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1. Johdanto

h

einäkuussa vuonna 1944 solmittiin Bretton
Woodsissa, Yhdysvalloissa, kaksi sopimusta
koskien kansainvälisen valuuttarahaston (in
ternational Monetary Fund) ja kansainvälisen
jälleenrakennus ja kehityspankin (internatio
nal Bank for reconstruction and develop
ment1) perustamista. Yhdistyneiden kansakun
tien 44 jäsenvaltiota allekirjoitti kyseiset sopi
mukset. järjestöjen perustava kokous pidettiin
kaksi vuotta myöhemmin, maaliskuussa 1946
savannahissa, Yhdysvalloissa. Bretton Wood
sin sopimusten ensisijaisina päämäärinä olivat
valuuttakurssien vakauden saavuttaminen ja
ylläpitäminen, sekä lisäksi jälleenrakennuksen
edistäminen, ja siten edellytysten luominen
kansainvälisen kaupankäynnin kasvulle. uuden
valuuttakurssijärjestelmän merkitys korostui
sen roolissa luoda tarvittava kansainvälisten
maksujärjestelmien toimivuus vakaiden valuut
taolojen kautta (Van dormael 1978, 1–2, 168–
Myöhemmältä nimeltään Maailmanpankki. Maailman
pankin nimen alle yhdistyivät Kansainvälinen jälleenraken
nuspankki sekä Kansainvälinen kehitysjärjestö (Internatio
nal Development Association).
1
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178). suomi liittyi sekä kansainvälisen valuut
tarahaston että kansainvälisen jälleenrakennus
pankin jäseneksi tammikuussa vuonna 1948.
suomen hallitus päätti jo suhteellisen varhai
sessa vaiheessa, vuoden 1946 kuluessa, hakea
järjestöjen jäsenyyttä ja osallistua uuteen länti
seen valuuttakurssijärjestelmään.
Bretton Woodsin valuuttajärjestelmästä ja
sen instituutioista on olemassa kattavasti sekä
ulkomaista että kotimaista kirjallisuutta, mutta
suomen jäsenyysprosessin taustat ja tapahtu
mat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. tässä
artikkelissa on tarkoituksena pyrkiä selvittä
mään, mitä tiedettiin niin kutsutusta Bretton
Woods järjestelmästä ja sen toimintaperiaat
teista, kuinka tärkeäksi liittyminen kansainvä
liseen valuuttarahastoon ja kansainväliseen
jälleenrakennuspankkiin miellettiin suomen
Pankin, taloustieteilijöiden sekä poliittisten
päättäjien keskuudessa. tärkeiksi kysymyksik
si nousevatkin, tiedettiinkö suomessa, mihin
oltiin sitoutumassa ja mitä muun muassa suo
men valtio ja suomen Pankki odottivat jäsenyy
destä hyötyvänsä. Voidaan olettaa, että talou
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delliset syyt olivat sodanjälkeisinä jälleenraken
nuksen vuosina tärkeitä tekijöitä tapahtumien
kulussa. antti kuusterä (1997) on toisaalta pai
nottanut, että suomen päätös liittyä kansain
väliseen valuuttarahastoon jo vuonna 1948 oli
myös poliittisesti merkittävä askel, joka vahvis
ti suomen integroitumista läntiseen rahajärjes
telmään.
suomen Pankissa seurattiin tarkkaan liit
toutuneiden valuuttapoliittisia suunnitelmia
toisen maailmansodan aikana, ja Bretton
Woodsin konferenssin tulokset herättivät suur
ta kiinnostusta. lisäksi lainansaantimahdolli
suudet kansainvälisestä jälleenrakennuspankis
ta kiinnostivat niin suomen Pankkia kuin val
tionjohtoakin. toisaalta sitoutuminen uuteen
valuuttakurssijärjestelmään ja kiinteisiin va
luuttakursseihin aiheuttivat huolta suomen
Pankissa. ristiriita ulkomaisen lainansaanti
mahdollisuuksien paranemisen ja oman itsenäi
sen valuuttapolitiikan rajoittumisen välillä
kansainvälisen jälleenrakennuspankin ja kan
sainvälisen valuuttarahaston jäsenyyksien myö
tä olikin yksi keskeisimmistä kysymyksistä.
Pääasiallisina analyysin lähteinä suomen
jäsenyyshankkeeseen liittyneissä näkökulmissa,
ongelmissa sekä prosessin toteutuksessa on
käytetty ulkoasiainministeriön arkiston aineis
toa sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan
pöytäkirjoja ja niiden liitteitä. kansainvälisen
kirjallisuuden lisäksi on hyödynnetty suoma
laisissa aikakauskirjoissa käytyä aikalaiskes
kustelua ja suomen Pankin pääjohtajien arkis
toja. seuraavassa luvussa käydään läpi Bretton
Woods järjestelmän historiaa ja sen instituu
tioiden toimintaideologiaa. kolmannessa luvus
sa käsitellään ruotsissa esiintyneitä näkemyksiä
kansainvälisistä valuuttapoliittisista suunnitel
mista ja analysoidaan uuden järjestelmän aika
laiskeskustelua suomessa. neljännessä luvussa

selvitetään suomen jäsenyysprosessiin vaikut
taneita taloudellisia syitä lähinnä suomen ja
Yhdysvaltojen lainaneuvottelujen kautta ja
suomen Pankin suhtautumista liittymisproses
siin. Viides luku kuvaa virallisen jäsenyyshank
keen edistymistä ja käytyä poliittista keskuste
lua eduskuntakäsittelyn aikana vuonna 1947.
Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkimustu
loksia.

2. Bretton Woods järjestelmä ja
sen instituutiot
toisen maailmansodan vielä ollessa käynnissä
aloitettiin Yhdysvaltojen ja isonBritannian
johdolla uuden rahajärjestelmän suunnittelu,
joka huipentui Yhdistyneiden kansakuntien
Monetary and Financial konferenssiin Bretton
Woodsissa, new hampshiren osavaltiossa Yh
dysvalloissa 1.–22. heinäkuuta 1944. kokouk
seen osallistui edustajia 44 maasta, muun muas
sa neuvostoliitosta. suunniteltaessa 1940lu
vun alkupuolella uuden valuuttakurssijärjestel
män perustamista oli taustalla ajatus valuutta
poliittisen yhteistyön tärkeydestä kansainväli
sen kaupankäynnin kehittämiseksi. 1930luvun
lamavuosien valuuttakurssikeinottelujen ja
protektionistisen talouspolitiikan huonot ko
kemukset haluttiin estää. säädeltyjen valuutta
olojen avulla haluttiin luoda vahva perusta
kasvavalle kansainväliselle kaupankäynnille,
vakaat taloudelliset olot, ja sitä kautta mahdol
listaa taloudellisen hyvinvoinnin kasvu (Van
dormael 1978; kuusterä 1997).
Pohjina Bretton Woodsissa allekirjoitetuille
sopimusteksteille olivat englantilaisen john
Maynard keynesin ja yhdysvaltalaisen harry
dexter Whiten kehittelemät, vuonna 1943 esit
telemät luonnokset sodanjälkeisestä valuutta
kurssijärjestelmästä. ne poikkesivat toisistaan,
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sillä niihin olivat vaikuttaneet kirjoittajien ko
timaiden erilaiset talouspoliittiset lähtökohdat
ja intressit. isonBritannian talous oli suuresti
kärsinyt sodasta, ja sen intressinä oli saada kan
sainvälinen kauppa nopeasti käyntiin ja talou
den velkaantuminen kuriin. alijäämäinen vaih
totase, suuret puntasaatavat sekä kansainväli
sen kaupankäynnin taantumat tekivät luotetta
van rahajärjestelmän luomisen ensiarvoiseksi
ongelmien poistamisessa. keynesin Clearing
union Plan oli suunniteltu nämä näkökohdat
huomioon ottaen. sen pohjana oli joustava va
luuttakurssijärjestelmä, joka antaisi mahdolli
suuden reagoida eri maiden maksutaseen epä
tasapainoihin jäsenmaiden valuutan arvon
nostoilla ja laskuilla. rahoitusyksikkönä toimi
si yhteinen kansainvälinen valuutta nimeltä
bancor sekä lisäksi perustettaisiin clearingtile
jä, joiden avulla maksutaseiden sopeutus rahoi
tettaisiin.2
Yhdysvaltojen lähtökohdat ja päämäärät
uuden valuuttakurssijärjestelmän suunnittelus
sa olivat pitkälti päinvastaiset. Yhdysvalloilla
oli vahvan taloudellisen tilanteensa vuoksi huo
mattavasti parempi neuvotteluasema ja sen on
nistuikin Whiten johdolla ajaa läpi lähes kaikki
vaatimuksensa, etenkin muotoiltaessa kansain
välisen valuuttarahaston toimintasäädöksiä.
Bretton Woods järjestelmä oli periaattees
sa kiinteä valuuttakurssijärjestelmä. jäsenmai
den valuutat sidottiin Yhdysvaltojen dollariin,
joka puolestaan oli sidottu kultaan. jäsenmaan
valuutan pariarvo määriteltiin suhteessa joko
Yhdysvaltain dollariin tai valuutan sisältämän
kultamäärän avulla. järjestelmän puitteissa säi
lyi valuuttojen historiallinen yhteys kultaan,
joka juonsi juurensa 1870luvulta aina ensim
mäiseen maailmansotaan asti vallinneeseen niin
2

Sydänmäki 1986, 10–13; Van Dormael 1978, 29–39.
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kutsuttuun klassiseen kultakantaan. ilmoite
tusta pariarvostaan valuuttojen markkinaarvo
sai poiketa ylös tai alaspäin vain yhden pro
sentin verran. tämä vaati jäsenmaiden keskus
pankeilta jatkuvaa valmiutta pitää valuutat
sallittujen kurssirajoitusten puitteissa. kiinteät
vaihtokurssit olivat kuitenkin korjattavissa, jos
erittäin painavat taloudelliset syyt, kuten esi
merkiksi talouden rakenteellinen epätasapaino,
vaativat jäsenmaita kurssitarkistuksiin. järjes
telmää voidaan kuvata korjattavissa olevaksi
kiinteiden kurssien järjestelmäksi.3
Bretton Woodsin konferenssissa oli päädyt
ty perustamaan kaksi järjestöä, sillä kansainvä
linen talous kärsi sodan seurauksena monita
soisista ongelmista, joten sekä valuuttajärjestel
män tarpeellisuus kaupankäynnin edistämisek
si että lainarahaston perustaminen sodasta
kärsineiden maiden talouden avustamiseksi
nähtiin tarpeelliseksi. kansainvälisen valuutta
rahaston tehtävänä oli keskittyä valuuttakurs
sien ylläpitotehtäviin ja toimia eräänlaisena
kansainvälisenä kontrolloivana elimenä. kan
sainväliselle jälleenrakennus ja kehityspankille
annettiin kaksi päätehtävää: ensinnäkin sen
tehtävänä oli avustaa jäsenmaiden jälleenraken
nusta ja toiseksi antaa tarvittavia varoja jäsen
maiden tuotantoresurssien kehittämiseksi (sy
dänmäki 1986, 10–13).
käytännössä kansainvälisellä valuuttara
hastolla oli kuitenkin vain rajalliset mahdolli
suudet tukea jäsenmaita, sillä sen vaikutusmah
dollisuuksia säätelivät sen suhteellisen pienet
resurssit. jos keynesin, järjestelmän toisen pää
arkkitehdin, alkuperäinen suunnitelma olisi
mennyt läpi, kansainvälisen valuuttarahaston
varannot olisivat olleet huomattavasti suurem
mat ja siten mahdollisuudet toimia sodasta toi
3

Sydänmäki 1986, 13–17; Kuusterä 1997, 298.
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puvien jäsenmaiden hyväksi muun muassa nii
den maksutasevaikeuksissa paremmat. Yhdys
valtojen vastahankaisuus esti kuitenkin tämän.
kansainvälisestä valuuttarahastosta ei siten
muodostunut merkittävää luoton lähdettä jä
senmaille sotien jälkeisinä vuosina, kuten alun
perin oli suunniteltu.4
kansainvälinen jälleenrakennuspankki
aloitti luotonannon vuonna 1947 ja myönsi en
simmäiset luottonsa eurooppaan. se ei kuiten
kaan myöntänyt lainoja niille maille, jotka vuo
desta 1948 alkaen saivat Marshallapua. näin
taattiin se, että kansainvälinen jälleenraken
nuspankki pystyi tukemaan myös muita, ilman
apua jääneitä maita. kun kansainvälinen va
luuttarahasto myönsi jäsenmailleen vain lyhyt
aikaista rahoitusapua, oli kansainvälisen jäl
leenrakennuspankin tarkoituksena puolestaan
myöntää jäsenilleen pitkäaikaista lainaa. Vaikka
kansainvälisen jälleenrakennuspankin toiminta
ei heti yltänyt toivottuihin mittoihin, sen myön
tämien lainojen edulliset ehdot tekivät niistä
haluttuja. lainan saaneille maille kyseiset luo
tot olivat merkittävä apu taloudellisen kehityk
sen vakauttamisessa.5
Bretton Woods järjestelmä ei ollut virhee
tön. kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä ei
antanut keskuspankeille varteenotettavia kei
noja mahdollisten maksutasehäiriöiden hoita
miseen. järjestelmä ei kannustanut devalvaa
tioon, ja siihen mahdollisuuteen turvautuminen
alisti kyseessä olevan valuutan spekulatiivisten
hyökkäysten kohteeksi pääomaliikkeiden kas
vun ja kansainvälistymisen myötä 1960luvulla.
kiinteiden valuuttakurssien ja liikkuvien pää
Eichengreen 1998, 96–109; Sydänmäki 1986, 21–28;
Bordo 1993, 45–47.

4

Eichengreen 1998, 108–109; Sydänmäki 1986, 31–33;
Vesanen 1973, 98.

5

omamarkkinoiden yhdistelmää ei onnistuttu
ratkaisemaan järjestelmän puitteissa. lisäksi
Yhdysvaltojen kasvava maksutaseen alijäämä
ajoi järjestelmän vaikeuksiin. elokuussa 1971
huhujen liikkuessa saksan ja ranskan aiko
muksista vaihtaa dollarinsa kultaan päätettiin
Yhdysvalloissa presidentti nixonin johdolla
lopettaa dollarin vaihdettavuus kultaan konsul
toimatta kansainvälistä valuuttarahastoa. tämä
käytännössä johti Bretton Woodsin valuutta
kurssijärjestelmän päättymiseen.6

3. Valuuttapoliittinen keskustelu
Suomessa ja Ruotsissa
suomeen levisi vuosien 1943–1944 aikana
muun muassa ruotsin kautta tietoa liittoutu
neiden sodanjälkeisistä rahapoliittisista suun
nitelmista. ruotsin keskuspankin ja sen pääjoh
tajalla ivar roothilla, toisin kuin sotaa käyvällä
suomella, oli toimivat, laajat kansainväliset yh
teydet. Pääjohtaja rooth lähetti kyseisinä vuo
sina järjestelmällisesti saamiaan tiedonantoja ja
erilaista materiaalia suomalaiselle virkaveljel
leen j.W. rangellille, joka toimi myös vuonna
1944 aloittaneessa valtionvarainministeriön
kansantalousosaston asettamassa valuuttatoi
mikunnassa puheenjohtajana7.
6 Kansainvälinen valuuttarahasto sekä Maailmanpankki
jatkoivat toimintaansa. Kansainvälisen valuuttarahaston
rooliksi muodostui entistä selkeämmin kehitysmaiden avus
taminen lainajärjestelyillä yhteistyössä muun muassa Maail
manpankin kanssa sekä jäsenmaiden talouden seuranta ja
säännöllinen konsultaatio. Suomi on kummassakin järjes
tössä edelleen jäsenenä yhtenä 185 jäsenmaasta. Bordo 1993,
74–80; Eichengreen 1998, 129–137; IMF 2007.

J. W. Rangellin Kansallisarkistossa säilytettävä arkisto
sisältää runsaasti Ivar Roothin lähettämiä tiedonantoja, kir
jeitä, artikkeleita, ym. materiaalia koskien kansainvälisiä
valuuttakurssipoliittisia suunnitelmia vuosien 1943–1945
aikana.
7
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ruotsalaisten asiantuntijoiden parissa uusi
Bretton Woodsin valuuttakurssijärjestelmä he
rätti varsin suurta kiinnostusta. keskustelu oli
ruotsissa kiivaimmillaan vuosien 1943–1944
aikana, kun keynesin ja Whiten suunnitelmat
julkaistiin ja Bretton Woodsin konferenssi jär
jestettiin. avainkysymyksiksi käydyissä keskus
teluissa nousivat uuden kansainvälisen valuut
tajärjestelmän ja instituution tarpeellisuus sekä
toimintaperiaatteet, järjestelmän vaikutus koti
maiseen talouspolitiikkaan ja liikkumavaran
rajoittumiseen suhdannepolitiikan hoidossa,
Yhdysvaltojen suuri vaikutusvalta järjestöissä
ja jäsenmaksujen suuruus. ruotsin valtion
edustajien asenteisiin vuoden 1944 jälkeen vai
kutti osaltaan myös se, että ruotsia ei ollut,
pääasiassa Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi,
kutsuttu mukaan suunnittelukokoukseen (ahl
ström ja Carlson 2006, 27–28).
ruotsin taloustieteilijöiden ja keskuspankin
varauksellinen suhtautuminen Whiten ja key
nesin suunnitelmien ja Bretton Woodsin kon
ferenssin tuloksien toteuttamismahdollisuuk
siin välittyi erinäisissä ruotsin ja suomen hal
litusten ja keskuspankkien jäsenten keskinäisis
sä sodanjälkeistä valuuttapolitiikkaa pohtivissa
keskusteluissa vuosien 1943 ja 1944 aikana.
ruotsin tie Bretton Woods instituutioiden jä
seneksi seurasi lopulta erilaista tietä kuin vas
taavasti suomen.8 ruotsissa käydyn keskuste
lun seuraaminen antaakin mielenkiintoisen
vertailukohdan sille linjalle mihin suomessa
lopulta päädyttiin. Vaikka maiden lähtökohdat
eivät täysin samanlaiset olleetkaan, esitettiin
kummassakin maassa varsin samansuuntaisia
pohdintoja uuden valuuttajärjestelmän tarpeel
lisuudesta ja Bretton Woodsin konferenssin
8
Ahlström ja Carlson 2006; KA [Rangellin arkisto, 8.1.
1944].
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tuloksista maiden keskuspankeissa. ruotsin
keskuspankin linjanvedolla oli selkeästi myös
vaikutusta alkuvaiheessa etenkin suhtautumi
sessa Valuuttarahastoon.
3.1. Reaktiot Ruotsissa 1943–1944

ensimmäisenä huhtikuussa 1943 julkaistuja
keynesin ja Whiten suunnitelmia kommentoi
vat taloustieteilijät Bertil ohlin ja Gustav Cas
sel, joista viimeksi mainittu ei nähnyt kansain
välisen organisaation rakentamista välttämättö
mäksi yhtenäisen kansainvälisen valuuttakurs
sipolitiikan kannattelijaksi. dag hammarskjöld,
pankkivaltuuston puheenjohtaja ja valtionva
rainministeriön alivaltiosihteeri, yhtyi edellä
mainittujen taloustieteilijöiden esittämään vaih
toehtoiseen ajatukseen kiinteiden vaihtokurs
sien luomisesta Yhdysvaltojen dollarille ja ison
Britannian punnalle, joihin puolestaan muut
valtiot kiinnittäisivät omat valuuttakurssinsa.
ruotsin ei hammarskjöldin mukaan pitäisi kii
rehtiä vaan rauhassa seurata tilanteen kehitty
mistä. kiinteät vaihtokurssit ja suhdannepoliit
tisen liikkumavaran rajoittuminen olivat hänen
näkemyksensä mukaan ongelmallisimpia ruot
sin kannalta. tämä näkemys saikin laajempaa
kannatusta ruotsissa ja sen keskuspankissa.
keskuspankin pääjohtaja ivar rooth kommen
toi vuonna 1944 Bretton Woodsin konferenssin
tuloksia tuoreeltaan toteamalla säädösten ole
van turhankin yksityiskohtaisia. jo edellisenä
vuonna rooth oli epäillyt Whiten ja keynesin
suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta senaikai
sessa kansainvälisessä taloudellisessa tilanteessa.
tulevaisuuden tärkeimmäksi kysymykseksi hän
näki täystyöllisyyden turvaamisen ja sen asettu
van ruotsin talouspolitiikassa tärkeys ja kiireel
lisyysjärjestyksessä kiinteiden valuuttakurssien
edelle (ahlström ja Carlson 2006, 4–10).
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joulukuussa 1944 rooth lähetti j.W. ran
gellille kopion Foreign affairs aikakauskirjas
sa julkaistusta artikkelista ”international Mo
netary Plans after Bretton Woods”. kyseisen
artikkelin kirjoittaja john h. Williams, Yhdys
valtojen Federal reserve Bankin varapääjoh
taja, totesi sodanjälkeisten ylimenokauden ai
heuttamien vaikeuksien ja kansainvälisen va
luuttarahaston toiminnan olevan vaikeasti yh
teen sovitettavissa. saatekirjeessään rangellille
rooth painotti Williamsin suhtautuvan myön
teisesti suunniteltuun kansainväliseen jälleen
rakennuspankkiin, mutta vastustavan kansain
välistä valuuttapolitiikkaa kontrolloivan kan
sainvälisen valuuttarahaston perustamista aina
kin heti.9 kansainvälisen valuuttarahaston suh
teen oli siis syytä edetä varovaisesti.
ruotsalaisten epäilevät asenteet eivät jää
neet suomessa huomaamatta ja ne todennäköi
sesti osaltaan vaikuttivatkin alussa suomen
Pankin epäröivään asenteeseen etenkin kan
sainvälistä valuuttarahastoa ja sen ajamaa va
luuttakurssipolitiikkaa kohtaan. kun valuutta
toimikunnan jäsen Bruno suviranta vuoden
1945 tammikuussa, kuukausi roothin rangel
lille lähettämän kirjeen jälkeen, teki matkan
ruotsiin, hän tapasi johtavia ruotsalaisia ta
lousmiehiä muun muassa, Bertil ohlinin ja
pankinjohtaja roothin. käydyissä keskusteluis
sa viesti oli edelleen samankaltainen. ruotsa
laiset esittivät epäilyksensä siitä, että Bretton
Woodsin konferenssin ”käytännölliset tulokset
tulisivat jäämään vähäisiksi”.10
ruotsissa oltiin alusta asti hyvin perillä
uusista liittoutuneiden rahapoliittisista suunni
telmista. ruotsalaisten taloustieteilijöiden ja
päättäjien asennetta etenkin vuosien 1943–44
9
10

KA [Rangellin arkisto, 1.12.1944]; Williams 1944.
KA [Rangellin arkisto, 29.1.1945].

aikana voi kuitenkin kuvata hyvin varovaiseksi.
tässä vaiheessa maan sisäiset talouspoliittiset
ongelmat olivat keskeisellä sijalla. se, että ruot
sia ei ollut kutsuttu mukaan Bretton Woodsin
perustamiskokoukseen, osaltaan vahvisti ruot
sissa tietynlaista skeptisyyttä ja odottelevaa
asennetta Bretton Woods järjestelmää kohtaan
niin ruotsin keskuspankissa kuin hallitustasol
lakin. kylmän sodan puhkeaminen lisäsi enti
sestään varovaista suhtautumista ja se muuttui
vasta vuoden 1949 aikana ruotsin hallituksen
neuvotellessa Gatt:n (General agreement of
tariffs and trade) jäsenyydestä. tuolloin ruot
sin keskuspankki kehotti hallitusta tekemään
tarvittavat lakiehdotukset valtiopäiville kan
sainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen
jälleenrakennuspankin jäsenyyshakemuksista
samanaikaisesti Gattsopimusten ratifioinnin
kanssa. ruotsi liittyi järjestöjen jäseneksi vuon
na 1951, kolme vuotta suomen jälkeen.11
3.2. Asiantuntijakeskustelu Suomessa
1944–1947

suomessa huomioitiin kansainvälinen keskus
telu ja valuuttayhteistyösuunnitelmat nopeasti.
aihe herätti suomen Pankin taloustieteilijöi
den parissa suurta kiinnostusta, ja keskustelua
sen mahdollisista hyödyistä ja haitoista pää
asiassa suomen näkökulmasta käytiin vilkkaas
ti. suomalaisen keskustelun aloitti vuonna jo
1944 suomen Pankin taloustieteilijä ragni Bär
lund. Muita keskusteluun osallistuneita henki
löitä olivat muun muassa Mikko tamminen ja
reino rossi, kummatkin Bärlundin kollegoja
GATT:n jäsenyysehtojen mukaan järjestön jäsenyyttä ei
voinut saada ilman, että oli joko täysivaltaisena jäsenenä
Kansainvälisessä valuuttarahastossa tai tekemällä erillisso
pimuksen Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Ahl
ström ja Carlson 2006, 8: 19–27.

11
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1940 ja 1950luvuilla suomen Pankin tilasto
osastolla, tulevalla taloustieteellisellä tutki
muslaitoksella.
Vuonna 1944 ilmestyneessä artikkelissaan
”sodanjälkeinen valuuttajärjestelmä” ragni
Bärlund analysoi keynesin ja Whiten esittämiä
ajatuksia tulevaisuuden valuuttaolojen järjestä
misestä. Bärlund tarkasteli kyseisten valuutta
järjestelmäsuunnitelmien vaikutuksia pienen
maan eli suomen kannalta. kirjoittaja totesi
vakaiden valuuttakurssien tärkeyden, mutta
kurssimuutosten poissulkeminen, kuten White
suunnitelmissaan esitti, voisi Bärlundin mieles
tä olla kriisitilanteissa etenkin pienen maan
taloudellisen toiminnan kannalta mahdotonta.
näin olivat 1930luvun kokemukset osoitta
neet. samalla Bärlund toi esille huolen järjes
telmien liian sitovista säännöksistä, jotka ka
ventaisivat itsenäisen talouspolitiikan toteutta
mismahdollisuuksia. kyseiset ehdotukset oli
muokattu kahden suurvallan intressejä vastaa
vaksi, joten hän näki itsenäisen talouspoliittisen
päätäntävallan vähenemisen sekä samalla jou
tumisen suurvaltojen talouspoliittisten päämää
rien johdateltaviksi uuden valuuttakurssijärjes
telmän mahdollisina riskeinä (Bärlund 1944,
160–176).
Bärlundin kollega reino rossi kirjoitti
vuonna 1946 toimivan kansainvälisen valuutta
järjestelmän tarpeellisuudesta edellytyksenä
kansainvälisen kaupan pikaiselle jälleenraken
nukselle ja kasvulle. rossi nosti esille ne valuut
tapoliittiset kysymykset ja ongelmat, jotka liit
tyivät multilateraalisen maailmankaupan jäl
leenrakennuksen ehtoihin. rossi piti kirjoituk
sessaan Bretton Woodsin konferenssin suunni
telmia positiivisina ratkaisuehdotuksina kan
sainvälisten valuuttaolojen järjestämiseksi.
Valuuttojen vakaus ja valuuttojen vapaa vaih
dettavuus olivat kansainvälisen kaupankäynnin
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kasvun edellytyksiä. Vaikka yksistään valuutta
poliittisin keinoin kansainvälisen kaupankäyn
nin kasvua ei pystyttäisi saavuttamaan, olisi
säännellyn valuuttajärjestelmän luominen yksi
tärkeimmistä perusehdoista. jäsenyys Bretton
Woods järjestelmässä rajoittaisi kotimaisten
taloudellisten ongelmien hoitamista talouspo
liittisin keinoin, kuten rossi huomautti, mutta
esimerkiksi valuuttakurssien sopeuttaminen
kotimaiseen hintakehitykseen todennäköisesti
johtaisi 1930luvun alkuvuosien kansainvälis
ten tapahtumien uusiutumiseen. suomessa ky
seisen politiikan toteuttaminen oli johtanut
markan devalvointiin ja kelluttamiseen yleis
maailmallisen laman puhjettua ja kansainväli
sen valuuttajärjestelmän romahdettua.12
Mikko tamminen toi vuosien 1946–47 kir
joituksissaan esille sen, että ilman jäsenyyttäkin
suomen olisi toteutettava johdonmukaista va
luuttakurssipolitiikkaa ulkomaisen luotonsaan
nin turvaamiseksi. sopimustekstien asettamat
vaatimukset kotimaiselle talouspolitiikalle olisi
tiedostettava ja pyrittävä vaikeasta taloudelli
sesta tilanteesta huolimatta antamaan valuutta
politiikalle sen ansaitsema arvo ja merkitys ta
louspolitiikassa. kurssitason ylläpitomahdolli
suuksiin alkukurssin valinnan jälkeen vaikut
taisivat asetetut talouspoliittiset tavoitteet sekä
se, minkälaisen aseman valuuttapolitiikka tässä
yhtälössä saisi osakseen. kurssivaihteluihin tur
vautuminen esimerkiksi vientiteollisuuden eh
tojen mukaan ei ollut suositeltavaa, kun pyrit
tiin vakauttamaan suomen asemaa kansainvä
lisillä markkinoilla. Valuuttakurssipolitiikkaa ei
tulisi käyttää talouspoliittisena aseena. Bretton
Woodsin sopimusten mukaisesti valuuttapoli
tiikan piti tulevaisuudessa olla vain passiivises
12
Rossi 1946, 195–196, 201–209; Kuusterä 1997, 295–
296.
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sa roolissa jäsenmaiden talouspolitiikassa. tam
minen piti jäsenyyttä kansainvälisessä valuut
tarahastossa yleisesti suomelle suositeltavana.
jäsenyys uudessa valuuttajärjestelmässä olisi
toivottavaa, koska suomen oli pysyttävä osana
kansainvälistä maailmantalouden kehitystä eikä
eristäytyminen ollut vaihtoehto. suomen jäse
nyyden yhdeksi tärkeimmistä eduista Mikko
tamminen mainitsi mahdollisuuden saada ul
komaista luottoa.13
Bärlundin ja tammisen artikkelien kirjoit
tamisen ajankohdat osoittavat, että suomessa
seurattiin tarkasti maailmalla tapahtuvaa ta
louspoliittista keskustelua. keskusteluun osal
listuneiden taloustieteilijöiden ja asiantuntijoi
den kytkökset suomen Pankkiin selittävät sen,
miksi suomen valuuttapolitiikka oli heidän
kiinnostuksensa kohteena ja sen, että aihe ar
vioitiin tärkeäksi. Bärlundin vuonna 1944 kir
joittaman artikkelin ajankohta heijastaa tuol
loin vielä yleistä epäröivää suhtautumista uutta
valuuttajärjestelmäehdotusta kohtaan. tilanne
muuttui seuraavan parin vuoden aikana, kun
järjestelmä saatettiin voimaan ja se sai myös
laajaa kansainvälistä suosiota. tämä asenne
muutos heijastui selkeimmin tammisen kirjoi
tuksissa. Myös suomen taloudellinen tilanne
eli muun muassa sotakorvaustoimitukset olivat
korostaneet ulkomaisen luotonsaannin tärkeyt
tä, ja sitä kautta kansainvälisten yhteyksien ke
hittäminen kasvatti merkitystään.
tammisen ja muiden kirjoituksissa heijastui
suomen Pankin ajama linjaus, joka suomen
jäsenyysneuvotteluiden aikana paljastui jäse
nyydelle hyvin myönteiseksi. siten suomalais
ten taloustieteilijöiden arvioissa uusi valuutta
kurssijärjestelmä ja suomen mahdollinen tule
va jäsenyys saivat paljon positiivista tukea.
13

Tamminen 1946, 346–352; Tamminen 1947, 23–25.

eniten pohdintoja aiheuttivat suomen talou
delliset mahdollisuudet osallistua valuuttakurs
sijärjestelmään. haluttiin pysyä mukana kan
sainvälisessä kehityksessä, mutta samalla koti
maisen talouden toimintaedellytysten turvaa
minen ja itsenäisen valuuttapolitiikan menetys
tuntuivat sodan jälkeisinä epävarmoina aikoina
vaikeilta sovittaa yhteen. toisin kuin ruotsissa
keskustelussa päädyttiin yleisesti kuitenkin po
sitiivisiin arvioihin osallistumisesta Bretton
Woods järjestelmään.

4. Jäsenyysprosessin toimijat ja
taloudelliset vaikuttimet 1946
kun suomen Pankin johtokunnan lausunnossa
eduskunnan pankkivaltuusmiehille vielä ke
väällä 1945 epäiltiin Bretton Woods järjestel
män liittymisen järkevyyttä suomen tapaukses
sa, muuttuivat näkemykset jo seuraavan vuo
den aikana14. kesällä 1946 Bruno suviranta
totesi suomen Pankille kirjoittamassaan selvi
tyksessä ”järjestettyjen rahaolojen antavan pie
nille maille paremman turvan, kuin jos rahapo
litiikassa ei noudatettaisi mitään yhteisesti hy
väksyttyjä sääntöjä”. suviranta totesi, että uu
den valuuttajärjestelmän toteutumismahdolli
suuksista sodanjälkeisissä epävakaissa taloudel
lisissa oloissa epäiltiin vielä laajasti, ja viittasi
kirjoituksessaan jo vanhaan vaihtoehtoiseen
ajatukseen Yhdysvaltojen ja isonBritannian
valuuttasopimuksesta, joka loisi pohjan kan
sainväliselle valuuttayhteistyölle (katso edellä
luku 3.1, Williams). suviranta kuitenkin totesi,
että suomella on täysi syy pyrkiä osallistumaan
Bretton Woods järjestelmään, jos siihen saatai
siin mahdollisuus.15
14

Suomen pankki 1945, lausunto 28.5.1945.

15

KA [Tuomiojan arkisto, 30.7.1946].
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suomessa liittyminen vastaperustettuun
Bretton Woods järjestelmään nousi ajankoh
taiseksi syksyllä 1946, jolloin asiasta alettiin
tehdä ensimmäisiä epävirallisia tunnusteluja.
suomen jäsenyysprosessin liikkeelle saattami
seen ja kulkuun vaikuttivat monet toimijat,
mutta pääosassa jäsenyysprosessin alkaessa oli
vat ulkoasiainministeriö, suomen Washing
tonin suurlähetystö ja suomen Pankki. ulko
asiainministeriön kauppapoliittinen osasto toi
mi yhteistyössä Washingtonin suurlähetystön
kanssa tiedotettaessa järjestöistä suomen suun
taan ja ensikontaktien luomisessa. sodanjälkei
sinä vuosina kauppapoliittisen osaston rooli
korostui, kun suomen luotontarve kasvoi (ne
vakivi 1988, 269–280). suomen Pankin johto
kunta pääjohtaja sakari tuomiojan johdolla
toimi tärkeänä neuvoa antavana elimenä jäse
nyyshakuprosessin aikana vuosina 1946–1947,
esimerkiksi käytäessä neuvonpitoa suomelle
järjestöissä lankeavien jäsenosuuksien suuruu
desta.
Yhdysvallat oli ollut tärkeä suomen valtion
luotonantaja ensimmäisen maailmansodan jäl
keen, joten toisen maailmansodan jälkeen suo
men Washingtonin lähetystön kautta pyrittiin
mahdollisimman nopeasti tiedustelemaan mah
dollisuuksia dollariluottoihin. lainansaantipyr
kimyksiä tehostettiin, etenkin suhteessa Yhdys
valtoihin, jonka exportimport Bankista pyrit
tiin saamaan kaivattua ulkomaista luottoa16.
tämä ei onnistunut vielä vuonna 1945, mutta
tilanne kuitenkin muuttui jo seuraavana vuon
na. Vuonna 1946 suomen valtio sai Yhdysval
loista erilaisina pitkäaikaisina lainoina ja van
16
Toisen maailmansodan jälkeen ExportImport Bank oli
ensimmäinen Yhdysvaltojen laitos, joka myönsi jälleenra
kennusta varten lainoja LänsiEuroopan maille (Yhdysval
tojen hallituksen suostumuksella), kunnes Marshallapuoh
jelma käynnistyi. Becker ja McClenahan Jr. 2003.
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hojen lainojen lisäyksinä yhteensä 48 miljoonaa
dollaria, mikä oli huomattavasti enemmän kuin
mistään muusta maasta17. Vuoden 1946 aikana
käytyjen lainaneuvotteluiden vaikutus tuli ole
maan merkittävä suomen päätöksessä pyrkiä
jäseniksi Bretton Woodsin instituutioihin.
4.1. Lainaneuvottelut Yhdysvaltojen
kanssa

Vuoden 1946 maaliskuussa suomen Washing
tonin lähetystön kaupallinen avustaja ragnar
smedslund totesi ulkoasiainministeriölle lähet
tämässään kirjeessä exportimport Bankin ta
loudellisen neuvonantajan august Maffreyn
toistaneen kehotuksensa suomelle pyrkiä kan
sainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen
jälleenrakennuspankin jäseniksi luotonsaannin
varmistamiseksi. Maffrey oli sekä marraskuus
sa 1945 että helmikuussa 1946 smedslundin
kautta kehottanut suomea hakemaan jäsenyyt
tä. se, että suomi ei ole vielä tuolloin ollut sol
minut lopullista rauhansopimusta, ei Maffreyn
mielestä ollut este suomen mahdollisille jäse
nyyksille.18
talouden vakauttaminen, jälleenrakennus
ja sotakorvaukset rasittivat valtion taloutta ja
nostivat ulkomaisen lainan tarvetta. export
import Bankin luottojen tuella arveltiin selvit
tävän vuodesta 1946 ja loppukesästä 1946 suo
messa pyrittiin aikaansaamaan uusia lainaneu
Muita Suomen valtion vuonna 1946 saamia ulkomaisia
pitkäaikaisia lainoja olivat Brasilia, 6 miljoonaa dollaria;
Ruotsi, 18 milj. kruunua ja Islanti, 0,2 milj. dollaria, yhteen
sä noin 8 060 milj. markkaa. Valtion kaikki lyhyt ja pitkä
aikaiset ulkomaiset lainat olivat yhteensä 31 633 milj. mark
kaa. Valtion ulkomainen velka vuonna 1946 oli 14 % suh
teessa BKT:hen ja kotimainen 28 %. Suomen pankki 1947,
21–23; Hjerppe 1996.
17

18

UM [Suomen liittyminen I], kirjelmä 26.3.1946.
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votteluja Yhdysvaltojen kanssa. tämä osoittau
tui kuitenkin erittäin vaikeaksi. ulkoasiainmi
nisteriön kauppapoliittisen osaston osastopääl
likkö Matti Virkkunen apunaan vuorineuvos
Walter Gräsbeck yrittivät elokuussa 1946 läh
teä lainaneuvottelumatkalle Yhdysvaltoihin,
mutta Yhdysvaltojen hallituksen asenne oli hy
vin torjuva. neuvottelijoita jopa suorasanaises
ti käskettiin lykkäämään suunniteltua vierailu
matkaa exportimport Bankiin Yhdysvaltoihin
ilman, että annettiin tarkempia syitä kielteiseen
kantaan (Paasikivi 1985, 347). lainan saanti
muualta kuin Yhdysvalloista oli tällöin hyvin
epätodennäköistä, joten pyrkimyksiin saada
luottoja Yhdysvalloista panostettiin suomes
sa.
aikaisemmin toukokuussa 1946 suomen
Pankin pääjohtaja sakari tuomioja oli korosta
nut pikaisten lainaneuvottelujen tähdellisyyttä
exportimport Bankin kanssa, sillä suomen
mahdollisuuksista päästä kansainvälisen jäl
leenrakennuspankin ja kansainvälisen valuut
tarahaston jäseniksi tulevaisuudessa ei vielä
tässä vaiheessa ollut tietoa. Presidentti Paasiki
veä pyydettiin tilanteen selvittämiseksi teke
mään epävirallisella tasolla tiedusteluja, jotta
Yhdysvaltojen suhtautumisesta saataisiin sel
vyys ja pysähtyneet lainaneuvottelut uudelleen
käyntiin. syyskuun loppupuolella Paasikivi kä
vikin neuvotteluja suomen taloudellisesta ti
lanteesta Yhdysvaltojen suurlähettilään Max
well M. hamiltonin kanssa. Paasikivi painotti
suomen tilanteen vakavuutta ja suomen luo
tonsaantitarvetta, jotta taloudellisesti raskaasta
siirtymäkaudesta eli maan jälleenrakennukses
ta ja sotakorvauksista selvittäisiin. Vastaukses
saan suurlähettiläs hamilton totesi, että ex
portimport Bank oli lopettamassa jälleenra
kennuslainojen myöntämisen ulkomaiden hal
lituksille ja kehotti suomea liittymään jäsenek

si kansainväliseen jälleenrakennuspankkiin,
joka vuoden 1947 alusta alkaisi hoitaa ulko
maista luotonantoa (Paasikivi 1985, 314, 365–
371). kansainvälisen jälleenrakennuspankin
tulisi siis olla tulevaisuudessa suomen laina
anomusten ensisijainen kohde.
suomen hallitukselle selvisi siis syksyn 1946
mittaan, että luottoanomukset tulisi suunnata
tulevaisuudessa kansainväliseen jälleenraken
nuspankkiin. tämän vuoksi päätettiin ottaa
selvää jäseneksi liittymisen ehdoista ja siitä,
kuinka pian luottoa olisi mahdollisesti saatavis
sa. lokakuussa 1946 ulkoasiainministeriöstä
lähetettiin Washingtonin lähetystölle pyyntö
tutkia suomen mahdollisuuksia liittyä kansain
väliseen valuuttarahastoon ja kansainväliseen
jälleenrakennuspankkiin italian mallin mukai
sesti eli ennen lopullisen rauhansopimuksen
allekirjoittamista. Washingtonin lähetystön vas
tauksessa 31. lokakuuta todettiin, että suomen
tapaus tullaan arvioimaan ”on its own merits”,
kuten kansainvälisen valuuttarahaston apulais
sihteeri roman l. horne oli lähetystön edus
tajille todennut. samalla horne oli kehottanut
ulkoasiainministeriötä tekemään epävirallisia
tiedusteluja Yhdysvaltojen apulaisulkoministe
ri William Claytonille suomen mahdollisuuk
sista sekä myös selvittämään isonBritannian
tuki hankkeelle. horne painotti, että suomen
oli otettava huomioon jäsenyyden kansainväli
sessä valuuttarahastossa olevan edellytys jäse
neksi pääsylle kansainväliseen jälleenrakennus
pankkiin.19 tässä vaiheessa tuli ajankohtaiseksi
kääntyä suomen Pankin puoleen, jolta toivot
tiin asiantuntijalausuntoa kansainvälisen va
luuttarahaston jäsenyyshankkeen suhteen.

UM [Suomen liittyminen I], sähke 31.10.1946, kirjelmä
no. 7284/1045.
19
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4.2. Suomen Pankin lausunto syksyllä
1946

ulkoasiainministeriö kääntyi marraskuussa
1946 suomen Pankin johtokunnan puoleen
tiedustellen sen kantaa liittymisestä kansainvä
liseen valuuttarahastoon. 19. marraskuuta 1946
johtokunnan antamassa lausunnossa tuotiin
esille mahdolliset liittymisen jälkeiset vaikeudet
liittyen itsenäiseen valuuttapoliittiseen päätök
sentekoon. toisena asiana pohdittiin suomen
mahdollisuuksia suorittaa tuleva jäsenosuus
kansainväliselle valuuttarahastolle sekä kan
sainväliselle jälleenrakennuspankille, sillä suo
men kulta sekä valuuttavarantojen pienuus
saattoivat hankaloittaa kyseisten maksujen suo
rittamista. lausunnossa kuitenkin todettiin,
että mahdollisuus maksaa suuri osuus kotimai
sella valuutalla auttaisi huomattavasti suomen
kykyä suoriutua maksusta. Markan alkukurssin
määräytyminen ja siihen sitoutuminen olivat
suomen Pankin johtokunnan mukaan kuiten
kin suurempia ja mahdollisesti ongelmallisem
pia kysymyksiä. suomen hinta ja kustannusta
son kehitys antoivat aihetta huoleen hallittavan
valuuttakurssin saavuttamisesta lähiaikoina.
alkukurssin määrääminen olisi täten kovin vai
kea tehtävä, ja sillä saattaisi olla kauaskantoiset
vaikutukset suomen taloudelliselle kehityksel
le.20
suomen Pankin johtokunnan lausunnossa
tuli esille huoli vientiteollisuuden kilpailukyvyn
säilyttämisestä myös pitkällä aikavälillä. Va
luuttakurssien olisi pystyttävä joustamaan, jos
hintatason kohoaminen sitä vaatisi, jotta suo
men vientiteollisuuden edut tulisivat turvatuik
si. Bretton Woodsin sopimusten mukainen
vakaiden valuuttaolojen toteuttaminen saattai
20

UM [Suomen liittyminen I], Sp:n lausunto 19.11.1946.
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si johtaa vakaviin talouspoliittisiin ongelmiin
tulevaisuudessa, jos suomen kurssimuutosano
muksiin ei pystyttäisi suostumaan. johtokun
nan lausunnossa väläytettiin jopa sitä mahdol
lisuutta, että suomen olisi siinä tapauksessa
erottava kansainvälisestä valuuttarahastosta ja
kärsittävä tuolloin arvovaltatappio ulkomaiden
silmissä. näin ollen suomen olisi mahdollises
ti parempi liittyä kansainvälisen valuuttarahas
ton jäseneksi vasta myöhemmässä vaiheessa,
kun kotimainen talouselämä olisi saatu tasapai
noon ja vakiintumaan. toisaalta liittymisen
myötä suomi liittyisi osaksi laajaa kansainvälis
tä järjestöä ja pääsisi mukaan kansainväliseen
yhteistyöhön. Myös niin kansainvälisen valuut
tarahaston kuin kansainvälisen jälleenraken
nuspankin tarjoamat edut olisivat suomelle
ensiarvoisen tärkeitä. Yhtenä tärkeänä liittymi
sen puolesta puhuvana asiana johtokunta näki
sen suomen talouspoliittisille käytännöille aset
tamat tiukat vaatimukset. suomen olisi pakko
pyrkiä määrätietoisesti vakaannuttamaan talou
tensa sekä pistettävä palkkatasonsa kuriin.21
tiukan talouspolitiikan harjoittaminen vastasi
myös suomen Pankin johtokunnan pyrkimyk
siä, ja tässä suhteessa kansainvälisen valuutta
rahaston säännökset olisivat tukena vakaata
talouspolitiikkaa ajettaessa.
suomen Pankki päätyi lausunnossaan tuke
maan suomen liittymistä järjestöihin, sillä liit
tymisestä saatavat edut nähtiin kaikesta huoli
matta suuremmiksi kuin mahdolliset haitat.
etenkin kansainvälisen jälleenrakennuspankin
myöntämät pitkäaikaiset lainat tulisivat kovaan
tarpeeseen. Pankki pidätti kuitenkin itselleen
oikeuden olla mukana vaikuttamassa päätök
senteossa muun muassa suomen alkukurssia
määrättäessä, jotta saataisiin aikaan sellainen
21

UM [Suomen liittyminen I], Sp:n lausunto 19.11.1946.
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valuuttakurssin taso, jonka ylläpitäminen myös
pitkällä aikavälillä olisi realistista.22 kansainvä
lisen valuuttarahaston jäsenyys oli suomelle
huomattavasti vaikeampi asia taloudellisesta
näkökulmasta. kun jo neuvottelujen alkuvai
heessa oli käynyt selväksi, että kansainvälisen
jälleenrakennuspankin jäsenyys vaati ensiksi
kansainvälisen valuuttarahaston jäsenyyden,
oltiin siihen nyt valmiita suomen Pankilta saa
tujen perusteiden turvin.

5. Viralliset jäsenyysneuvottelut
vuonna 1947
Vuoden 1947 alussa suomen edustajat kääntyi
vät Yhdysvaltojen ja isonBritannian hallitus
ten puoleen tiedustellen niiden mahdollista
tukea suomen jäsenyydelle järjestöissä. Yhdys
valloilla ja isollaBritannialla oli lähes puolet
äänimäärästä, joten suomen anomuksen läpi
meno vaati kummankin maan tuen. neuvosto
liiton jättäytyessä järjestöjen ulkopuolelle Yh
dysvaltojen asema korostui entisestään. sekä
Yhdysvalloissa että isossaBritanniassa suomen
lähetystöjen epäviralliset tiedustelut saivat
myönteisen vastaanoton. Washingtonin lähe
tystö jätti suomen alustavan jäsenanomuksen
kansainväliseen valuuttarahastoon 10. tammi
kuuta 1947. Maaliskuussa kansainvälisessä
valuuttarahastosta ilmoitettiin suomen voivan
jättää viralliset jäsenanomuksensa kansainväli
seen valuuttarahastoon ja kansainväliseen jäl
leenrakennuspankkiin, jotka jätettiin huhti
kuun 11. päivänä 1947. sekä ulkoasiainminis
teriössä että suomen valtionjohdossa oltiin
erittäin kiinnostuneita maksettavaksi lankea
vien jäsenosuuksien suuruudesta. tämä tärkeä
päätös saataisiin kuitenkin selville vasta kan
22
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sainvälisen valuuttarahaston ja kansainvälisen
jälleenrakennuspankin vuosikokouksen yhtey
dessä syksyllä 1947, jossa myös suomen jäse
nyyshakemus käsiteltäisiin. kansainvälisen va
luuttarahaston apulaissihteeri horne arvioi
keväällä summan pyörivän noin 35 miljoonan
dollarin paikkeilla.23
5.1. Suomen jäsenosuudet järjestöissä

toukokuun 29. päivälle 1947 päivätyssä suo
men Pankista ulkoasiainministeriölle annetussa
lausunnossa ”suomen liittymisestä Bretton
Woodsiin”, kirjoittajina taloustieteilijät Mikko
tamminen, Bruno suviranta, ragni Bärlund ja
a.e. tudeer, käsiteltiin suomen tulevia jä
senosuuksia järjestöissä ja markan alkukurssin
asettamista. se, että ulkoasiainministeriö pyysi
lausuntoa suomen Pankilta, on osoitus asian
tärkeydestä ja toisaalta siitä, että suomen Pank
ki haluttiin pitää mukana päätöksenteossa. su
virannan jo edellisenä vuonna laatiman laskel
man mukaan suomen jäsenosuudeksi kansain
välisessä valuuttarahastossa tulisi jopa 49 mil
joonaa dollaria. Ministeriön omien laskelmien
mukaan se tulisi olemaan 35 miljoonaa dollaria,
kun uusille jäsenille myönnetty alennus oli las
kettu mukaan. kirjoittajat puolestaan toivat
esille sen näkökulman, että kansainvälisessä
valuuttarahastossa jäsenmaan maksaman jäsen
Kansainvälisen valuuttarahaston pääoma muodostui sekä
kulta että valuuttavarannoista. Eri maiden osuus (eli rahas
tolle suoritettava kertamaksu) rahaston pääomasta määräy
tyi niiden ulkomaankaupan ja kansantulon suuruuden pe
rusteella. Valuuttarahasto suoritti jäsenmaidensa osuuksien
tarkastuksia säännöllisin väliajoin ja saattoi ehdottaa jä
senosuuksien muuttamista. Myös jäsenmaa saattoi itse
omasta aloitteestaan pyytää oman osuutensa nostamista.
Suomen osuutta korotettiin mm. vuosina 1959 ja 1965. Ve
sanen 1973, 112–114; UM [Suomen liittyminen I].
23
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osuuden suuruus määräsi myös saatavien luot
tojen määrän. suuria luottoja tarvitsevalle
maalle oli näin ollen hyödyllistä maksaa suuri
suoritus saadakseen jäsenyydestä parhaan hyö
dyn irti. kansainvälisen jälleenrakennuspankin
suhteen jäsenmaiden osuuksien suuruus ei vai
kuttanut saatavissa olevan pitkäaikaisen luoton
määrään. suomen valtiolle olisi siten edullisem
paa, jos sille lankeava maksu kansainvälisessä
valuuttarahastossa olisi suurempi kuin kan
sainvälisessä jälleenrakennuspankissa.24
tällainen järjestely oli kuitenkin harvinaista
ja sääntönä pidettiin osuuksien määräämistä
samansuuruisiksi, joten kirjoittajien mukaan
suomen oli järkevä pyrkiä saamaan osuutensa
niin suuriksi kuin mahdollista. esimerkiksi
kansainväliselle valuuttarahastolle heti makset
tavaksi lankeava summa olisi kuitenkin suhteel
lisen pieni. kyseisen alkumaksun määräämis
perusteelle oli kaksi erilaista laskukaavaa. jä
senmaan osuudesta oli maksettava 25 prosent
tia kullassa tai dollareissa ja loput oman maan
valuutassa. toisena perusteena alkumaksun
laskemiseksi voitiin järjestön sääntöjen mukaan
määrätä jäsenmaa maksamaan rahastolle 10
prosenttia kulta ja dollarireserveistään. jäl
kimmäinen olisi suomelle edullisin vaihtoehto,
johon kirjoittajien mukaan olisi pyrittävä. suo
men Pankin kulta ja dollarisaatavat olivat ku
luneen vuoden aikana noin 8 miljoonan dolla
rin luokkaa, joten tämän laskukaavan mukai
sesti suomelle heti lankeava maksusuoritus
olisi noin 800 000 dollaria. kansainvälisen jäl
leenrakennuspankin kohdalla suurimman osan
alkumaksusta saisi suorittaa omassa valuutassa,
mistä suomi pystyisi huomattavasti helpommin
suoriutumaan.25
24

UM [Suomen liittyminen I], lausunto 29.5.1947.

25

UM [Suomen liittyminen I], lausunto 29.5.1947.
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kesäkuun lopulla suomen ulkoministeriö
sai luottamuksellisesti tiedon kansainvälisen
valuuttarahaston johtokunnalta, että jäsen
osuudeksi syyskuun vuosikokouksessa esitet
täisiin 38 miljoonaa dollaria, josta dollarimaksu
olisi 2 prosenttia eli 760 000 dollaria ja loput
maksettaisiin omassa valuutassa. samansuu
ruista osuutta tultaisiin ehdottamaan myös
kansainvälisen jälleenrakennuspankin jäsen
osuudeksi. suomen Pankin 24. heinäkuuta
1947 antamassa lausunnossa ilmoitettiin hyväk
syntä sekä kansainvälisen valuuttarahaston että
kansainvälisen jälleenrakennuspankin suomel
le asettamille liittymisehdoille eli käytännössä
jäsenosuuksien suuruudelle.26
kansainvälisen valuuttarahaston ja kansain
välisen jälleenrakennuspankin johtokuntien
vuosikokouksessa lontoossa syyskuussa 1947
suomi hyväksyttiin virallisesti molempien järjes
töjen jäseneksi. suomelle annettiin aikaa 15.
maaliskuuta 1948 asti hyväksyä johtokuntien
asettamat ehdot ja ratifioida liittymissopimuk
set. samalla vahvistettiin suomelle saman vuo
den kesäkuussa epävirallisesti ilmoitetut jäsen
osuudet järjestöissä (iMF 1947, 33–35). suomen
hallituksen seuraavaksi tehtäväksi tuli saada
eduskunnan hyväksyntä liittymiselle, koska sillä
oli lopullinen päätösvalta hyväksyä jäsenosuuk
sien maksu ja siten suomen liittymisestä.
5.2. Jäsenyysasian eduskuntakäsittely

syksyllä 1947 suomen eduskunta sai käsiteltä
väkseen hallituksen lakiesityksen27. jäsenyys
26 pääosa rahaston jäsenosuudesta suoritettiin markkamää
räisillä velkakirjoilla. Vesanen 1973, 155–156; UM [Suomen
liittyminen II], Sp:n lausunto 24.7.1947.

Hallituksen esitys Eduskunnalle [no 75] laiksi Kansain
välistä valuuttarahastoa ja Kansainvälistä jälleenrakennus
27
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asia oli keväällä edennyt valtioneuvostossa on
gelmitta. hallituksen jäsenet puoluetaustasta
riippumatta näyttivät tukevan yksimielisesti
päätöstä liittyä jäseniksi kansainväliseen va
luuttarahastoon ja kansainväliseen jälleenra
kennuspankkiin. lakiehdotuksen perusteluissa
oli painotettu jäsenyyden tärkeyttä suurella tar
peella saada ulkomaista luottoa.28 tämä puo
lestaan vaati suomen valtiolta kansainvälistä
taloudellista yhteistyötä. eduskunnan ulko
asiainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa
suomen Pankin pääjohtaja sakari tuomioja
korosti jäsenyyden merkitystä suomen raha
oloja vakauttavana tekijänä. tuomioja arvioi
puolestaan lainantarpeen vuodelle 1948 olevan
jopa 90 miljoonaa dollaria. tuomiojan arvion
mukaan lainansaantimahdollisuudet muualta
kuin kyseisistä järjestöistä eli käytännössä kan
sainvälisestä jälleenrakennuspankista olivat
hyvin pieniä. suomen kaltaiselle valuutta ja
pääomaköyhälle maalle jäsenyyden tuomat
edut olisivat suuremmat kuin jäsenosuuksien
aiheuttamat kustannukset.29
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan käsit
telyssä suomen kansan demokraattisen liiton
(skdl) edustajat korostivat puolestaan niin
valiokuntakäsittelyssä kuin myöhemmin edus
kunnan täysistunnoissakin jäsenyyden mah
dollisia haittavaikutuksia etenkin suomen ul
kopoliittisiin suhteisiin. neuvostoliitto kun ei
edelleenkään ollut ratifioinut sopimuksia ja
näytti jäävän järjestelmän ulkopuolelle. Myös
suomen mahdollisuuksia saada tarvittavia lai
nasummia kansainvälisestä jälleenrakennus
pankkia koskevien sopimusten eräiden määräysten hyväk
symisestä. Valtiopäiväasiakirjat, A III:1/1947 vp.
KA [Valtioneuvoston ptk. 1947]; UM [Valtioneuvoston
ulkoasiainvaliok. ptk. 1947].

28

29

EK [Edusk. ulkoasiainvaliok. ptk. 1947 vp.], no. 25.

pankista epäiltiin. takeita tulevista dollarilai
nojen myöntämisistä suomelle ei tietenkään
ollut, mutta kuten tuomiojakin totesi: ”Muut
tiet ovat tukossa”. Mahdollisen avun saanti siir
tyisi, jos jäseneksi pyrkimistä siirrettäisiin. hal
lituksen linjaa valiokunnassa myötäili puoles
taan muun muassa ruotsalaisen kansanpuo
lueen j.o. söderhjelm. hän piti puheenvuo
rossaan liittymisasiaa kiireellisenä, sillä ilman
luottoa suomella ei ollut mahdollisuuksia vien
nin kasvattamiseen. teollisuus, etenkin metsä
teollisuus tärkeänä vientialana, tarvitsi inves
tointeja.30
ulkoasiainvaliokunnan käsittelyn aikana
esitettyjen lausuntojen ja puheenvuorojen pe
rusteella voi päätyä siihen, että yleinen huoli
suomen talouden selviytymisestä oli kaikkein
painavin syy liittymisen saamalle kannatukselle
niin hallituksessa kuin myös eduskunnassa. ta
loudellisen tuen tärkeys oli siis etusijalla, mutta
kuten ulkoministeri Carl enckell valiokunnalle
antamassaan tilanneselostuksessa tammikuussa
1948 totesi, oli suomen etujen mukaista päästä
osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön
moninaisten järjestöjen ja sopimusten kautta.31
kansainväliseen valuuttarahastoon ja kansain
väliseen jälleenrakennuspankkiin liitetty poliit
tinen aspekti oli huomattavasti vähäisempi
kuin esimerkiksi edellisenä kesänä käsittelyssä
ollut kutsu Marshallavun suunnittelukokouk
seen Pariisiin, joten valiokunnan päätös oli
skdl:n vastustuksesta huolimatta ennakoita
vissa.
eduskunta hyväksyi hallituksen lakiehdo
tuksen vuoden 1947 joulukuussa ja suomi liit
tyi virallisesti asianomaisiin järjestöihin 14.
EK [Edusk. ulkoasiainvaliok. ptk. 1947 vp.]; Valtiopäi
väasiakirjat, ptk. III/1947 vp., 2149–2151, 2256–2257.

30

31

KA Carl Enckellin arkisto, 112.
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tammikuuta 1948. suomen valtionjohdon ja
eduskunnan myönteinen kanta jäsenyyshank
keeseen oli edellytys jäsenyyden toteutumiselle.
se, että skdl:n eduskuntaryhmä vastusti hal
lituksen lakiehdotusta jäsenyydestä järjestöissä
sekä pyrki ehdotuksen eduskuntakäsittelyn ai
kana tekemään liittymisestä ulkopoliittista ky
symystä, ei lopulta vaikuttanut jäsenyyshank
keen edistymiseen tai lopputulokseen huoli
matta skdl:n hallitusvastuusta. Pääministeri
Mauno Pekkala (skdl) puolsi jäsenyyshanket
ta. reaalitaloudellinen tilanne painoi enemmän
hallituksen jäsenten vaakakupissa kuin puolue
poliittiset ideologiat.
neuvostoliiton suhtautuminen järjestöihin
pyrkimiseen sekä suomen että ruotsin tapauk
sissa nousi keskusteluissa esille, mutta se ei
koskaan muodostunut kuitenkaan ratkaisevak
si kysymykseksi liittymispäätöstä lopulta teh
täessä. Vuoden 1944 Bretton Woodsin konfe
renssin virallisena koollekutsujana ja isäntänä
toimi Yhdistyneet kansakunnat, joka osaltaan
vaikutti siihen, että syntynyt järjestelmä ja sen
järjestöt nähtiin periaatteessa universaaleina ja
kaikille avoimina (Paavonen 1998, 84–85).
neuvostoliitto oli yksi järjestelmän perustaja
jäsenistä ja sen asenne järjestöihin oli prosessin
alkuvaiheessa myönteinen, vaikkakaan maa ei
lopulta koskaan ratifioinut sopimuksia. tilanne
muuttui vasta niin kutsutun kylmän sodan
puhjettua 1940loppupuolella. tämän seurauk
sena muun muassa Puola ja tšekkoslovakia
erosivat järjestöistä 1950luvulla.
suomen liittymisprosessi osoittautui lopul
ta suhteellisen mutkattomaksi. Virallinen jäsen
anomus jätettiin huhtikuussa 1947 ja jäse
nyyshakemus hyväksyttiin vielä saman vuoden
syyskuussa. suomen jäsenyys sai tärkeimpien
eli suurimpien jäsenmaiden tuen taakseen. jä
senosuuden määrittelyssä käytettiin suomelle
316

edullisinta laskukaavaa, jonka voidaan olettaa
herättäneen tyytyväisyyttä etenkin suomen
Pankissa.

6. Johtopäätelmät
artikkeli osoittaa, että suomessa seurattiin
tarkkaan Bretton Woods järjestelmän kehitty
mistä ja osattiin arvioida mahdollisen jäsenyy
den aiheuttamat hyödyt ja ongelmat suomen
taloudelle. suomen Pankissa oltiin alusta al
kaen hyvin perillä liittoutuneiden rahapoliitti
sista suunnitelmista, missä korostui ruotsin
keskuspankin rooli. sen säännöllisen tiedonvä
lityksen avulla suomen Pankissa ja sen johdos
sa pysyttiin mukana kansainvälisessä keskuste
lussa. suomen taloustieteilijöiden, viranomais
ten ja päättäjien keskusteluissa päädyttiinkin
positiiviselle kannalle jäsenyysprosessin aloit
tamisen suhteen. toisin kuin suomessa ruot
sissa nopea jäsenyys ei saanut samanlaista kan
natusta ja sen seurauksena siellä jäätiin odotta
valle kannalle.
on mielenkiintoista, että Yhdysvallat kan
nusti suomea hakemaan jäsenyyttä. selkeät
kehotukset Yhdysvalloista, etenkin exportim
port Bankista, pyrkiä jäseneksi järjestöihin vai
kuttivat huomattavasti suomen hallituksen
ratkaisuun aloittaa jäsenyystunnustelut. analy
soidun aineiston pohjalta näyttäisi siltä, että
alussa hallituksella oli etusijalla jäsenyys ulko
maisia luottoja myöntävässä kansainvälisessä
jälleenrakennuspankissa, mutta kun selvisi, että
sen jäsenyys vaati jäsenyyden myös kansainvä
lisessä valuuttarahastossa, oltiin siihen suomen
Pankin puoltavan kannan myötä valmiita. Vai
kea taloudellinen tilanne teki kaikki luoton
saantimahdollisuudet suomen hallitukselle
kiinnostaviksi. suomen jäsenyyshankkeen ta
pahtumat nostavat selkeästi esille sen, kuinka

A n d r e a L o r e n z  We n d e

valtionjohdossa taloudelliset päämäärät olivat
liittymispäätöksen kantava voima.
jäsenyysneuvotteluissa merkittävästi toimi
neen suomen Pankin intresseissä oli liittyä
kansainväliseen valuuttakurssijärjestelmään, ja
kun konkreettinen mahdollisuus jäsenyyteen
tarjoutui vuoden 1946 aikana, suomen Pankki
asettui alusta lähtien tukemaan maan jäsenyys
pyrkimyksiä. klaus Waris totesi vuonna 1985
tehdyssä haastattelussa pääjohtaja sakari tuo
miojan tuen olleen jäsenyyshankkeen toteutu
miselle ratkaisevan32. osallistuminen kansain
väliseen yhteistyöhön uuden valuuttakurssijär
jestelmän puitteissa nähtiin yhtenä keinona
turvata suomelle edullinen taloudellinen kehi
tys. suomen Pankissa todettiinkin, että lainan
saantimahdollisuuksien parantaminen oli yksi
päällimmäisistä ja akuuteimmista syistä jäse
nyysponnistelujen aloittamiselle. ulkomaisen
luotonsaannin turvaamiseksi suomen oli kyet
tävä vakuuttamaan luottokelpoisuutensa, ja
tässä osallistuminen kansainväliseen yhteistyö
hön uuden valuuttakurssijärjestelmän puitteis
sa nähtiin yhtenä keinona. kansainvälisessä
talouspoliittisessa kehityksessä mukana pysy
minen ja yhteyksien vahvistaminen ”lännen
suuntaan” olivat todennäköisesti kansainväli
sen valuuttajärjestelmän jäsenyyden mukana
tulleita tervetulleita etuja.
suomessa on toteutettu hyvin järjestelmäl
listä rahapolitiikkaa 1800luvun lopusta lähti
en, ja integroituminen läntiseen rahajärjestel
mään on ollut keskeisellä sijalla. kun ensim
mäinen ja toinen maailmansota katkaisivat
Klaus Waris toimi vuosina 1954–1958 Kansainvälisessä
jälleenrakennuspankissa ja vuodesta 1958 Kansainvälisessä
valuuttarahastossa Suomen edustajana. Suomen pankin pää
johtaja hänestä tuli vuonna 1957. KA [Tuomiojan arkisto,
5.9.1985].

32

suomen rahajärjestelmän kansainvälisen yh
teyden, sitoutui suomi rauhan palattua suhteel
lisen nopeasti kansainvälisiin valuuttakurssijär
jestelmiin. 1990luvulla toteutunut jäsenyys
euroopan unionissa ja euroopan talous ja ra
haliitossa eMu:ssa ovat jatkaneet suomen va
luuttapoliittista linjausta. Myös tätä päätöstä
edelsi vilkas keskustelu eMujäsenyyden hai
toista ja hyödyistä ja argumenteissa heijastuivat
samanlaiset epäilyt ja toiveet kuin aikanaan
Bretton Woods järjestelmää käsiteltäessä 1940
luvulla. 
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