakustannukset vastaavat saatua 
rajahyötyä. Olisi kuitenkin parempi pu
hua ympäristönsuojelun taloudellisesta 
optimista kuin optimaalisesta polluu
tiosta. 

Käytännössä ympäristönsuojelun ta
loudelliset ongelmat liittyvät julkisen 

vallan toimenpiteisiin. Ympäristönsuo
jelun julkiselle vallalle, talouselämälle 
ja kuluttajille aiheuttamia kustannuk

sia on verrattava toimenpiteillä saavu
tettavaan hyötyyn. Kustannus/hyöty
analyysissa ei kuitenkaan päästä pit
källe, sillä hyödyn - ympäristölle 
aiheutettujen vahinkojen vähenemisen 
- arviointi on toistaiseksi kutakuinkin 
mahdotonta. Sitävastoin kustannukset 

voidaan arvioida poliittiselle päätöksen
teolle riittävällä tarkkuudella. Kirjan 
tekijät ovat erittäin hyvin tästä selvillä, 
mutta he eivät pidä sitä varsinaise
na esteenä kustannus/hyöty-analyysille. 
Toistaiseksi hyöty on vain arvioitava 
subjektiivisesti. Jos kustannukset tun-
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netaan, voidaan poliittisen päätöksen
tekoprosessin puitteissa arvioida, ovatko 
kustannukset kohtuullisia ympäristön 
pilaantumisen aiheuttamien haittojen 
vähenemiseen verrattuna. Joitakin ta
loudellisia laskelmia ympäristönsuoje
lulla saavutetusta hyödystä voidaan 
silti tehdä. Saastuneen ilman vaikutuk
sia korroosiokustannuksiin, puhtaana
pi tokustann uksiin, sairauskustannuksiin 
jne. voidaan karkeasti arvioida, samoin 
vesien pilaantumisen merkitys niiden 
virkistyskäytölle. 

Taloudellisen analyysin perusteella 
tekijät tulevat siihen tulokseen, että 
ympäristön pilaantumista voidaan par
haiten vähentää asettamalla pilaajille 
maksuja, jotka olisivat suhteessa jättei

den aiheuttamaan vahinkoon. Tämä an
taisi pilaajille nimenomaisen taloudelli

sen motiivin vähentää jätekuormaa ja 
johtaisi siihen, että sekä yksittäisessä 
tuotantolaitoksessa että koko kansan
taloudessa tulokset saavutettaisiin mah
dollisimman vähin kustannuksin. Tätä 
käsitystä ekonomistit yleensä puoltavat, 
esim. OECD:ssä sillä on hyvin paljon 
kannatusta. Virkamiehet ja poliitikot 
uskovat kuitenkin mieluummin säätelyn 
ja pakon voimaan, eikä tätä käsitystä 
tarvitse ihmetellä, sillä maksujen mää
räämiseen ja seurannan järjestämiseen 
liittyy monia epäilyksiä, joita ei vielä 
ole pystytty vakuuttavasti poistamaan. 
Sen perusteella, mitä tekijät kertovat 
tähänastisen politiikan menestyksestä 
USAssa, tuntuu kuitenkin siltä, ettei 
maksujärjestelmä voisi ainakaan huo
nommin onnistua. 

Taloudellisen analyysin lisäksi tekijät 
tarkastelevat kirjassaan ympäristönsuo
jelun fyysisiä ongelmia, nykyisen pi
laantumisen laatua ja astetta, ympäris
tönsuojeluun käytettävissä olevia kei-
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noja ja siinä harjoitettua käytännön 
politiikkaa USAssa. Näiden seikkojen 
tuntemus on välttämätöntä menestyk
selliselle taloudelliselle analyysilIe. Ym
märtääkseni nämä osat ovat kirjoitettu 

John P. Powelson: 

lnstitutions of Economic Growth. A 
Theory of Conflict Management in 
Developing Countries. Princeton Uni
versity Press, Princeton, New Jersey, 
1972. 275 sivua. 

Powelsonin kirja vaikuttaa ensinäke
mäl tä läh tökohdil taan mielenkiin toisel
ta. Taloustieteilijöitä on moitittu siitä, 
että he taloudellista kehitystä koske
vassa analyysissaan rajoittuvat tarkas" 
telemaan ahtaasti määriteltyjä ns. ta
loudellisia muuttujia ja jättävät huo
mioon ottamatta muut tekijät, joilla voi 
silti olla ratkaiseva merkitys kehitys
prosessissa. Eräänä syynä tällaiseen lai
minlyöntiin voi olla se, että olemme tot
tuneet tutkimaan omaa teollistunutta 
yhteiskuntaamme emmekä riittävästi 
ota huomioon teollisuusmaiden ja kehi
tysmaiden välisiä eroj a, toisenhl.isten 
järjestelmien toimintatapaa. JohnP. 
Powelson on Coloradon yliopiston pro
fessori, jolla on laajaa kokemusta kehi
tysmaissa ja käytännön kehitysongel
mien parissa työsken telemisestä, eri tyi
sesti Latinalaisen Amerikan maista. 
Powelson rakentaa teoriansa »ei-talou
dellisen tekijän ympärille»; yhteiskun
tainstituutioiden tehokkuus kasvuha
kuisessa yhteiskunnassa esiintyvien etu
ristiriitojen sovittelemisessa. Tässä yri
tyksessään hän käyttää hyväkseen myös 
sosiologisia käsitteitä ja teorioita ja liik-

erittäin suurella asiantuntemuksella ja 
tavalla, joka tekee ne mielekkäiksi eko
nomistil ukij an kannalta. 

Unto Luukko 

kuu paljolti tieteidenvälisillä rajamail
la. Powelson käsittelee lyhyesti myös 
toista ajankohtaista aihetta, kasvun ra
joja, ja hän spekuloi tilanteesta, jolloin 
teollisu usmaiden len toma tka taloudelli -
sen ka:;vun avaruudessa päättyy; take
oH'in rinnalle tulee laskeutumisen kä
site. 

Olennaiselta osaltaan Powelsonin teo
ria kuitenkin koskee instituutioiden 
merkitystä kasvuprosessissa ja niiden 
valintaa. Take off-vaiheen hän määrit
telee siten, että muodostuu kasvuhakui
sia yksilöitä ja ryhmiä ja taloudellisesta 
kasvusta tulee yhteiskunnan keskeinen 
tavoite. Prosessin aikana syntyy samalla 
ristiriitoja eri ryhmien välillä ja sisällä, 
eivätkä eri ryhmät ja yksilöt välttämät
tä näe yhteistä etuaan kasvun jatkumi
sessa. Takeoff'in onnistuminen riippuu 
siten Powelsonin mukaan kansakunnan 
kyvystä luoda instituutioita, joiden 
puitteissa näitä eturistiriitoja voidaan 
sovitella. Powelson' teoretisoi instituu
tioiden valintaan vaikuttavista kysyntä
ja tarjontatekijöistä ja mm. kansallisten 
arvojen merkityksestä .. 

Kehitysongelmia koskevassa tutki
muksessa voidaan erottaa toisistaan 
kaksi lähestymistapaa: alikehittynei
syyttä kuvaava ja alikehittyneisyyden 
rakennetta selittävä. Ensimmäisen mu
kaan alikehittyneisyyden tila määri tel
lään sen ulottuvuuksia kuvaamalla; ke
hitysmaa saa epäedullisia arvoja eri 



mittapuiden mukaan, esim. bruttokan
santuote per capita, tuottavuus, väes
tön kasvu, työllisyys, yritteliäisyys. 
Tämä lähestymistapa on otettu monen 
kehitysteorian lähtökohdaksi siten, että 
tietty alikehittyneisyyden tunnusmerk
ki - esimerkiksi pääoman tai yritteliäi
syyden puute - on valittu strategiseksi 
muuttujaksi ja analyysi rakennettu tä
män ympärille. Powelson seuraa pitkäl
le Rostowin näkemyksiä kehitysurasta 
ja takeoff-terminologiaa. Hänen oma 
teoriansa voidaan olennaisen sisältönsä 
puolesta luokitella kuvaavaksi eikä se 
tässä mielessä tarjoa paljoakaan uutta. 
Pääoman tai yritteliäisyyden puutteen 
tilalle hän vain nostaa instituutioiden 
tehottomuuden keskeisenä kehityspro
sessin esteenä. Syy-yhteyksien selvittä
miseen ja kehitysstrategioiden suunnit
telun pohjaksi kuvaavaa lähestymis
tapaa on pidettävä puutteellisena. 

Kuvaavan lähestymistavan rinnalle 
voidaan asettaa rakenteellinen, jonka 
mukaan alikehittyneisyyden tila luo
daan, säilytetään ja syvennetään laa
jemman järjestelmän puitteissa. Tällai
siin näkemyksiin Powelson ei kiinnitå 
paljoakaan huomiota. Hänen analyysis
saan ei esiinny kehitysmaita ympäröi-

V. S. Vygodski: 

The Story of a Great Discovery. How 
Karl Marx wrote »Capital». Verlag die 
Wirtschaft, Berlin 1973. 156 sivua. 

Kiinnostus Marxiin ja marxilaiseen ta
loustieteeseen on länsimaisissa akatee

misissa piireissä lisääntynyt viime vuo

sina huomattavasti. Osittain tämä on 

johtunut halusta osoittaa, että erityi-
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vää maailmaa eikä niitä eroavaisuuksia 
teollisuusmaiden ja kehitysmaiden vä
lillä, jotka johtuvat takeoff-vaiheen 
ajoittumisesta eri historialliseen ajan
jaksoon. 

Poikkeavasta muuttujavalinnasta huo
limatta Powelsoniri ote on melko sovin
nainen. Mielenkiintoisimmillaan Powel
son on silloin, kun hän ilmeisesti omaan 
kokemuspohjaansa nojautuen puhuu ke
hi tysongelmista suhteellisen konkreetti
sella tasolla, esim. luvussa, joka koskee 
kehitysprojektien rahoituksessa sovel
lettavia lainanantoperiaatteita. Myön
teistä kirjassa on sen kehitysmaiden eri
laisuutta korostava ja näiden maiden 
omia kehityspyrkimyksiä kunnioittava 
teema. Powelson alleviivaa esim. sitä, 
että instituutiot toimivat eri tavalla eri 
yhteyksissä ja että teollisuusmaiden oli
si kartettava pyrkimyksiä siirtää omia 
arvojaan ja instituutioitaan kehitysmai
hin. Nämä johtopäätökset on kylläkin 
peitelty monimutkaiseen analyysiin, 
jossa on paljonkin turhan teoretisoinnin 
makua. Kirja tuskin vastaa niitä odo
tuksia, joita voidaan sen lähtökohtien 
perusteella asettaa. 

Birgitta Starck 

sesti marxilaisuuden löytäneet laajat 
opiskelijajoukot haukkuvat yli-ikäistä 
ja itse asiassa täysin lahoa puuta; osit
tain on ollut kyse vilpittömästä kiin
nostuksesta, joka on joskus johtanut 
merkittäviinkin tuloksiin. Molemmissa 
tapauksissa on kuitenkin monesti ollut 
kyse yrityksistä, jotka ovat olleet tuo
mitut epäonnistumaan, koska Marxia ja 
marxilaisen taloustieteen nykyistä ke
hitysvaihetta ei ole tunnettu. 
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Osittain - vaikka ei varmaankaan 
ensisijaisesti - tähän ovat olleet syynä 
kielelliset seikat. Marxilaista taloustie
dettä eteenpäin vieneitä tutkimuksia on 
ollut saatavissa länsieurooppalaisista 
kielistä lähes ainoastaan saksaksi -
unohtamatta kuitenkaan esim. ranska
laisia tutkimuksia. Englannin kielen 
keskeistä asemaa ajatellen käsillä ole
van kirjan käännös ja sen julkaisemi
nen DDR-läisen kustantamon toimesta 
onkin varsin ajankohtainen ja oikeaan 
osunut päätös. 

Neuvostolii ttolainen taloustieteilij ä 
Vitali Vygodski osoittautuu tällä pie
nellä kirjallaan syvällisesti Marxin 
teoksiin ja metodiin perehtyneeksi, erit
täin tiiviisti mutta selkeästikirjoitta
vaksi ja myös ajattelevaksi tutkijaksi. 
Kirjan ensipainos ilmestyi Moskovassa 
vuonna 1965. 

Vygodski on Marx-tutkija, joka näen
näisesti kirjoittaa teorian historiikkia 
vuosilta 1850-1863, ajalta, jolloin Mar
xin arvo- ja lisäarvoteoriat kypsyivät 
ja sellaiset teokset kuin Grundrisse, 
Kansantaloustieteen arvostelua ja Pää
oman neljännen osan käsikirjoitus, 
Theorien iiber den Mehrwert, syntyivät. 
Nämä ovat Marxin keskeisiä teoksia, 
joita tuntematta ei voi väittää tunte
vansa marxilaista taloustiedettä. 

Tältä osin Vygodski liittyy viime
aikaiseen teoriahistorialliseen ja ekse
geettiseen kirjallisuuteen. Toisin kuin 
Walter Tuchscheerer 1 tai Roman Ros
dolsky 2, hän ei kuitenkaan yritä kir-

1. Walter Tuchscheerer, 
Kapital» entstand. Die 

Bevor »Das 
Entstehungs-

geschichte der ökönomischen Theorie von 
Karl Marx. Akademie-Verlag, Berlin 1967. 

2. Roman Rosdolsky, Zur Entstehungs
geschichte des Marxschen »Kapital». Euro
päische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 
1968. 

joittaa kattavaa esitystä tiettyjen teo
rioiden kehityksestä tai niiden muodos
ta tietyssä kehitysvaiheessaan. 

Kirjan punaisena lankana on Vygods
kin perusteltu käsitys, jonka mukaan 
suhde klassiseen porvarilliseen talous
tieteeseen on Marxin omien taloustie
teellisten katsomusten kypsyyden as
teen mittari. Kuvatessaan Marxin ir
taantumista lähinnä Ricardon teoreetti
sista käsityskannoista taloustieteen ja 
empirian vuosikymmeniä kestäneen tut
kimuksen kautta kirja asettaa oikeaan 
perspektiiviin mm. kysymyksen työn
arvoteorian erilaisista merkityksistä. 
Ricardolle se oli lähinnä hintateoria. 
Marx taasen korostaa, kuinka arvoa luo
van työn erikoinen luonne, sen yhteis
kunnallisuus, on seikka, jonka ymmär
tämisestä taloustieteen tajuaminen rat
kaisevasti riippuu. Arvoteorian keskei
seksi kysymykseksi nousee pelkistettynä 
se, kuinka yksityisten tuottajien eril
lään suorittamat työt kuitenkin muo
dostavat yhteiskunnassa kokonaisuuden. 

Nämä ovat marxilaisen taloustieteen 
peruskysymy ksiä, joi ta erityisesti viime
aikaisessa tutkimuksessa on paljon poh
dittu. Akateeminen Marx-kritiikki ei 
silti tunnu niistä kuulleenkaan. 

Omaperäisimmillään Vygodski on kir

joittaessaan liian useasti laiminlyödyistä 

tuotannonalojen sisäisen kilpailun kysy

myksistä. Juuri näissä jaksoissa kirjan 

ote laajenee merkittävästi historiikin 

hahmon ulkopuolelle, eräiden monesti 

laiminlyötyjen teorianosien käsittely saa 

itsenäisen merkityksen. 

Marx esittää tiettyjä käsitteitä, kuten 

markkina-arvo ja »väärä yhteiskunnal

linen arvo», joilla hän pyrkii käsittele

mään tuotannonalan yleisen hintatason 

muotoutumista ja sen suhdetta kunkin 

tuotantoprosessin teknologisen tason 



mukaiseen »arvoon». Pääoman kolman
nenkin osan muodossa käsittely on kui
tenkin keskeneräinen ja osin ristiriitai
nen; nämä ovat silti keskeisiä teoreet

tisia välineitä Marxin arvoteoriaan 

perustuvan hintateorian hahmottami

sessa. Vygodski pyrkii osoittamaan -
eikä suinkaan ainoana - että yhdistä
mällä nämä elementit maankoron teo
riaan saadaan väline, jolla voidaan ku
vata hinnanmuodostumista monopolika

pi talismin oloissa. 

Marx perustaa maankoron syntymi
sen kapitalistiselle maanomistuksen mo

nopolille sen estäessä maatalouden osal
listumisen voiton suhdeluvun tasoittu
miseen, mistä seuraa absoluuttisen 
maankoron mahdollisuus koko maan
omistajaluokalle. Toisaalta joidenkin 
maanomistajien monopoliasema maa
taloussektorin sisällä aiheuttaa maan 
vaihtelevan tuottavuuden mahdollista
man differentiaalikoron toteutumisen. 
Näiltä osin Marx poikkeaa huomatta
vasti aikaisemmista ja myöhemmistä 
maankor koteoreetikoista. 

Todennäköisesti Vygodski liikkuu jok
seenkin liukkaalla jäällä väittäessään 
tämän aI).alyysin olevan yleistettävissä 
monopolin yleiseksi teoriaksi. Näyttäisi 
siltä, että maatalouden luonnon oloista 
aiheutuvien erityispiirteiden ohella hän 
ei ole ottanut riittävässä määrin huo-
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mioon sitä, että koko kapitalistisen yh
teiskunnan kehitystä tarkastellen maa
talouden taloudellisella merkityksellä 
on väistyvä, monopolisoitumisella vah
vistuva tendenssi. Vygodski liittyy tässä 
vilkkaaseen, vielä ratkaisemattomaan 
keskusteluun. 

Ottaen huomioon kirjan yleisen läh
tökohdan on luonnollista, että Vygodski 
painottaa voimakkaasti metodologisia 
seikkoja. Liioittelematta voidaan sanoa, 
että Marxin tieteellisen menetelmän 
eräiden keskeisten seikkojen: esittely on 
erinomaisella tavalla rakennettu kirj an 
sisään. Lukijalle avautuu näköala mar
xilaisen taloustieteen ja klassisen por
varillisen taloustieteen suhteeseen. Imp
lisiittisesti käyvät ilmi myös yhteydet 
nykyajan kansantaloustieteeseen, vul
gaari-taloustieteeseen, kuten Marx sitä 
kutsui. 

Kirjaa voi suositella englanninkieli
seksi johdannoksi eräisiin marxilaisen 
taloustieteen peruskäsi tteisiin. Par haim
millaan se saattaa poistaa aikaisemmin 
omaksuttuja väärinkäsityksiä ja harha
luuloja Marxista. Kaikkiin sen johto
päätöksiin ei tarvitse yhtyä, mutta silti 
sitä on pidettävä varsin luotettavana ja 
selväjärkisenä teoksena. Nimekkäästi 
tarkastettu käännös saksasta englantiin 
on lähes moitteeton. 

Pekka Sutela 
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OIVA LAAKSONEN: Managing Eco
nomic Organizations in a Changing 
W orld. Two problems make the mana
gement of enterprises particularly dif
ficu1t: first, the environment in which 
an enterprise operates changes rapidly; 
second, during recent decades, the tra
ditional tools of management have 
changed or lost their impact. 

The speed and the. influence of 
changes in the environment are in
creased by the fact that various organi
zations throughout the world have be
co me more open and more c10sely 
linked. The rapid and unexpected evo
lution of technology and information, 
the rise in the standard of living, the 
mobility of labour between regions, the 
development of transportation, the im
provement of communications and the 
changes in value - systems were the 
major factors contributing to this 
change. Conflicts are especially likely 
to arise when the older genera
tion with its strong preference· for 
institutional and material values tries 
to guide and direct the younger genera
tion, which finds individual and spiri
tual values very important. 

People's zone of acceptance is grea:tly 
affected by their values. As a con
sequence of the increase in educa
tion and information, this zone has 
diminished, which makes it more dif

ficult to regulate individuals. The ma-

nagement of an organization requires 
the use of power. Nowadays the mana
gement of an enterprise is less able to 
use rewards than in the past, because 
enterprises are often owned and ma
naged by different people, and because 
a number of rewards are decided upon 
outside the enterprise itself. As enter
prises expand, the top managers can 
employ their personaI power only to
wards their immediate subordinates. Ex
perts in various field may exert sub
stantial expert power. There is also ideo
logical power and group power; the lat
ter may take the form of participative 
management or of self-regulation in 
working teams. 

The ';arious types of power affect 
people one hierarchical level below the 
top management most effectively. These 
people are also more strongly influenced 
by training and motivation than those 
at lower hierarchical levels. This may 
cause constant conflicts between the 
management and those employees who 
do not receive similar attention and who 
are often regulated from outside the 
enterprise, i.e., the labour unions. 

PEKKA AHTIALA: On the Effects of 
Monetary Policy in Finland. To deter
mine the effects of monetary policy in 

Finland, a general model of the loan-
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able funds variety was constructed and 
the effects of monetary policy under a 
market-determined interest rate were 
examined. They were as expected. In 
Finland credit rationing is the rule, 
so that the supply of credit is an 
important determinant of investment. 
In these conditions the interest rate 
ceiling . becomes a policy variable. 
This changes the properties of the 
system and, accordingly, the impact of 
monetary policy. 

In Finland interest rate policy is 
generally implemented by changing the 
market rate and the discount rate by 
the same amounts. Raising both rates 
does not have a restrictive impact on 
economic activity as is often thought, 
rather its effect is expansionary on 
account of international capital move
ments, and changes in bothdesired cash 
balances and in the desired excess re
serves of the commercial banks. 

Measures directly affecting the re
serves of the banking system, as well 
as discount rate changes have a greater 
effect on total demand than when 
credit is not rationed. This is because 
the monetary system is not allowed to 
give in. 

Selective credit controls have no ef
fect on economic activity even if they 
had an initial effect on demand, as long 
as credit is rationed and there is excess 
demand in the system. Any impact 
on demand is offset by loans granted 
for projects which would not have been 
financed in other conditions. 

Finally, inability of the authorities to 
carry out defensive monetary policy 
operations, designed to eliminate dis-

HENRI J. VARTIAINEN: Economic 
Development and Policy in Finland 
in the Interwar Period. Buoyant exports 
triggered off an uninterrupted boom 
period in 1921-28, with industrial pro
duction growing at an annual rate of 12 
per cent. The central bank did not 
frown on this development, allowing 
cheap central bank money to keep up 
expectations, with the result that over
heated demand conditions turned into 
an early crisis in 1928, necessitating the 
bank now to apply strict monetary 
brakes. An acute depression prevailed 
from 1929 to 1931; following the aban
donment of gold standard and a boost 
to export by favourable exchange rates, 
the revival set in by 1932. Central bank 
money decreased during the slump 
years, which the bank itself interpreted 
as a natural decline in the need for cash 
and credit; the adversaries challenged 
this view as a contractive policy stance. 
Expansionary demand management was 
not considered appropriate, as depres
sion was se en to stern from low wor ld 
prices; these could not be changed, and 
it was deemed more important to avoid 
any measures which would put compe
titiveness or confidence at risk once the 
fall in prices stopped and an upturn got 
underway. In economic policies, the 
node of power was the Central Bank. 
The discussion between the Bank and 
its adversaries, who advocated more ex
pansionary policies, soon crystallized 
into political attitudes, with no dialogue 
or willingness to search for a compro-
mise. 

turbances, is discussed, and proposals PENTTI VIITA: The Main Goals of In
for improving the financial system and dustrial Policy. Promoting the growth of 
monetary policy are advanced. productiOn has been one of the main 



goals of industrial policy in Finland. Re
cently, however, an increasing amount 
of attention has been paid to structural 
goals, such as obtaining a proper balance 
between the various sectors of the eco
nomy, utilizing productive resources 
optimally, employing the most suitable 
production methods, recognizing exter
naI economies, etc. These goals remain 
supplementary to the goal of growth. 

The tools of industrial policy can be 
placed into three groups: those increa
sing or improving productive resources, 
those improving the use of existing re
sources and those designed to curb in
dustrial production. Main attention 
is generally focussed on developing pro
ductive resources. The most important 
resources for industry are raw materials 
and energy, labour, physical capital, 
technology, managerial skills, marketing 
ability and the infrastructure. 

In 1972 about 7 per cent of Finland's 
net domestic product was used for de
veloping industrial resources. Invest
ment in physical capital by enterprises 
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accounted for 4 percentage points of 
this, manpower training for 1.7 percen
tage points, research and promotion 
activities 0.6 percentage points, and de
veloping raw material resources for 0.5 
percentage points. A small part was 
also used for improving managerial and 
marketing skills. 

In the future, the emphasis in Fin
land's industrial policy should be place9 
on developing the resources needed to 
increase production, i.e., energy, the vo
cational skills of the labour force, tec
hnology, managerial skills andmar
keting ability. Measures designed to 
promote the more efficient use of exist
ing resources, such as interest and trans
portation subsidies and those designed 
to encourage competition could be used 
as supplementary tools. In addition, a 
number of measures are being planned 
which will curb production directly; e.g., 
the excessive concentration of produc
tion in a few regions will be discouraged 
and steps will taken to protect the en
vironment. 
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VII. J. H. Vennola Venäjän asema 
Suomen viljantuonnissa 

VIII. K. V. Hoppu Viljatulli, miten 
arvosteltava 

IX. Oskari Autere Katsaus Suo
men kunnallisverotuksen ke
hitykseen 

X. Yrjö Harvia Tonttiäyrikysy
mys kaupungeissamme 

XI. K. V. Hoppu Suomen raha
markkinat vuosina 1903-1912 

XII. Yrjö Harvia Kaupunkien 
yleisen kunnallisverotuksen 
uudistamisesta 

XIII. Hugo Rautapää Tuulaakimak
sun kehityksestä ja oikeudel
lisesta luonteesta 

XIV. Paavo Korpisaari Suomen ra
han arvon aleneminen 

XV. Paavo Korpisaari Rahaolo
jemme uudistaminen 

XVI. Y. O. Ruuth Valtiotieteelli
sistä opinnoista Suomessa 

XVII. Yrjö Harvia Kunnallisvero
tuksen uudistuksen suuntavii
voja 

XVIII. Laura Harmaja Nykyajan ku
lutuspolitiikan tehtäviä 

XIX. Max Sering Maailmansodan 
taloudelliset ja yhteiskunnal
liset seuraukset 

XX. K. V. Hoppu Setelirahoit'Us 
XXI. Kyösti Haataja Maa- ja maan

vuokrapolitiikkamme vaiheita 
yleisten talous- ja oikeus
periaatteiden valossa 

XXII. E. Nevanlinna Taloudellisia 
välttämättöm yy ksiä 

XXIII. Osk. Groundstroem Suomen 
virallinen maataloustilasto 

XXIV. Kyösti Järvinen Suomen val
tion talous 

XXV. Br. Suviranta Valtionrauta
teiden tulotalous 

Edellä lueteltuja julkaisuja samoin 
kuin Yhteiskuntataloudellisen Aika
kauskirjan ja Kansantaloudellisen aika
kauskirjan vanhempia vuosikertoja ja 
niteitä saadaan Yhdistyksen kirjaston
ja kirj avarastonhoitaj alta (kauppat. 
maist. Olavi Sillberg, osoite: Kauppa
ja teollisuusministeriö, Aleksanterinkatu 
10, 00170 Helsinki 17, puh. 160 3585). 





YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ JAKAA 
KANSANTALOUSTIETEEN TUTKIJOILLE 

USEITA, VÄHINTÄÄN 
25.000 MARKAN 

TUTKIJA-APURAHOJA 

Edellytykset apurahan saantiin: 

- tutkimus on kansantaloustieteen alalta 

- etusijalla ovat raha- ja palkkateoreettiset sekä finanssiopilliset 
ja kansantalouspoliittiset tutkimukset 

- apurahan saaja sitoutuu päätoimiseen tutkimustyöhön 

- mikäli tutkimussuunnitelmaa toteutetaan menestyksellisesti, 
apuraha myönnetään useampana vuonna peräkkäin 

- tehostipendin hakijalle voidaan myöntää perustelluissa tapauksissa 
1-2 kk:n su:unnittelustipendi tutkimussuunnitelman tekoa varten 

LISÄKSI JAETAAN 
KANSANTALOUSTIETEELLISEEN JA 

.LÄÄKETIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN 
TÄTÄ PIENEMPIÄ APURAHOJA 

VUONNA 1974 JAETAAN 
YHTEENSÄ 600.000 MARKKAA 

Hakuaika päättyy 16. 10. 1974 klo 12.00 

Lisätiedot: 

- varatuomari Seppo Hieta, puh. 90-649 636 

1JRJÖJ~HNSSON1N SttttT1Ö 

HALLITUS 


