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Talouspoltiikan taustavaikuttaja  
Kari Puumanen

Antti Suvanto ja Johnny Åkerholm

1. Suomen Pankin talous-
tieteellinen tutkimuslaitos

Vuonna 1944 toimintansa aloittanut Suomen 
Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos muo-
dostui pian alan johtavaksi keskukseksi maas-
samme.2 Sinne Kari Puumanen siirtyi ekono-
min tutkinnon suoritettuaan. Tutkimuslaitoksen 
johtajana oli tuolloin Heikki Valvanne. Häntä 
seurasivat Timo Helelä, Lauri Korpelainen ja 
Pertti Kukkonen. Kaikki he olivat tohtoreita, 
joiden väitöskirjat olivat valmistuneet tutkimus-
laitoksen suojissa.

Tutkimuslaitoksessa Puumanen perehtyi 
aluksi indeksiehdon käyttöön rahoitussopimuk-
sissa, kuten pankkiluotoissa ja talletuksissa, mi-
kä oli silloin yleistä. Hänen mukaansa indeksi-
sidonnaisuus ei estänyt sitä, etteikö inflaatio ai-
heuttaisi suuria muutoksia varallisuuden ja-
kaantumiseen. Toisaalta se laajensi tarjolla ole-

2  Kaikkiaan laitoksella valmistui 17 väitöskirjaa, mikä 
vastasi noin neljännestä kaikista Suomessa vuosina 1944–
1972 ilmestyneistä taloustieteen väitöskirjoista (Kuusterä ja 
Tarkka 2012, 310–311). 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen1 entinen 
esimies, pitkän uran Suomen Pankin ekonomis-
ti- ja esimiestehtävissä sekä merkittävänä talo-
uspoliittisena vaikuttajana tehnyt kauppatie-
teen tohtori Kari Puumanen kuoli Espoossa 82 
vuoden ikäisenä 14.11.2022 pitkäaikaiseen sai-
rauteen. Hän oli syntynyt helsinkiläisperhee-
seen 8.4.1940.

Puumanen valmistui ylioppilaaksi Helsingin 
Suo malaisesta Reaalilyseosta, nykyisestä Res-
susta. Opinnot Helsingin kauppakorkeakou-
lussa johtivat ekonomin tutkintoon vuonna 
1964, kauppatieteen maisterin tutkintoon vuon-
na 1966 ja lisensiaatin tutkintoon seuraavana 
vuonna. Kauppatieteen tohtoriksi Puumanen 
väitteli vuonna 1986.

Seuraavassa yritämme hahmottaa ääriviivat 
Kari Puumasen ekonomistiprofiilille.

1  Kansantaloudellinen Yhdistys oli toinen nykyisen Talo-
ustieteellisen Yhdistyksen perustajayhdistyksistä ja edeltä-
jistä.
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via säästökohteiden valikoimaa ja saattoi täten 
lisätä säästämistä (Puumanen 1965). 

Tästä Kari sai aiheen myös kauppakorkea-
koulun pro gradu -tutkielmaansa ja sen jälkeen 
lisensiaatintutkimukseen (Puumanen 1966; 
1968). Aiheesta kertyi materiaalia myös yleista-
juisiin kirjoituksiin. Indeksisidonnaisia talle-
tuksia käsittelevä artikkeli julkaistiin englan-
ninkielisenä Bank of Finland Monthly Bulletinissa 
ja toinen, verotuksen vaikutuksia obligaatioiden 
tuottoihin käsittelevä artikkeli Helsingin Sano-
mien pääkirjoitussivulla (Puumanen 1967a; 
1967b). 

Suomen Pankin tutkimuslaitoksessa Puu-
manen tutustui Jouko Paunioon, joka siirtyi 
vuon na 1966 kansantaloustieteen professoriksi 
Helsingin yliopistoon. Perustettuaan 1970-lu-
vun alussa yliopistolle jatko-opiskelijoiden raha-
taloudellisen tutkimusryhmän (Monetary Work-
shop), Paunio aloitti tunnetun perjantaisemi-
naarisarjan, mihin hän kutsui kansainvälisesti 
tunnettuja nimiä. Hän oli tutkimuslaitoksessa 
huomannut Karin älyllisen kapasiteetin ja kut-
sui tämän avustajakseen seminaarisarjan järjes-
tämisessä.3 Sitä ennen Kari oli jo ehtinyt kartut-
taa taloustieteellistä osaamistaan London 
School of Economicsissa lukuvuonna 1969–
1970.  

2. Kansantalouden osasto

Suomen Pankin tutkimuslaitos lakkautettiin 
vuonna 1972 ja sen tutkijat jalkautettiin osaksi 
pankin muuta organisaatiota (Kuusterä ja 
Tarkka 2012, 304−312). Kari Puumanen siirtyi 
vt. osastopäälliköksi vasta perustetulle kansan-

3  Satamakadun seminaarisarjan perintöä jatkaa nykyään 
Helsinki Graduate School of Economicsin Colloquium-sarja.

talouden osastolle, joka vastasi pankin 
suhdanne- ennusteista sekä juoksevasta talousti-
lanteen ja talouspolitiikan analyysista.  

Vuonna 1974 Puumasesta tuli tämän osaston 
osastopäällikkö.  Hän pysyi tehtävässä seuraavat 
kaksikymmentä vuotta. Katkon osastopäällik-
kyyteen toi kolmen vuoden pesti Eftan sihtee-
ristössä Genevessä 1970- ja 1980-lukujen vaih-
teessa, missä osan ajasta Kari toimi taloudellis-
ten asioiden osaston johtajana. Toisen katkon 
osastopäällikkyyteen toi keskittyminen väitös-
kirjatyön loppuun saattamiseen 1980-luvun 
puolivälissä.  

1970-luku oli rahapolitiikan kannalta koet-
telemusten vuosikymmen. Pitkään rahamarkki-
noiden ankkurina toiminut Bretton Woods jär-
jestelmä, jonka puitteissa Suomen markkakin 
oli ollut sidottu dollariin, murtui vuosikymme-
nen alussa. Suomen Pankin ekonomistit Kari 
Puumanen, Pekka Korpinen ja Reino Airikkala 
ehdottivat tällöin markan irrottamista devalvoi-
tuvasta dollarista ja myöhemmin markan reval-
vaatiota, jolla olisi korjattu sen jo tapahtunut 
heikkeneminen (Kuusterä ja Tarkka 2012, 
386−392). 

Tämä oli ensimmäinen kerta maailmanso-
dan jälkeisenä aikana, kun toistuviin devalvaati-
oihin tottuneessa Suomessa vakavasti ehdotet-
tiin markan revalvoimista. Jälkikäteen katsoen 
Puumanen ja kumppanit olivat oikeassa. Markan 
heikkenemisen estäminen tai sen harkittu reval-
vaatio olisi merkinnyt rahapolitiikan kiristämis-
tä, mitä inflaation hillitsemiseksi olisi todella 
tarvittu. Suomen inflaatio kapusi 1970-luvun al-
kuvuosina kahdeksaan prosenttiin, mistä se en-
simmäisen öljykriisin vauhdittamana ryöpsähti 
18 prosenttiin vuonna 1974. 

Kuohuvaa 1970-lukua seurasi pitkäaikainen 
nousukausi, joka päättyi Suomen talouden yli-
kuumenemiseen 1980-luvun lopulla. Rahoitus-



86

K A K  1 / 2 0 2 3

markkinat ja pääomanliikkeet vapautuivat suu-
reksi osaksi sen seurauksena, että pankkitoi-
minnan kansainvälistyminen ja teknologian ke-
hitys tekivät rajoitusten kiertämisen entistä hel-
pommaksi. Toki Suomen Pankin päätöksilläkin 
oli oma merkityksensä. 

Lyhyiden pääomaliikkeiden säätelyyn tuli 
iso aukko jo 1980-luvun alussa, kun Suomen 
Pankki vapautti valuuttojen termiinimarkkinat. 
Kun valuuttavaranto keväällä 1986 oli alkanut 
spekulaation takia huveta, Kari Puumanen il-
moitti johtokunnan kokouksessa kantanaan, et-
tä ”korkopolitiikan umpikujan ratkaisussa tulisi 
käyttää pääomantuonnin liberalisointia” 
(Kuusterä ja Tarkka 2012, 527). Heinäkuun lo-
pussa näin tehtiinkin, samalla kun antolainaus-
koron keskikorolla ollut hallinnollinen yläraja 
poistettiin. Pankkivaltuustolta saatiin samalla 
johtokunnalle rajattomat valtuudet päiväkoron 
nostamiseen (Kuusterä ja Tarkka 2012, 532–53).

Ennusteiden ja politiikka-analyysien tekijä-
nä Puumanen oli usein kutsuttu vieras pankin 
johtokuntakerroksessa. Pääjohtajina Puumasen 
osastopäällikkökaudella ehtivät toimia Mauno 
Koivisto, Ahti Karjalainen, Rolf Kullberg ja 
Sirkka Hämäläinen. 

Tiedetään, että pääjohtaja Koivisto arvosti 
Puumasen asiantuntemusta ja terävää analyysiä. 
Karin vaikutusta lienee mm. Koiviston tapa tar-
kastella vaihtotaseen vajetta julkisen sektorin, 
kotitalouksien ja yritysten rahoitusjäämien sum-
mana. Jos ongelmana oli liiallinen vaihtotaseen 
alijäämä, kuten 1970-luvun puolivälissä, sen su-
pistamiseksi piti pyrkiä supistamaan kotimaisten 
sektoreiden rahoitusalijäämiä. Julkisen sektorin 
ja kotitalouksien rahoitusjäämät olivat 1970-lu-
vulla pieniä verrattuna yrityssektorin rahoitusa-
lijäämään. Siksi huomio kiinnittyi yritysten vel-
kaantumisen hillintään ulkomaisen pääoman 

tuontia rajoittamalla. Siihen Suomen Pankilla oli 
silloisen säännöstelyn oloissa keinoja. 

Suomen Pankin ennusteita ei vielä Puumasen 
aikana julkaistu. Osaston arvioita taloustilan-
teesta ja talouspolitiikasta saattoi kuitenkin lu-
kea Bank of Finland Monthly Bulletinista, josta 
vuonna 1993 muodostettiin uusi aikakauslehti 
Markka & talous (englanniksi Bank of Finland 
Bulletin). 

Puumanen kuului Markka & talous -lehden 
toimitusneuvostoon sen perustamisesta vuoteen 
1998.4 Uuden lehden ensimmäinen artikkeli, 
kesäkuulle 1993 päivätty ”Taloudellinen kehitys 
ja rahapolitiikka” oli Karin käsialaa (Puumanen 
1993). Vaikka lama ja pankkikriisi tuolloin yhä 
jatkuivat, rahaolot olivat vakautumassa, valuut-
tavirta oli kääntynyt sisäänpäin ja korkotaso las-
kenut eurooppalaiselle keskitasolle. Tämän 
Kari saattoi helpottuneena todeta. 

Kari Puumanen osallistui laajalti kansainvä-
liseen yhteistyöhön aikana, jolloin virkamies-
kunnan kontaktit muuhun maailmaan olivat 
yleensä vähäiset. Hän osallistui aktiivisesti 
muun muassa OECD:n ja Eftan talouspoliittis-
ten komiteoiden kokouksiin. Kari oli yksi niistä 
harvoista pienten maiden edustajista, joilta pyy-
dettiin toistuvasti valmisteltuja puheenvuoroja 
OECD:n talouspoliittiseen komiteaan. 

1990-luvun alussa Puumanen toimi Gene-
vessä päämajaansa pitävän YK-järjestön, 
Euroopan talouskomission (ECE) neuvoa-anta-
van komitean varapuheenjohtajana ja puheen-
johtajana.5 Talouskomissio poikkesi Karin muis-
ta yhteistyöfoorumeista siinä, että sen työssä oli-

4  Vuonna 1999 lehti sai uuden suomenkielisen nimen Euro 
& talous.   

5  Englanniksi Senior Economic Advisers of the United 
Nations Economic Commission for Europe.
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vat mukana myös entisten sosialistisen maiden 
delegaatit. Vuonna 1994 Puumanen siirtyi osas-
topäällikön tehtävästään Suomen Pankin johto-
kunnan neuvonantajaksi, ja eläkkeelle vuonna 
2000. 

3. Väitöskirja

Kari Puumasen akateemista kiinnostusta todis-
taa se, että hän hakeutui Yrjö Jahnssonin sääti-
ön järjestämälle tutkijakoulutuskurssille vuon-
na 1977. Kurssi kesti käytännössä lähes vuoden. 
Tammi- ja kesäkuussa oli yhteensä neljän viikon 
internaattijaksot, joissa opettajina olivat myö-
hempi taloustieteen nobelisti James Tobin ja sit-
temmin Yhdysvaltain valtiovarainministeriksi 
kohonnut Janet Yellen, molemmat Yalen yli-
opistosta. 

Tobinin ja Yellenin pitämän kurssin innoit-
tamana Kari päätti ryhtyä tosissaan väitöskirjan 
valmisteluun. Lisääntyneiden politiikkavalmis-
telutehtävien puristuksessa tutkimukseen jäi 
kuitenkin entistä vähemmän aikaa. Siksi Kari 
siirtyi vuosina 1983–1986 yhteensä kahden ja 
puolen vuoden ajaksi pankin tutkimusosastolle 
voidakseen kokopäiväisesti keskittyä väitöskir-
jatutkimukseensa. Tutkimusartikkelien ensim-
mäiset versiot ilmestyivät nopeassa tahdissa 
Suomen Pankin työpapereina vuosina 1983–
1985. Väitöskirja Three Essays on Money, Wealth 
and the Exchange Rate valmistui vuonna 1986 
(Puumanen 1986). 

Kari Puumanen oli asettanut väitöskirjansa 
riman korkealle. Puhtaasti teoreettinen väitös-
kirja käsitteli avoimen talouden makroteoriaa 
sen aikaisin täysin modernein välinein. Taakse 
oli jäänyt vielä 1970-luvulla käyty debatti mone-
taristisen lähestymistavan ja portfolioteoriaan 
perustuvan lähestymistavan soveltuvuudesta 

valuuttakurssien ja pääomaliikkeiden analyy-
siin. Erot olivat Karin tulkinnan mukaan käy-
tännössä hävinneet, kun malleihin oli tuotu ra-
tionaaliset odotukset ja optimoivat toimijat 
(Puumanen 1986, 8). Kari oli selvästi ihastunut 
käyttämäänsä yleiseen tasapainoteoriaan perus-
tuvaan metodiin, mikä tarkoitti mikrotaloudel-
liseen optimointikäyttäytymiseen perustuvaa, 
eteenpäin katsovaa, stokastiseen ympäristöön 
sijoitettua makrotaloudellista mallia (Puumanen 
1987). 

Väitöskirjan esitarkastajana ja Puumasen 
vastaväittäjänä toiminut Rochesterin yliopiston 
taloustieteen professori Alan Stockman totesi 
Puumasen tehneen väitöskirjassaan todella tär-
keitä kontribuutioita (Stockman 1987). 6

Taloustoimittaja Kustaa Hulkko haastatteli 
Puumasta pian väitöskirjan ilmestymisen jäl-
keen (Hulkko 1986). Haastattelussa Kari pyrki 
selittämään teoreettisen mallinnuksen relevans-
sia, vaikka oletukset olisivatkin epärealistisia. 
Hän julisti uskoaan siihen, että rahapolitiikalla 
ei juuri voitu vaikuttaa suhdannekehitykseen 
olosuhteissa, jossa pääomat liikkuvat vapaasti ja 
taloudelliset toimijat osaavat järkevästi odottaa 
rahapolitiikan tulevat muutokset reaktiona suh-
dannekehitykseen. Silloin vastuu suhdanne-
vaihteluiden tasoittamisesta jäisi finanssi- ja tu-
lopolitiikalle. Tämä saattoi olla makrotaloudel-
lisen tutkimuksen state of the art 1980-luvun 
puolivälissä, mutta sen jälkeen ajattelutapa on 
radikaalisti muuttunut. Kelluvien kurssien 
oloissa, jossa rahapolitiikka on sidottu hintava-
kaustavoitteeseen, juuri rahapolitiikka on te-
hokkainta suhdannepolitiikkaa.

6  Lausunto julkaistiin samassa Kansantaloudellisessa aika-
kauskirjan numerossa, jossa julkaistiin myös Karin lectio 
precursoria (Puumanen 1987; Stockman 1987).
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Hulkon haastattelussa Puumanen totesi, et-
tä väitöskirja oli hänelle keski-iän uudelleen-
koulutusprojekti. ”Tunsin tarvetta lukea itseni 
ajan tasalle makrotalousteoriassa, joka toisaalta 
on oman ammattini pohjana.” 

4. Talouspoliittinen vaikuttaja

Kari Puumanen vaikutti aktiivisesti talouspoli-
tiikkaan sekä Suomen Pankin sisällä johtokun-
taa avustamalla että osallistumalla komiteoihin 
ja työryhmiin, kirjoittamalla yleistajuisia artik-
keleita ja pitämällä esitelmiä. Tärkein vaikutta-
miskohde 1970-luvulla oli luultavasti pankin 
johtokunta. Kari oli tärkeä taustavaikuttaja. 
Julkiseen keskusteluun osallistuminen lisääntyi 
1980-luvulla, erityisesti 1980-luvun jälki puo-
lella.

Kansantaloudellinen Yhdistys oli tärkeä ta-
louspoliittisen keskustelun foorumi ja sen esitel-
mätilaisuuksien yleisömäärä oli usein suuri. 
Puumanen esiintyi yhdistyksen tilaisuuksissa 
useita kertoja joko esitelmänpitäjänä tai kom-
mentaattorina. Esitelmät ja puheenvuorot jul-
kaistiin Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. 

Syyskuussa 1976 yhdistys järjesti iltapäiväse-
minaarin, jonka aiheena oli luottopäätökset ja 
investointien ohjautuminen Suomessa. Puu-
manen käytti siellä valmistellun kommenttipu-
heenvuoron, jossa hän arvosteli talouspolitiikan 
taipumusta korostaa investointien tärkeyttä var-
sinkin, kun investointeja haluttiin pääomainten-
siivisille aloille. Tämä oli ristiriidassa sen kans-
sa, että makrotaloudellisesti olisi pitänyt pyrkiä 
vaihtotaseen vajeen pienentämiseen. Puumasen 
mukaan ”suhdannepolitiikan ja tulopolitiikan on-
nistumisella tai epäonnistumisella tulee olemaan 
lähivuosien kasvu-uraan verrattomasti merkittä-
vämpi vaikutus kuin ekonomistien investointipo-

liittisilla ahaa-elämyksillä” (Puumanen 1976a, 
368). 

Samoihin aikoihin Puumanen arvosteli 
Kansallis-Osake-Pankin Taloudellisessa katsa-
uksessa Suomen verojärjestelmää, joka hänen 
mukaansa suosi pääomavaltaisen teollisuuden 
investointeja ja tätä kautta rasitti vaihtotasetta 
(ks. Helsingin Sanomat 20.3.1976). Tämä kirjoi-
tus sai pian peräänsä kriittisen vastineen, jonka 
olivat kirjoittaneet Suomen Pankin tutkijat 
Heikki Koskenkylä ja Kari Pekonen. Heidän 
mukaansa Suomen teollisuus ei investoinut te-
hottomasti (Helsingin Sanomat 28.6.1976). 

Erilaiset komiteat ja työryhmät työllistivät 
Puumasta moneen otteeseen. Kari ehti istua ai-
nakin neljässä talousneuvoston asettamassa ryh-
mässä. Hän oli mukana myös energiapolitiikkaa 
pohtivassa neuvonantajaryhmässä vuonna 1976 
sekä Metalliteollisuustoimikunta 77:ssa, joka 
luovutti 30 toimenpide-ehdotusta sisältävän ra-
porttinsa kauppa- ja teollisuusministeri Eero 
Rantalalle helmikuussa 1979 (Helsingin Sano-
mat 14.2.1979). 

Harri Holkerin sinipunahallitus nimitettiin 
vuonna 1987. Hallitus joutui heti aluksi vakavan 
haasteen eteen. Rahoitusmarkkinoiden vapau-
tuminen ja teknologinen kehitys olivat kiinteän 
valuuttakurssin olosuhteissa tekemässä entisistä 
talouspoliittisista välineistä hampaattomia. 
Nousukausi oli päättymässä ylikuumenemiseen. 
Valtiovarainministeriö asetti suhdannepolitiik-
kaa pohtivan, Sixten Korkmanin vetämän työ-
ryhmän, johon kuuluivat Kari Puumasen lisäksi 
Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen esi-
mies Pekka Korpinen, Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen johtaja Pertti Kukkonen sekä 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja 
Pentti Vartia. Ryhmä opittiin tuntemaan nimel-
lä ”suhdannehaukat”. 
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Vuoden 1988 kesäkuussa suhdannehaukat 
esittivät erittäin maltillisia sopimuspalkkarat-
kaisuja ja tuloverotuksen huojentamista. 
Suositukset eivät periaatteessa herättäneet vas-
tustusta keskeisissä työmarkkinajärjestöissä, 
kirjoitti Kauppalehti 6.6.1988.

Syyskuussa 1988 Puumanen piti Kansan-
taloudellisessa yhdistyksessä esitelmän otsikolla 
”Pitäisikö vaihtotasekin vakauttaa?”. Esi-
telmästä käy ilmi, että Kari oli omaksunut uus-
liberalistisia näkemyksiä, joiden mukaan vaih-
totaseen vajeella ei ollut kovin suurta väliä, kos-
ka se oli seurausta yksittäisten toimijoiden rati-
onaalisista, hyvin informoiduista valinnoista 
(Puumanen 1988). Puumanen kuitenkin myön-
si, että Suomen rahoitusmarkkinat eivät täyttä-
neet täydellisten markkinoiden edellytyksiä. 

Puumasen vuoden 1988 esitelmän kommen-
taattorina oli hänen entinen esimiehensä, vast-
ikään Suomen Pankista Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen johtajaksi siirtynyt Pertti 
Kukkonen. Hän antoi Puumaselle tunnustusta 
siitä, että tämä uusliberalistisesta näkemykses-
tään huolimatta ”ei tunnu kuitenkaan siihen lo-
pulta uskovan, kun on kysymys suurista, pitkään 
jatkuvista epätasapainoista” (Kukkonen 1988, 
351). Myöhemminkin Puumanen ja Kukkonen 
ottivat monesti yhteen. Kiistan kohteena oli va-
luuttakurssipolitiikka.

1990-luvun alussa Suomi syöksyi lamaan. 
Markkaan kohdistui vakavia paineita, ja 
Suomen Pankki nosti ohjauskorkoaan pyrkies-
sään torjumaan valuuttavarannon hupenemista. 
Esko Ahon hallitus laati ensi töikseen yrityksil-
le suunnatun ison elvytyspaketin, jonka vaiku-
tuksia Suomen Pankissa pyrittiin arvioimaan. 
Puumanen yhdessä kollegansa Alpo Willmanin 
kanssa julkaisi kesäkuussa Helsingin Sanomissa 
laajan vieraskynäartikkelin, jossa tuloksia esitel-
tiin (Helsingin Sanomat 1991).

Toukokuussa 1991 Puumanen piti Talous-
politiikan päivän tilaisuudessa esitelmän elinkei-
nopolitiikasta ja julkisista menoista (Puumanen 
1991). Puumasen viesti oli, että ilmaisia lounaita 
ei ollut. Toimenpiteet, joilla ”tuetaan jotakin elin-
keinoa erityisesti, vahingoittavat muita elinkeinoja 
yleisesti.” Hänen mukaansa ”suomalaisesta, 
1980-luvun hyvinvoinnin pöhöttämästä yhteiskun-
nasta puuttuu toiminnan kiireellisyyden taju ja val-
mius todellisiin muutoksiin.” 

Vakaan markan kiihkeä puolustaja pettyi, 
kun markka marraskuussa 1991 devalvoitiin. 
”Suomi parka. Sääliksi käy. Tuskin meidän lap-
senlapsemme tätä anteeksi antavat”, Puumanen 
kuvaili järkytystään lehtihaastattelussa (Jaak-
kola ja Raivio 1991). 

Helmikuussa 1992 Kari Puumanen piti 
Kansantaloudellisessa yhdistyksessä esitelmän 
”Valuuttakurssiregiimi ja Euroopan yhdenty-
minen”. Kysymyksessä oli Puumasen ”presiden-
tial address”, vuosikokousesitelmä, jonka Kari 
piti yhdistyksen eroavana esimiehenä. Puu-
manen oli valinnut ajankohta huomioon ottaen 
mahdollisimman hankalan aiheen. Markka oli 
devalvoitu edellisen vuoden marraskuussa, ja ti-
lanne raha- ja valuuttamarkkinoilla oli kaikkea 
muuta kuin vakautunut. 

Puumanen kävi esitelmässään läpi Suomen 
devalvaatioiden historiaa ja tulkitsi devalvaati-
oiden ja inflaation välistä dynamiikkaa Barron 
ja Gordonin (1983) tarjoaman dynaamiseen epä-
johdonmukaisuuteen (time inconsistency) perus-
tuvan rahapolitiikkaa kuvaavan mallin avulla. 
Puumanen piti valuuttakurssien peruuttama-
tonta kiinnittämistä Euroopan integraation 
kannalta välttämättömänä. Hän esitti, että dy-
naamisen epäjohdonmukaisuuden vuoksi ja 
”kokemusperäisten pettymysten kautta on 70-lu-
vulla virinnyt kelluvien valuuttakurssien akatee-
minen renessanssi sammunut” (Puumanen 1992, 
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251). Syyskuussa 1992 markasta tuli ”tilapäises-
ti” kelluva valuutta. Suomen Pankki otti raha-
politiikan ohjenuorana käyttöön kahden pro-
sentin inflaatiotavoitteen seuraavan vuoden hel-
mikuussa, vuosi Puumasen esitelmän jälkeen. 

Pian marraskuun 1991 devalvaation jälkeen 
valtioneuvoston kanslia oli asettanut arvovaltai-
sen työryhmän laatimaan arvion Suomen kan-
santalouden tilasta ja kehityksestä sekä talous-
politiikan linjavaihtoehdoista keskipitkällä ai-
kavälillä. Puheenjohtajaksi oli kutsuttu valtiova-
rainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja 
Sixten Korkman. Ryhmää kutsuttiin professori-
työryhmäksi sen vuoksi, että ryhmään kuului 
neljä eturivin kansantaloustieteen professoria.7 
Suhdannehaukoista mukana olivat Puumasen 
lisäksi Pertti Kukkonen ja Pentti Vartia. Aikaa 
työryhmälle oli annettu vain runsas kuukausi. 

Raportti julkaistiin maaliskuun puolivälissä 
(Valtioneuvoston kanslia 1992). Se piti aktiivi-
sen (ts. elvyttävän) finanssipolitiikan mahdolli-
suuksia rajallisina ja keskittyi pitkälti viennin 
merkityksen korostamiseen. Valuuttakurssi poli-
tiikasta siinä todettiin, luultavasti Puumasen ai-
kaansaannoksena, lakonisesti, että ”keskuspan-
kin keskeisenä tehtävänä on kiinteän valuutta-
kurssin ylläpitäminen”. 

Työryhmän professorijäsenet eivät olleet tyy-
tyväisiä lopputulokseen, vaan he muodostivat 
oman aivoriihensä, viiden professorin työryh-

7  Professorijäseniä olivat Bengt Holmström, Seppo Hon-
kapohja, Erkki Koskela ja Antti Tanskanen. Muut jäsenet 
olivat Sixten Korkman, Pertti Kukkonen, Kari Puumanen, 
Tuire Santamäki-Vuori ja Pentti Vartia.

män.8 Tämä viiden professorin ryhmä laati oman 
ehdotuksensa talouspoliittiseksi ohjelmaksi, 
jonka se toimitti maan poliittiselle johdolle elo-
kuussa 1992 (Haaparanta ym. 1992). Professorien 
muistiossa ehdotettiin 20 prosentin lisädeval-
vaatiota tai tarvittaessa siirtymistä jous taviin 
kursseihin. Kauppalehti näyttää olleen hyvin pe-
rillä Puumasen ja professorien valuuttakurssipo-
litiikkaa koskevasta erimieli syydestä. Sen mu-
kaan Karin sulkeminen pois näistä keskusteluis-
ta antoi ryhmälle ”enemmän mahdollisuuksia kes-
kusteluun valuuttakurssipolitiikasta kuin mitä oli 
Korkmanin ryhmässä, jossa Puumanen oli muka-
na. Alkuvuodesta julkistetussa Korkmanin työ-
ryhmän raportissa ei valuuttakurssipolitiikkaa  
sohaistu vahingossakaan” (Kauppalehti 4.8.1992).

5. Vanhojen kiistojen sovittelua 

Kari Puumanen etsiytyi 1990-luvun lopulla uu-
teen keskusteluyhteyteen entisen esimiehensä, 
1980-ja 90-luvun valuuttakurssipoliittisen kiis-
takumppaninsa Pertti Kukkosen kanssa. Puu-
manen teki Kukkosesta haastattelun, joka jul-
kaistiin Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 
vuonna 1999 Suomen jo liityttyä Euroopan ra-
haliittoon (Puumanen 1999). Hengeltään sovit-
televassa haastattelussa käydään läpi 1990-luvun 
alun kriisiä ja erityisesti valuuttakurssipolitii-
kan roolia siinä. 

Kukkosen mukaan laman aiheuttaja oli vir-
heellinen rahapolitiikka – säännöstelyn liian 
nopea purkaminen ja olosuhteisiin nähden liian 

8  Holmströmin, Honkapohjan ja Koskelan lisäksi viiden 
professorin ryhmään kuuluivat myös Pertti Haaparanta ja 
Jouko Paunio. Ryhmän muistio vuoti julkisuuteen, ja se jul-
kaistiin vuoden lopussa Kansantaloudellisessa aikakauskir-
jassa (Haaparanta ym. 1992).
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jäykkä valuuttakurssipolitiikka. Haastattelijana 
esittämissään kysymyksissä Puumanen myönsi, 
että tuskin kukaan enää tuolloin kiisti, että ai-
kaisempi devalvaatio olisi lievittänyt 1990-lu-
vun lamaa. Hän otti myös etäisyyttä 1980-luvun 
uusliberaaliin kantaansa arvellessaan, että ”vält-
tämätön ehto laman välttämiselle olisi ollut luo-
tonannon, kotimaisen kysynnän ja varallisuusar-
vojen ylettömän paisumisen estäminen 1980-lu-
vun lopussa”. 

EMU:n oloissa harjoitettavasta kansallisesta 
talouspolitiikasta näytti keskustelijoilla olleen 
yksimielisyys siitä, että ainoa keino estää vaka-
vien häiriöiden syntymistä oli nojata finanssipo-
litiikkaan ylikuumenemisen estämiseksi, mikä-
li työmarkkinoilla tehtäisiin inflaatiota kiihdyt-
täviä sopimuksia. □
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