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Suomen Pankin johtava neuvonantaja Jarmo 
Kontulainen ja saman pankin pitkäaikainen 
osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja 
Antti Suvanto ovat julkaisseet kelpo tietokirjan 
EKP:n rahapolitiikasta. Kontulainen ja Suvan-
to ovat tunnetusti päteviä keskuspankkiasian-
tuntijoita, ja heidän teoksensa on tarkka ja 
asiantunteva analyysi siitä, miten rahapolitiik-
kaa on euroaikana harjoitettu ja millaiseen ajat-
teluun se perustuu. Suvanto on hiljan jäänyt 
eläkkeelle, mutta Kontulainen on edelleen ra-
hapolitiikan aktiivinen virkamiestason toteut-
taja, joten teokselta ei liene lupa odottaa ny-
kyistä rahapoliittista strategiaa rankasti kyseen-
alaistavaa kritiikkiä. Tämä ei tietenkään ole 
moite, vaan toteamus, joka asettaa teoksen oi-
keaan kontekstiin. Tällainen tietokirja olisi oi-
keastaan tarvittu jo hyvän aikaa. Keskuspankin 
“keissi” on tässä hyvin argumentoitu, ja kriiti-
kot voivat käyttää sitä lähtökohtanaan ja esittää 
kritiikkiään ja ehdotuksiaan.

Iskevän, muutaman tuokiokuvan johdan-
non jälkeen kirjoittajat käyvät systemaattisesti 
läpi rahapolitiikan perusteet, keskuspankkien 
aseman ja rahapolitiikan strategian (luvut 1-4). 
Näiden jälkeen luvussa 5 selostetaan rahapoli-
tiikan käytännön toimeenpano. Analyysi muut-
tuu enemmän historialliseksi ja aikaan ja paik-
kaan sidotuksi luvuissa 6 ja 7, jotka kuvaavat 
harjoitetun rahapolitiikan ennen finanssikriisiä 
ja sen jälkeen. Luvut 8 ja 9 on omistettu Suo-
men Pankin toiminnalle eurojärjestelmän osa-
na, ja luku 9 kuvaa ja analysoi keskuspankkien 
tasetta ja keskuspankkia tulosta tekevänä ra-
hoituslaitoksena. Viimeinen luku pohdiskelee 
tulevaisuuden näkymiä.

Itselleni, joka olen suuren osan ekonomis-
tin urastani miettinyt hyvän raha- ja finanssi-
politiikan sisältöä ja niiden interaktiota pal-
kanmuodostuksen kanssa, Suvannon ja Kontu-
laisen teos on täsmällisyydessään hyödyllinen 
ja tarpeellinen käsikirja. Se ei tarjoa yhtä suur-
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ta oivallusta mutta ei tarvitsekaan. Faktat ja 
analyysit ovat kohdallaan ja hyvin perusteltui-
na, ja tämä tietokirja toimii omassa kirjahyllys-
sä hyvänä käsikirjana. Esimerkiksi Target-jär-
jestelmän läpikäynti on mitä hyödyllisintä ja 
loppuun kerätty päätösten kronikka on tar-
peellinen ja hyödyllinen.

Jokainen joka kirjoittaa talouspolitiikasta 
sekä suurelle yleisölle että ekonomisteille, jou-
tuu pohtimaan soveliasta analyysin tasoa ja 
kirjoitustapaa. Taloustieteen ja talouspoliittisen 
päättelyn jännittävyys ja kiinnostavuus aukeaa 
parhaiten, jos kyetään perustelemaan intuitii-
visesti taloustieteen parhaita oivalluksia. Täl-
löin teksti muuttuu kuitenkin helposti kovin 
teoreettiseksi ja abstraktiksi ideamaailman 
keskusteluksi. Jos taas haetaan journalistista 
konkretiaa suuren yleisön mieleen, tekstillä ei 
aina ole taloustieteilijän ammattikunnan näkö-
kulmasta riittävän kiinnostavaa sanottavaa. 

Parhaat kirjoittajat kykenevät valaisemaan 
asioita sekä suurelle yleisölle että ammattikun-
nalle, ja tällaisia teoksia on muiden, lähinnä 
anglosaksisten maiden rahapolitiikasta ilmes-
tynyt lähimenneisyydessä useita. Niille on kui-
tenkin ominaista, että kirjoittajat ovat riippu-
mattomia − joko entisiä keskuspankkijohtajia 
(Alan Greenspan, Ben Bernanke ja Mervyn 
King) tai akateemisia tutkijoita kuten makro- 
ja rahoitusteorian kirkkain nouseva tähti Mar-
kus Brunnermeier kolleegoineen (Greenspan 
2013; Bernanke 2015; King 2016; Brunner-
meier ym. 2016). Näiden näkemyksellisten te-
osten kanssa on tietysti vaikea kilpailla eivätkä 
Suvanto ja Kontulainen sellaista yritäkään. Sen 
sijaan näitä viime aikojen kiinnostavia eteen-
päin katsovia puheenvuoroja voi lukea paljon 
tukevammalta pohjalta Kontulaisen ja Suvan-
non fakta-analyysin luettuaan.

Jos kirjoittaisin itse samantapaista tietokir-
jaa, koettaisin todennäköisesti kuitenkin avata 
hieman enemmän niitä niin sanottuja talous-
teorian ja taloustieteen perustavia viisauksia. 
Tähän liittyykin kriittisin huomautukseni kä-
sillä olevaa teosta kohtaan: sen tarjoama mate-
riaali reaalitalouden toiminnasta ja siten raha-
politiikan ja reaalitalouden kytköksistä on 
suppeaa, ainakin jos ajatellaan laajempaa koh-
deyleisöä. Kirjoittajat ovat pitäneet itsellensä 
selviä asioita ehkäpä muillekin selvinä, ja sitä 
ne ammattikunnalle varmaan ovatkin. Suuren 
yleisön tietokirjassa olisi kuitenkin voinut, ja 
ehkäpä pitänytkin, käyttää muutamia (kymme-
niä) sivuja enemmän talouden mekanismien 
erittelyyn rahapolitiikan näkökulmasta. Tar-
koitan sen tapaisia asioita kuten pitkien ja ly-
hyiden korkojen vaikutuskanavien pedagogi-
sempaa erittelyä, raha- ja valuuttakurssipolitii-
kan merkitystä lyhyen ja pitkän aikavälin ta-
louskasvussa, valuuttakurssin yliampumista 
(overshooting), tuottokäyrän määritelmää ja 
merkitystä, keskuspankin itsenäisyyden teo-
reettista perustelua sekä reaalitaloudellisia, 
hintajäykkyyksiin nojaavia perusteluja sille, 
että tähän asti on suosittu lievästi positiivista 
inflaatiota. Rahapolitiikan vaikutuskanavat 
käydään kyllä läpi mutta mielestäni turhan no-
peasti ja luettelonomaisesti. Olisin myös kai-
vannut enemmän analyysiä finanssikriisin syis-
tä, jotka kehkeytyivät jo pintapuolisesti katso-
en menestyksekkään euron alkutaipaleen aika-
na ennen vuotta 2007.

Finanssikriisin luonnetta eteläisen Euroo-
pan kustannuskriisinä olisi mielestäni myös 
voinut analysoida enemmän. Kirjoittajien la-
konisen asiallinen tyyli on toisaalta hyvin pe-
rusteltu ja miellyttävä. He kertovat asiallisesti 
sen mitä Euroopan keskuspankkijärjestelmä 
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on tehnyt, eivätkä yritäkään jakaa syyllisyyttä 
ja ansioita millekään taholle. 

Tekemättä asiasta dramaattista numeroa 
kirjoittajat luonnehtivat teoksen luvuissa 7 ja 
10 sen, miten avoin ja kiinnostava tilanne raha-
politiikan tulevaisuuden suhteen vallitsee. Vii-
me vuodet taloustieteilijöiden käsityksiä hal-
linnut keskuspankkien täyttä itsenäisyyttä tu-
keva teoria joutuu, ja on jo joutunut, kriittisen 
keskustelun kohteeksi. Uudet, eritoten Markus 
Brunnermeierin mutta muidenkin kehittele-
mät, ideat johtavat kohti makrovakauspolitii-
kan ja rahapolitiikan yhteen kietoutumista. 
Naapurimaassa Ruotsissa tämä on jo johtanut 
siihen, että valtiovalta on perustanut uuden 
Vakausneuvoston (Stabilitetsrådet), jossa on jä-
seninä keskuspankin ja hallituksen edustajan 
lisäksi finanssivalvonta ja valtiokonttori. Tässä 
otetaan siis (pikkiriikkisiä) askeleita makrova-
kaustoiminnan koordinoimiseksi ja poispäin 
keskuspankin täydellisestä itsenäisyydestä. 
Ruotsin keskuspankkipolitiikan viime vuosia 
on leimannut ristiriita korkotavoitteen saavut-
tamisen ja asuntomarkkinoiden vakauden vä-
lillä, ja ristiriita on hyvin konkreettisella taval-
la osoittanut tämänhetkisen rahapolitiikan 
strategian ongelmia. 

Oma lukunsa on euroalueen tulevaisuus. 
Oma näkemykseni on, että Euroopan keskus-
pankki on finanssikriisin aikana tehnyt suun-

nilleen sen mitä sen on pitänyt tehdä, ja että 
itsenäisen ja toimintakykyisen keskuspankin 
luominen on ollut EU:n kannalta siunaukselli-
nen päätös. Keskuspankki ei kuitenkaan voi 
mitään sille, että olemme Euroopassa kohdan-
neet vuosisadan taantuman ilman varsinaista 
liittovaltion finanssipoliittista instrumenttia. 
Emme tiedä vielä, onko rahaliitto ilman yhteis-
tä finanssipolitiikkaa ja sitä tukevaa yhteistä 
perustuslakia ajan mittaan elinkelpoinen, var-
sinkin kun olemme ensi kertaa tilanteessa, jos-
sa monien euromaiden julkistalous horjuu 
ikääntymisen vuoksi kestävyyden rajoilla. Eu-
roopan keskuspankin toiminnallista itsenäi-
syyttä ja pääosin neuvokasta toimintaa on kui-
tenkin kiittäminen siitä, että ulospääsyä krii-
sistä kannattaa edelleen yrittää. □
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