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Esipuhe 

Suomen Pankin perustavoite on vakaa rahan 
arvo. Tätä tavoitetta heijastaen käytännön raha
politiikka pyrkii pitämään inflaation noin kahden 
prosentin tasolla. Silti kuukausi-inflaatio voi vaih
della tavoitetason ympärillä ilman, että rahapoli
tiikalla on tarvetta reagoida. Näin on silloin, kun 
poikkeama nähdään tilapäiseksi . 

Sitoutumalla politiikkaan, joka pyrkii pitä
mään inflaation hitaana ja vakaana, Suomen 
Pankki edistää korkojen pysyvää alenemista, ko
konaistuotannon kasvua ja työllisyyttä. 

Tämä teemanumero sisältää yhdeksän Mark
ka & talous -lehdessä vuosin'a 1993- 95 julkaistua 
artikkelia. Osa artikkeleista on laajoja ja periaat
teellisia. Osa taas keskittyy rajattuun kysymyk
seen tai teemaan, joka on aiemmin jäänyt vähäl
le huomiolle tai joka on n04ssut esille inflaatiota 
sivuavassa julkisessa keskustelussa. 

Sirkka Hämäläinen 
pääjohtaja 

Suomen Pankki 
2.1.1996 

Kaikki artikkelit julkaistaan alkuperäisessä 
muodossa ja kunkin alussa ilmoitetaan sen jul
kaisuajankohta. 

Uutta on kokoava johdantoluku. Sen aluksi 
ekonomisti Timo Tyrväinen kertaa Suomen Pan
kin inflaatiotavoitteen syntyhistorian ja kertoo 
näkökohdista, joita pankissa pohdiskeltiin alhai
sen inflaation tavoitetta täsmennettäessä. Lisäksi 
johdantoon on kirjattu tiivistetysti artikkeleiden 
tärkeimmät viestit. 

Toivon tämän artikkelikokoelman auttavan 
ymmärtämään, miksi vakaa rahan arvo on eduk
si taloudelliselle toiminnalle ja hyvinvoinnin 
paranemiselle .• 

• Asiasanat: Suomen Pankki , inflaatio, inflaatio
tavoite, rahapolitiikka 
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Rahapolitiikka ja inflaatio 

Inflaatiotavoite: 
miksi ja miten? 
Kansainvälisten valuuttamark
kinoiden vakavan häiriön vuok
si Suomen Pankki päätti syys
kuun 8. päivänä 1992 laskea 
Suomen markan kellumaan. 
" Rahapolitiikan keskeinen teh
tävä on jatkossakin rahan arvon 
säilyttäminen vakaana ja ulkoi
sen maksuvalmiuden ylläpitä
minen", totesi Suomen Pankki 
tiedotteessaan. Kellutuspäätös 
tehtiin yhdessä valtioneuvos
ton kanssa. 

Uudessa tilanteessa markan 
arvo määräytyi markkinoilla, 
ja tässä vaiheessa monet näyt
tivät ajattelevan, että kellutus 

Tähän julkaisuun on koottu 
yhdeksän Markan & talouden 
eri numeroissa aikaisemmin 
ilmestynyttä artikkelia. Niiden 
keskeinen analyysi on tiivistetty 
tähän johdantolukuun. Ennen 
artikkelien esittelyä selvitellään 
kuitenkin näkökohtia, joita 
Suomen Pankissa pohdittiin, kun 
matalan inflaation tavoitteen 
täsmentämistä valmisteltiin. 
Samalla arvioidaan, miten 
inflaatiotavoite otettiin 
vastaan. 
Lukijan on hyvä huomata, että 
johdantoluvussa on käytetty 

. sanatarkkoja lainauksia 
muista tämän kokoelman 
artikkeleista aina, kun ne 
tekstiyhteyteen sopivat. 

Timo Tyrväinen 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
2.1. 1996 

ulkoinen arvo heikkeni rajusti 
ja samalla korot pysyivät kes
tämättömän korkeina. Keskus
pankin näkökulmasta a lko i 
käydä ilmeiseksi , että monis
sa talouden perustekijöissä -
viennissä, inflaatiossa, finans
sipolitiikan linjassa - tapahtu
nut positiivinen kehitys ei hei
jastunut markkinoiden reaktioi
hin. Luottamusta näytti naker
tavan erityisesti Suomen arve
I uttava inflaatio-devalvaatiohis
toria. Jotta korot voisivat alen
tua ja valuuttakurssien heikke
neminen loppua, valuuttakurs
sien ja korkojen liikkeisiin vai
kuttavat rahapolitiikkaa koske
vat odotukset ja spekulaatiot 

lähinnä mahdollistaa jatkuvan deval voitumisen. 
Vaikka kotimaiset korot pysyivät korkeina, 
markka heikkeni nopeasti kellutuksen ensimmäi
sinä kuukausina. Kokemuksistaan kauhistuneet 
yritykset pyrkivät minimoimaan devalvoitumis
riskit maksamalla valuuttave lkojaan mahdolli
simman nopeasti pois. Näin syntynyt valuutto
jen ulosvirtaus myötävaikutti markan ylilyövään 
heikkenemiseen. Yritykset, jotka maksoivat vel
kansa mahdollisimman heikolla markalla, tulivat 
maksimoineeksi kurssitappionsa. 

piti sitoa uuteen ankkuriin , joka kertoisi rahapo
litiikan linjauksen lähtökohdan ja näkökulman. 
Tätä tietoa vasten markkinat voisivat arvioida 
rahapolitiikan viritystä . 

Kun kiinteän valuuttakurssin tavoite oli 
ennen toiminut rahapolitiikan ankkurina, kellu
tuksen myötä tämä ankkuri menetettiin . Markki
noilla o ltiin hämmennyksissä, kun ei hahmotettu 
mihin , milloin ja miten rahapolitiikka reagoi 
tulevaisuudessa. Syksyn 1992 aikana markan 

Helmikuun 4 . päivänä 1993 Suomen Pankki 
täsmensi , mitä vakaa rahan arvo merkitsee kes
kuspankin näkökulmasta kelluvan valuuttakurs
sin järjestelmässä. Tavoitteena on "vuotuisell a 
nousulla mitatun inflaatiovauhdin vakiinnuttami
nen pysyvästi kahden prosentin tasolle vuoteen 
1995 mennessä". " Vakaat hintaodotukset luovat 
suotuisat olosuhteet reaalikoron laskulle ja pit
kän aikavälin taloudellisille päätöksille", korosti 
Suomen Pankki tiedotteessaan. 

Vähän ennen Suomen Pankkia oman täsmen
nyksensä olivat tehneet Englannin keskuspankki 
ja Ruotsin keskuspankki , jotka olivat Suomen 
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tavoin päästäneet valuuttansa kellumaan syksyn 
1992 aikana. Englannissa tavoitteeksi asetettiin , 
että ns. underlying-inflaatio eli kuluttajahintain
deksin (pl. asuntolainakorot) muutos pysyi si 1-4 
prosentin rajoissa kuitenkin siten, että parla
menttikauden lopulla inflaatio olisi vaihteluvälin 
alemmassa osassa. Tämän hetken tavoite on siis 
I:n ja 2.5 prosentin välillä eikä enää I :n ja 4:n 
välillä. Pitkän aikavälin tavoite on Englannissa 
enintään 2 prosentin inflaatio. Ruotsissa inflaa
tiotavoitteeksi määriteltiin 2 prosenttia, minkä 
ympärillä voita isiin sallia prosenttiyksikön suu
ruiset väliaikaiset hei lahtelut. 

Vaikka pääjohtaja Hämäläinen korosti tiedo
tustilaisuudessa 4.2.1995 Suomen Pankin seu
raavan Englannin ja Ruotsin ratkaisujen henkeä , 
Suomessa ei määritelty erityisiä toleranssirajo
ja. Katsottiin paremmaksi puhua kahden pro
sentin tasolla etenevästä underlying-inflaatiosta, 
koska Suomessa saatettaisiin tulkita 2 ± 1 siten, 
että se on oikeastaan sama kuin 3. Tämän virhe
tulkinnan välttämiseksi päätettiin puhua kahden 
prosentin tasosta, joka piti tulkita noin 2 pro
sentiksi, eikä tavoitetta siis pidä ymmärtää yhte
nä pistelukuna. Inflaatio voi väliaikaisesti, esi
merkiksi ulkomaankauppahintoihin liittyvien teki
jöiden takia, vaihdella 2 prosentin molemmin 
puolin, kunhan pohjainflaation trendi ei ala sys
temaattisesti poiketa tavoitteesta. 

Pohjainflaatio ja pohjainflaatioindikaattori 
Inflaatiotavoitteen täsmentämistä koskevia näkö
kohtia käytiin läpi Markan & talouden ensim
mäisessä numerossa kesällä 1993 .1 Pikkaraisen 
ja Tyrväisen artikkeli on myös tämän kokoelman 
ensimmäinen. 

Julkistaessaan inflaatiotavoitteen Suomen Pank
ki päätti kertoa suoraan tavoitteistaan. Samalla Suo
men Pankki pyrki tukemaan rahapolitiikan uskotta
vuutta ja luomaan tilaa korkojen alenemiselle. 

Vaikka rahapolitiikan lopputavoitteen saavut
tamista mitataan yleensä kuluttajahintainflaatiol
la, Suomen Pankki ei kuitenkaan määritellyt 
tavoitettaan kuluttajahintaindeksin suhteen. Tämä 

1 Jo ennen inflaatiotavoitteen julkistamista Suomen Pank
ki oli saattanut julkisuuteen inflaatiotavoitteen täsmenlä
mistäja Suomen Pankin inflaatiokuvaa selventäviä näkö
kohtia, joista monet loistuivat sellaisenaan tässä Markan 
& talouden artikkelissa (ks. Tyrväinen: Wages. Prices 
and the Exchange Rate in Finland, Bank of Finland Bul
leli n, January 1993). 

johtuu siitä, että hintaindekseillä yleensä - ja 
Suomessa kuluttajahintaindeksillä erityisesti -
on ominaisuuksia, jotka saattavat joissakin olo
suhteissa vaikeuttaa inflaatiotrendien havaitse
mista . Läpinäkyvyyden lisäämiseksi Suomen 
Pankki otti käyttöön ns. pohjainflaatioindikaat
torin. Pohjainflaatioindikaattorina käytetään ku
luttajahintaindeksiä, josta on poistettu verojen, 
tukipalkkioiden ja asumiseen liittyv ien pääoma
kustannusten eli asuntojen hintojen ja asuntolai 
nojen korkojen vaikutus. 

Perimmältään inflaatiotavoite koskee koti
maisesta taloudellisesta käyttäytymisestä synty
vää hintatason nousua. Suomen Pankin näkökul
masta keskeistä on siis kotimaisen tuotannollisen 
toiminnan ja yksityisen jakeluportaan toiminnas
ta syntyvä hintatason nousu. Tästä ei mikään ole
massa ollut hintaindeksi antanut yksikäsitteistä 
kuvaa (ks. s. 14-15). Siksi tarvittiin uusi mittari. 

Hintamuutosten syiden erittely o li erityisen 
tärkeää myös kahdesta välittömästä syystä. 
Ensinnäkin inflaatiotavoite asetettiin tilanteessa, 
jossa markka oli heikentynyt voimakkaasti. Toi
seksi valtiontalouden tila näytti vaativan välil 
listen verojen, julkisten palveluiden hintojen ja 
veroluonteisten maksujen korotuksia . 

Tapa, jolla asuntojen hinnat heijastuvat kulut
tajahintaindeksiin Suomessa, poikkeaa kansain
välisestä käytännöstä . Suomen kuluttajahinta
indeksissä asuntojen hinnat vaikuttavat asumis
kustannuksiin sisältyvän laskennallisen poiston 
kautta. Poisto taas perustuu asunnon arvoon, 
joka seuraa asunnon markkinahintaa. Ratkaisu 
korostaa pikemminkin asunnon luonnetta sijoi 
tuskohteena. Lisäksi voimakkaasti vaihtelevat 
hinnat vaikeuttavat kuluttajahintojen kansain
välistä vertailua. Näistä syistä asuntojen hintoja 
sisältävää erää "poistot" ei sisällytetä pohjain
flaatioindikaattoriin . 

Myös asuntolainojen korot vaikuttavat ku
luttajahintaindeksiin osana asumiskustannuksia. 
Korkokustannuksia mitataan koko asunto laina
kannan keskikorolla, ja siihen Suomen Pankin 
omat toimet vaikuttivat erityisesti aikaisemmin 
varsin suoraviivaisesti. Niinpä pidettiin perustel
tuna, että asuntolainojen korot jätetään pois poh
jainflaatioindikaattorista. 

Koska talouspolitiikan ei ole syytä reagoida 
itse aiheuttamiinsa hintatason muutoksiin, ta
louspolitiikan tarpeita varten pitää erottaa julki
sen vallan omista toimenpiteistä johtuva hintata-
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son nousu ja muu hintojen nousu. Tätä oli aivan 
erityisesti syytä korostaa tilanteessa, jossa itse 
asiassa verotuksen rakennetta oltiin muuttamassa 
välillisen verotuksen suuntaan. 

Kun pohjainflaatioindikaattorin muutoksia 
tarkastellaan, myös tuontihintojen vaikutus pi
tää arvioida huolellisesti . On esimerkiksi täysin 
luonnollista, että vaikkapa öljyn (tai muun raaka
aineen) maailmanmarkkinahinnan nousu siirtyy 
kotimaisten käyttäjien maksamiin hintoihin. Huo
mattavasti huolestuttavammaksi tilanne muuttuu, 
jos kotimaiset osapuolet alkavat vaatia kompen
saatioita. Jos syntyy odotus, että kompensaatio
ketju on lähdössä liikkeelle, se vaikuttaa myös 
valuuttakurssiin ja sen muutoksista syntyviin pai
neisiin. Näiden prosessien diagnosointi on vaikea, 
mutta tärkeä ja samalla hyvin haastava tehtävä. 

Miksi kyseessä sitten on indikaattori eikä 
yksinkertaisesti pohjainflaatio? Koska kuluttaja
hintaindeksistä ei ollut mahdollista poistaa tuon
tihintojen vaikutusta, uudenkin mittarin antama 
kuva kotoperäisistä inflaatiopaineista on suuntaa 
antava ja sen viestejä joudutaan tulkitsemaan. 
Kun siis pohjainflaation käsitettä pystyttiin lä
hestymään vain likimääräisesti , oli selvempää 
kutsua uutta mittaria pohjainflaation indikaatto
riksi kuin pohjainflaatioksi sinänsä. 

Pohjainflaatioindikaattori oli siis uusi väline, 
jolla tuotettiin hintakehitystä koskevaa informaa
tiota talouspolitiikan käyttöön.2 Jo sitä esiteltäes
sä todettiin , että vaikka pohjainflaatioindikaatto
rilla on keskeinen asema Suomen Pankin inflaa
tioseurannassa, keskuspankki seuraa sen ohella 
laajasti hintojen, ml. varallisuusesineiden hinto
jen ja palkkojen, kehitystä eri sektoreilla. 

Miksi juuri 2 prosenttia? 
Kuluttajahintaindeksit yliarvioivat todellista 
inflaatiota, sillä niissä ei pystytä täysin erotta
maan laadun paranemisesta aiheutuvaa hintojen 
nousua. Periaatteessa indeksin pitäis i mitata 
saman (ja siis myös samaa laatua edustavan) hyö-

1 Helmikuusta 1996 lähtien julkaistaan uutta yhtenäistet
tyä inflaatiomittaria EU-maille. Siinä eri maiden olemas
sa olevista kuluttajahintaindekseistä yksinkertaisesti 
poistetaan ne tekijät, joiden suhteen eri maiden vertailu
kelpoisuus on heiko inta . Uuden indeksin tavoite ei siis 
ole olla aikaisempia oikeampi ; uudella mittarilla on mer
kitystä ainoastaan yhdessä muiden maiden lukujen kans
sa. Siksi EU-indeksi ei myöskään korvaa pohjainflaatio
indikaattoria talouspolitiikan apuvälineenä. 

dykkeen hintaa eri ajankohtina. Jos korkeampi 
hinta johtuu laadun paranemisesta, kyse ei ole 
inflaatiosta vaan perusteeltaan väärästä hinta
vertailusta. Hyvä ja usein käytetty esimerkki 
on saman automerkin uusi ja vanha vuosimalli. 
Yleensä uuden mallin hinta on suurempi kuin 
edellisen vuosimalIin, mutta yleensä myös varus
telutaso tai muut ominaisuudet ovat parantuneet. 
Laadun paranemiseen liittyvä hintojen nousu ei 
ole aitoa inflaatiota. 

Mittausvirheiden vuoksi vakaan hintatason 
tavoite tulee pukea lähellä nollaa olevan, mutta 
kuitenkin nollaa suuremman inflaatioluvun muo
toon. Hyvin usein on päädytty lukuun 2. 

Jos kysytään miksi 2, miksei vähän enemmän, 
pitää pohtia, mitä hyötyä vähän isommasta luvus
ta saataisiin? Olisiko 3 tai 4 prosentin inflaatio 
jotenkin helpompi saavuttaa tai pitää vakaana kuin 
2 prosentin inflaatio? Tuskinpa vain. 

Millaisena inflaatio toteutuu, perustuu paljol
ti odotuksiin, joiden pohjalta hintapäätöksiä teh
dään. Jos yritykset uskovat, että nf voivat siirtää 
palkankorotukset hintoihin kysynnän siitä kärsi
mättä, palkankorotusvaatimuksiin on helpompi 
suostua. Yritykset uskovat voivansa siirtää pal
kankorotukset hintoihin, jos ne odottavat muiden 
toimivan samoin. Silloin myös kokonaiskysyn
nän odotetaan pysyvän entisellään . Työnantajien 
on helpompi hyväksyä suuri palkankorotus, jos 
ne odottavat palkkojen nousevan paljon myös 
muissa yrityksissä. Odotuksilla on taipumus 
toteuttaa itsensä. Siksi 3 ei olisi yhtään sen hel
pommin saavutettavissa kuin 2. Lisäksi kor
keampaan inflaatioon liittyy yleensä suurempi 
epävarmuus; se vaihtelee enemmän. Riskilisän 
vuoksi paitsi nimellis- myös reaalikorot nousevat 
korkeammiksi. 

Kuten yllä todettiin , on vaikea löytää syitä, 
miksi 2 olisi huonompi kuin 3. Entä onko 2 jos
sakin suhteessa parempi kuin 3? Seuraavassa 
esitettävien perusteiden valossa näin näyttää 
olevan. 

Lähes kaikissa EU-maissa rahapolitiikka pyr
kii pitämään inflaation noin 2 prosentissa. Koska 
ERM-järjestelmässä olevat maat pyrkivät pitä
mään valuuttakurssisuhteet vakaina, ne ovat 
epäsuorasti sitoutuneet samaan keskimääräiseen 
inflaatioon kuin ankkuri valuutan maa Saksa, 
jossa Bundesbank säätelee rahamäärän kasvua 
siten, että pitkän aikavälin inflaatiovauhti olisi 
enintään 2 %. 
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Jos meidän tavoitteenamme olisi - tai jos 
muuten vain hyväksyisimme, että meillä olisi -
muita maita nopeampi inflaatiovauhti, varautui
simme ja kehottaisimme markkinoita varautu
maan myös rahamme ulkoisen arvon heikkene
miseen eli devalvoitumiseen tulevaisuudessa. Se 
näet tiedetään, että inflatoimalla menetetty kil
pailukyky on pakko joskus saada takaisin. Aikai
semmin Suomi saattoi itse päättää devalvaation
sa ajankohdan ja suuruuden. Nykypäivänä - jos 
talouskehitys antaa siihen aiheen - markkinat 
määräävät valuutan heikkenemisen aikauran, suu
ruuden ja luovat sille myös vastareaktion ko
rOIssa. 

Vapaiden rahamarkkinoiden oloissa on luon
nollista, että markkinakorot nousisivat heti odo
tetun valuuttakurssimuutoksen verran. Eikä se
kään riitä, vaan sijoittajat vaativat päälle vielä 
riskilisän. Siksi kotimaiset korot nousevat her
kästi odotettua inflaatiota enemmän. 

Pohjainflaatioindikaattorin laskeminen 
ja julkistaminen 
Suomen Pankissa pidettiin tärkeänä, että pohja
inflaatioindikaattorin luvut ja julkaiseminen ovat 
kansallisen tilastoviranomaisen, Tilastokeskuk
sen, vastuulla. Tällä haluttiin luoda selvät peli
säännöt ja estää spekulaatiot, jotka voisivat jos
sakin kriittisessä tilanteessa johtaa syytöksiin 
lukujen manipuloinnista. 

Asiassa edettiin seuraavasti. Tilastokeskus 
uudistaa säännöllisesti kerran viidessä vuodessa 
kuluttajahintaindeksin painorakenteen. Uusi in
deksi (1990 = 100) oli määrä esitellä runsas viik
ko sen jälkeen, kun Suomen Pankki täsmensi 
inflaatiotavoitteensa. Periaatteet, joita noudatet
taisiin pohjainflaatioindikaattorin julkistamises
sa ja laskemisessa, ilmoitettiin tiedotusvälineille 
uuden kuluttajahintaindeksin julkistamistilaisuu
dessa. Tilastokeskus julkaisi indikaattorin histo
riatiedot. Uudet luvut julkaistaan kunkin kuu
kauden 15. päivänä, kuluttajahintaindeksin yh
teydessä.] Laskentamenettelystä tiedotettiin niin 
ikään. Järjestelmästä pyrittiin siis tekemään mah-

3 Pohjainflaatioindikaattoria koskeva tieto saadaan kuu
kautta myöhemmin kuin kuluttajahintaindeksin pistelu
vut. Tilastokeskus tarvitsee lisäajan verotariffi-indeksin 
laskemiseen, jota käytetään pohjainflaatioindikaattorin 
määrittämisessä. Esimerkiksi jokaisen maaliskuun 15. 
päivänä julkaistaan siis helmikuun kuluttajahintaindeksi 
ja. tammikuun pohjainflaatioindikaattori. 

dollisimman läpinäkyvä ja uskottava antamalla 
kaikille osapuolille yhtäläinen ja mahdollisim
man kattava tieto pohjainflaatioindikaattorista. 

Miten inflaatiotavoite otettiin vastaan? 
Heti inflaatiotavoitteen julkistamisen jälkeen sitä 
pidettiin yleisesti - sekä ekonomistien että tiedo
tusvälineiden piirissä - kovana. Koska sen saa
vuttamiseen ei oikein uskottu, kommentoinnin 
perusvireenä oli skeptisyys: "Matalan inflaation 
asettaminen talouspolitiikan tavoitteeksi on kui
tenkin paljon helpompaa kuin tavoitteeseen pää
sy. Siksi on aiheellista kysyä, onko näin täsmälli
nen tavoite järkevä - - . Vain realistisilla tavoit
teilla on merkitystä. Epärealistinen inflaatiota
voite muuttuu aikapommiksi, jos näyttää siltä, 
ettei asetettu tavoite toteudu - - . Toivottavasti 
uusi inflaatiotavoite lepää vankemmalla pohjalla, 
vaikka sitä on pidetty jo nyt erittäin kovana." 
(HS 9.3.1993) 

Alkuvaiheen keskustelussa vastakkain näyt
tivät olevan perinteinen ja uusi ajattelutapa. En
sin mainittua edustavat kommentaattorit pitivät 
toteutunutta devalvoitumista lopullisena. Deval
vaatio-inflaatiosyklin logiikan mukaan se, mikä 
joustaa, on kotimainen inflaatio. Uutta, kellutuk
sen logiikkaa seuraten keskuspankista vastattiin, 
että jos kotimainen inflaatio ei kiihdy, valuutta
kurssi joustaa. Esimerkiksi Pikkarainen ja Tyr
väinen ennakoivat, että kun talous alkaa elpyä, 
keväällä 1993 vallinnut hintakilpailukyky olisi 
vaikeasti ylläpidettävissä. Sen vuoksi näytti to
dennäköiseltä, että reaalinen valuuttakurssi tulisi 
vahvistumaan suhdanteiden parantuessa. Reaali
nen valuuttakurssi voi vahvistua kahdella tavalla: 
joko markka revalvoituu tai kotimaiset kustan
nukset nousevat nopeammin kuin kilpailijamais
sa. Suomen Pankki pyrki toimimaan siten, että 
talouden elpyessä hinta- ja kustannuskehitys py
syisi vakaana, jolloin nimellinen valuuttakurssi 
voi vahvistua. 

Myös markkinoilla kesti jonkin aikaa en
nen kuin inflaatiotavoitteen täsmentäminen alkoi 
saada uskottavuutta. Silti voidaan todeta, että 
kokonaisuutena katsoen inflaatiotavoite otettiin 
markkinoilla hyvin vastaan. 

Rahapolitiikan ankkurin täsmentämisen rin
nalla luottamusta talouspolitiikkaan lisäsi halli
tuksen sitoutuminen budjetti politiikassaan ns . 
menokehykseen. Vaikka päätös, joka tähtäsi jul
kisen talouden velkaongelmien ratkaisemiseen, 
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oli tehty jo vuotta aikaisemmin, se alkoi saada 
uskottavuutta vasta nyt. 

Suomen ja Saksan korkojen ero kapeni mer
kittävästi , ja lähes puolentoista vuoden ajan jat
kunut markan devalvoituminen katkesi maalis
kuun 1993 puolivälissä. Huhtikuun alussa mark
ka alkoi vahvistua. 

Hallitus ei alkuvaiheessa ottanut kantaa 
intlaatiotavoitteeseen. Parisen kuukautta myö
hemmin eli maaliskuun 30. päivänä 1993 Suo
men hallitus ja etujärjestöt sitten ilmoittivat 
talousneuvoston kokouksessa tukevansa Suomen 
Pankin esittämän 2 prosentin inflaatiotavo itteen 
saavuttamista. Seuraavana päivänä 31.1.1993 Ahon 
hallitus esitti kannanoton "tavoitteista ja keinoista 
työllisyyden parantamiseksi sekä vakaan talous
kehityksen turvaamiseksi". Sen mukaisesti "hal
litus tukee osaltaan Suomen Pankin vuodelle 1995 
asettaman inflaatiotavoitteen saavuttamista" . 

Myös nykyinen hallitus on sitoutunut hitaan 
inflaation politiikkaan. Tuki Suomen Pankin 
tavoitteelle kirjattiin hallitusohjelmaan, ja jo en
nen virkaan astumistaan nykyinen pääministeri 
Lipponen hankki alhaisen inflaation tavoitteel
le kaikkien keskeisten työmarkkinajärjestöjen 
(Akava, LTK, SAK, STTK, TT) tuen. Kannan
määrittelyssään 9.4.1995 järjestöt totesivat: 
"Keskusjärjestöt yhtyvät ' (tulopoliitti sen selvi
tys)toimikunnan näkemykseen, että 'työmarkki
najärjestöt voivat rauhoittaa inflaatio-odotuksia 
sekä vaikuttaa myönteisesti talous- ja työllisyys
kehitykseen asettamalla yhteisen inflaatiotavoit
teen ja mitoittamalla palkkaratkaisunsa tavo it
teen kanssa yhteen sopiviksi'." 

Hitaanj a vakaan inflaation tavoitteesta on sii s 
tullut myös yleisen talouspolitiikan tavo ite, jota 
pidetään laajalti yhteiskunnassa hyväksyttävänä 
ja järkevänä. 

Rahapolitiikka ja inflaatio 
Suomen Pankki on pyrkinyt saamaan politii
kalleen ymmärtämystä myös se lvittämällä sen 
logiikkaa ja perusteita Markka & talous -lehden 
palstoilla. Rahapolitiikan j a inflaation yhteyttä 
eritte levät omissa kirjoituksissaan Harri Lah
denperä ja Paavo Peisa. 

Harri Lahdenperä muistuttaa artikkelissaan 
Rahan arvo ja talouspolitiikan tavoitteet, että 
talouspolitiikan perimmäinen päämäärä on tur
vata kansalaisten hyvinvointi ja kohottaa sitä. 
Kun rahapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi ase-

tetaan vakaa rahan arvo, taustalla on ajatus, että 
näin parhaiten edistetään talouden, tuottavuuden 
ja työllisyyden kasvua. 

Vähänkin pitemmällä aikavälillä inflaatio on 
rahataloudellinen ilmiö sikäli, että siihen aina 
liittyy rahataloudellisten suureiden, raha- ja luot
tomäärien , vastaava kasvu. On siis luonnollista, 
että rahapolitiikka, jolla voidaan vaikuttaa ni
menomaan raha- ja luottomäärien kehitykseen, 
keskittää voimansa inflaation kurissa pitämiseen. 
Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että ainoastaan 
rahataloudelliset tekijät määräisivät inflaation 
kehityksen. Itsestään selvää on, että hyödyke- ja 
työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta vaikuttavat 
merkittävästi inflaation vaihteluun. Sen sijaan pi
demmällä aikavälillä inflaatio ratkaisevasti riip
puu rahataloudellisten suureiden kehityksestä, 
toisin sanoen rahapolitiikasta. 

Myös Paavo Peisa korostaa liikkeessä olevan 
rahan määrän ja talouden hintatason kehittyvän 
pitkällä aikavälillä yleensä samansuuntaisesti . 
Tästä huolimatta hän myöntää, että vaikka raha
politiikan välineitä tutkii huolellisesti, niiden ja 
inflaation välinen yhteys ei selviä helposti . Raha
politiikan välineiden ja tavoitteiden yhteys -
rahapolitiikan välittymismekanismi - määräytyy 
ensi sijassa kansantalouden eri osien toiminnan 
perusteella. Viranomaisten päätöksillä on oma 
vaikutuksensa rahapolitiikan välittymismekanis
miin, mutta niitäkin tärkeämpiä ovat yksityisen 
sektorin päätökset. Erityisen selvästi välittymis
mekanismi on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden 
ja työmarkkinoiden toimintaan. 

Parhaimmillaan rahapolitiikka on vastasyk
listä siten, että korot ovat alimmillaan suhdanne
kierron taantumavaiheissa, jolloin esiintyy laajaa 
työttömyyttä, ja korkeimmillaan noususuhdan
teessa, jolloin alkaa olla pula lähes kaikesta 
ammattitaitoisesta työvoimasta. Silti rahapoli
tiikkaa ei voi ohjata suhdannetilanteen tai työ
markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella. 
Inflaatiopaineita saattaa nimittäin syntyä joukko
työttömyyden oloissakif!. Itse asiassa inflaatio on 
yleensä nopeampaa korkean kuin alhaisen työt
tömyyden maissa. Eri maiden kokemukset raha
politiikan harjoittamisesta osoittavat jokseenkin 
selvästi, että keskuspankki tukee talouden tasa
painoista kehitystä ja sitä kautta työllisyyttä ajan 
oloon parhaiten siten, että se harjoittaa johdon
mukaisesti hintavakauteen tähtäävää rahapoli
tiikkaa. 
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Inflaatio ja työttömyys 
Onko pyrkimys matalaan inflaatioon syy siihen, 
että työttömyys alenee niin hitaasti? Artikkelis
saan Inflaatio, työmarkkinoiden jousto ja työlli
syys Timo Tyrväinen vastasi syksyllä 1994: 
Menneessä maailmassa inflaatiota ja työttömyyt
tä koskevia tavoitteita pidettiin usein vastakkaisi
na. Nykyisessä, markkinaehtoisessa Suomessa 
näin ei välttämättä ole. Se, mikä edistää inflaa
tion vakautta, tukee myös työllisyyttä. Siksi on 
luontevaa, että keskuspankki kiinnittää huomion
sa kaikkiin niihin tekijöihin, jotka heikentävät 
työmarkkinoiden toimintaa. 

On tärkeää huomata, että Efta-maissa (ml. 
Suomi) yksityisen sektorin työllisyys ei kasvanut 
lainkaan niiden 20 vuoden aikana, jotka seurasi
vat ensimmäistä öljykriisiä vuonna 1973. Hyvä 
työllisyystilanne perustui julkisen sektorin laaje
nemiseen. Tämän kehityksen haitat pysyivät pit
kään piilossa. Alijäämä- ja velkaongelmat kärjis
tyivät kuitenkin laman aikana. Hyvinä aikoina 
rakennettuihin järjestelmiin näytti monissa ta
pauksissa liittyvän kielteisiä sivuvaikutuksia, 
jotka nousivat näkyviin vasta talouden ja työttö
myyden kriisissä. 

Tyrväinen erittelee artikkelissaan työmarkki
noiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Esimer
kiksi (vero)kiilan kasvu katsotaan työllisyyden 
kannalta epäsuotuisaksi silloin, kun se jää vai
kuttamaan suurempina työvoimakustannuksi
na. Tämän vaikutuksen todetaan olevan paljon 
laajempi, vakavampi ja pitkävaikutteisempi kuin 
siihen asti oli uskottu. Toisaalta korkeaa työttö
myyttä pitävät yllä järjestelmät, jotka pönkittävät 
työllisten insiderien edunvalvontaa. Vaarana on 
se, että työlliset neuvottelevat sopimuspalkkan
sa ylöspäin siten, että työttömien työllistymis
mahdollisuus pakenee yhä kauemmas. Silloin, 
kun olemassa olevat yritykset tietävät, etteivät 
uudet markkinoille pyrkivät kilpailijat voi kil
pailla alemmilla työvoimakustannuksilla, yritys
insiderien (= olemassa olevien yritysten) asema 
on vahvempi.Työmarkkinoiden toimintaa paran
tavilla uudistuksilla voitaisiin luoda toimintatilaa 
uusille (pien)yrityksille. Tämän arvioitiin olevan 
ensiarvoisen tärkeää työllisyyskehityksen parane
miseksi. 

Kesällä 1995 palasivat lehtien palstoille pu
heenvuorot, joissa uskoteltiin työttömyyden 
helpottavan, jos inflaation annettaisiin kiihtyä. 
Siksi Mikko Spolander palasi työttömyyden 

ja inflaation suhdetta koskevaan teemaan syk
syllä 1995 . 

Erityisesti l 970-luvulla talouspolitiikan ohje
nuoraksi omaksuttiin oppi, jonka mukaan työlli
syyskehitystä voitiin ohjata aktiivisen suhdanne
politiikan avulla inflaatiosta piittaamatta. Kui
tenkin jo 1970-luvulla alettiin olla yhtä mieltä 
siitä, ettei inflaation ja työttömyyden kesken voi 
käydä kauppaa pitkällä aikavälillä. Samalla huo
mattiin, ettei inflaation ja työttömyyden välinen 
suhde ollut vakaa edes lyhyellä aikavälillä. 

Talouden rakenteet ja toimintamekanismit 
ovat muuttuneet perusteellisesti viimeisen kym
menen vuoden aikana. lnflatorinen politiikka, 
joka toimi heikosti 1970-luvulla, ei toimi enää 
lainkaan tänä päivänä. Kilpailijamaita nopeampi 
hintojen nousu näyttää pikemminkin hidastavan 
talouskasvua kuin nopeuttavan sitä. Nykymaail
massa korot nousevat jo ennen kuin inflaatio
odotukset muuttuvat inflaatioksi . Kasvu hidas
tuu, työttömyys kasvaa ja inflaatio-odotukset 
jäävät mitä todennäköisimmin toteutumatta. 

Tyrväisen artikkeli Inflaatio - palkansaajan 
painajainen oli yhteydessä tulossa oleviin, syk
syn 1995 tuloneuvotteluihin. Siksi mielenkiin
non kohteena on inflaation vaikutus palkansaa
jaan ja hänen perheensä taloudelliseen tilantee
seen. Esimerkkilaskelmat osoittavat, miten ylei
sen palkankorotuksen inflaatiovaikutus syö suuren 
korotuksen ostovoimaa. Myös verot haukkaavat 
melkoisen palan. Osoittautuukin, että pienempi 
yleinen palkankorotus voi antaa enemmän osto
voimaa kuin suuri. 

Tämäkään ei ollut tapahtumaketjun koko ku
va, vaan vasta tarinan alku. Kun inflaatio suur
ten palkankorotusten seurauksena kiihtyisi ja 
tulevaan inflaatiokehitykseen liittyvä epävar
muus lisääntyisi , korkotaso kääntyisi nousuun. 
Pahimmassa tapauksessa korot nousisivat enem
män kuin inflaatio kiihtyy, eli korot nousisivat 
myös reaalisesti. Asuntovelallisten - joita pal
kansaajissa on paljon - asema kiristyisi. 

Inflaation kiihtyminen ei vaikuta vain palkan 
ostovoimaan vaan myös yritysten kykyyn työllis
tää. Kun korkotason nousu vaikuttaa haitallisesti 
yksittäisiin kotitalouksiin ja yrityksiin, se vaikut
taa haitallisesti myös yleiseen taloudelliseen 
tilaan. Talouden kasvu heikkenee ja työttömyys
ongelma säilyy tai pahenee. Samalla myös val
tion korkomenot ja työttömyysmenot lisääntyvät. 
Näin ollen toimiminen hitaan ja vakaan inflaa-
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tion oloissa luo taloudelle parhaat kasvuedelly
tykset ja antaa koroille tilaa alentua. 

Korot ja inflaatio 
Yksi yleisen talouskeskustelun kestoaiheita on 
Suomessa se, miten korot määräytyvät. Ja erityi
sesti, mikä on (pitkien) korkojen ja inflaation 
suhde. Tätä selvittää vuoden 1994 tapahtumien 
valossa Laura Vajanne artikkelissaan Miksi pit
kät korot nousivat. 

Periaatteessa markkinakorkoihin vaikuttaa 
kolme tekijää: odotettavissa oleva reaalikorko, 
inflaatio-odotus ja odotuksiin liittyvä epävar
muus, joka katetaan riskipreemiolla. Mitä pitem
piaikaisista koroista on kyse, sitä olennaisempi 
on odotusten ja epävarmuuden merkitys. 

Vuonna 1994 rakenteellisia, korkoja nostavia 
tekijöitä olivat toisaalta kansainvälisen säästä
misasteen aleneminen, toisaalta investointien 
parantuneet tuotto näkymät. Rakenteellisten te
kijöiden ohella myös suhdannetekijät nostivat 
reaalikorkoja. Toteutunut pitkien nimelliskorko
jen kansainvälinen nousu oli kuitenkin selvästi 
enemmän kuin prosenttiyksikön suuruinen reaa
likoron nousu antaisi ymmärtää. Korot nousivat, 
vaikka inflaatiovauhti hidastui . Olikin ilmeistä, 
että pitkissä koroissa korostuu huomattavasti 
pitempiaikaisempi inflaationäkemys, joka ulot
tuu yli koko sijoitushorisontin. 

Maaliskuussa 1995 arvioitiin, että inflaatio
odotusten muuttumiseen vaikutti ainakin kaksi 
tekijää. Ensinnäkin maailmantalouden siirtyminen 
voimakkaaseen noususuhdanteeseen lisäsi epäi
lyksiä siitä, että matala inflaatio on pysyvä olotila. 
Myöskään EU-maiden sitoutumista EMU-kritee
rien välityksellä alhaiseen inflaatioon ei ollut vielä 
todella testattu. Inflaatio-odotuksia lisäsivät 
myös arviot julkisten alijäämien kehityksestä. 

Vielä vuoden 1995 alussa tuntui siltä, että ris
kipreemion merkitys korostui erityisesti siinä maa
ryhmässä, johon kuuluvat Ruotsi , Italia, Espanja 
ja Suomi. Pitkäaikaisissa koroissa se näkyi 2,5 - 3 
prosenttiyksikön korotuksena. Mainituille maille 
o li yhteistä huono inflaatiohistoria, valuuttakurs
sien devalvaatiot ja keskimääräistä heikommassa 
kunnossa oleva julkinen talous. 

Silti Suomella oli Vajanteen mielestä hyvät 
mahdollisuudet irrottautua tästä maaryhmästä, jos 
halukkuutta on riittävästi. Pitkien korkojen pysy
minen korkeina viesti kuitenkin siitä, että uskotta
vuuden saavuttaminen, mikä vasta mahdollistaa 

matalammat korot, edellyttää useita vuosia kestävää 
johdonmukaisen talouspolitiikan noudattamista. 

Vajanteen artikkeli on kirjoitettu maaliskuus
sa 1995, vähän sen jälkeen, kun liittokohtainen 
palkankorotuskierros oli saatu päätökseen Suo
messa. Toteutuneet palkankorotukset ylittivät 
kaikkien odotukset ja inflaatioepävarmuus oli 
suuri. Päivän kysymys oli, kertooko sopimus
kierros uuden inflaatiokierteen alkamisesta vai 
jääkö se lamaan liittyvien kompensaatiopainei
den kertaluonteiseksi purkautumiseksi . 

Työmarkkinaosapuolten hämmennys ja mo
nien järjestöjohtajien huoli viestitti, että "eihän 
tässä nyt ihan näin pitänyt käydä". Siksi ei tullut 
yllätyksenä, että - kuten jo edellä todettiin - työ
markkinaosapuolet ja uuden hallituksen muo
dostaja sitoutuivat yhteiseen rintamaan alhaisen 
inflaation puolesta. Sittemmin valtion menoleik
kaukset, maltillinen tulosopimus ja hallituksen 
työllisyysohjelma ovat kaikki vahvistaneet uskot
tavuutta ja luoneet tilaa korkojen alenemiselle. 
Ero Suomenja Saksan pitkien korkojen välillä pie
neni 3 prosenttiyksiköstä maaliskuussa 1995 noin 
yhteen prosenttiyksikköön vuoden 1996 alussa. 

Monet tämän kokoelman kirjoittajat ovat 
korostaneet odotusten roolia . Mutta onko inflaa
tio-odotuksista suoraviivaisia mittareita? Autta
vatko tarjolla olevat mittarit ennustamaan toteu
tuvaa inflaatiota? Näitä kysymyksiä tarkastelevat 
Mika Kuismanen ja Mikko Spolander. Suo
messa julkaistaan säännöllisesti kolmea kyselyä, 
joissa vastaajilta kysytään arviota menneestä tai 
tulevasta tai kummastakin hintatason tai inflaa
tiovauhdin muutoksesta. Kyselyjä julkaisevat 
Tilastokeskus, Teollisuuden ja Työnantajain Kes
kusliitto ja Helsingin Sanomat. 

. Kun pohditaan, mitä kyselyistä opitaan, 
arvioidaan barometriluonteisten kyselyjen kykyä 
ennustaa kuluttajahintojen muutoksia. Kun pide
tään mielessä esitettyjen kysymysten moniselit
teisyys ja saatujen vastausten tulkinnanvaraisuus, 
voimakasta kantaa suuntaan tai toiseen ei voida 
ottaa. Siksi kyselyt ovat. parhaimmillaankin vain 
osa laajempaa inflaatiokehityksen ennustamises
sa käytettävää informaatiota. 

Suomen Pankki seuraa monipuolisesti niitä 
tekijöitä, jotka voisivat johtaa yleisen inflaation 
vauhdittumiseen: Kuten myös Peisan artikkelis-

4 Tätä teemaa käsitellään myös Pikkaraisen ja Ripatin 
artikkelissa Rahatalouden indikaattorien merkitys raha
politiikan suunnittelussa, Markka & talous 2/ 1995. 
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sa todettiin, omaisuusarvojen nousu on usein 
ensimmäisiä merkkejä inflaatiokehityksen suun
nan kääntymisestä. Devalvaatiotaloudessa kanto
hintojen nousu oli usein ensimmäinen oire. 
Lähes samanlainen merkitys oli asuntojen hin
noilla ja joskus myös osakkeiden hinnoilla. Mik
ko Spolanderin artikkeli Varallisuus hinnat ja 
injlaatioprosessi Suomessa tarkastelee sitä, mitä 
tästä menneisyydestä voidaan tänään oppia. 

Artikkelin tuloksia voinee tulkita siten, että 
yksioikoisia linjanvetoja on syytä varoa. Rahoi
tusmarkkinoiden vapautumisen jälkeen rahapo
litiikan välittyminen talouteen on muuttunut. 
Aikaisemmin rahapolitiikka vaikutti lähinnä 

rahoituksen saatavuuden kautta, kun se nyt vai
kuttaa pääasiassa korkojen välityksellä. Myös 
verojärjestelmä suosi velkaantumista. Vaikka siis 
kvalitatiivisten tulosten perusteella asuntojen 
hintojen ja kantohintojen kehitys näyttää enna
koivan ansiotason ja kuluttajahintojen nousua, 
erityisesti lyhytaikaisten heilahdusten ennustear
voon on uusissa oloissa syytä suhtautua samalla 
sekä vakavasti että maltillisesti. Vasta useampien 
havaintojen ja niiden huolellisemman erittelyn 
perusteella voidaan päätellä, viestivätkö varalli
suushintojen muutokset yleisen inflaation tulos
sa olevista muutoksista. _ 
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lähivuosien inflaationäkymät 
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10.6.1993 

Rahapolitiikan tavoittee
na ovat valuuttakurssijärjes
telmästä riippumatta vakaat 
rahataloude lli set olosuhteet, 
mikä sisältää pyrkimyksen 
hitaaseen ja vakaaseen in
flaatioon. Inflaatiotavoite tu
kee alhaisen ja vakaan kor
kotason tavoitetta, ja siihen 
sitoutumalla pyritään edistä-

Suomen Pankki pyrkii 
inflaatiotavoitteensa mukaisesti 
kahden prosentin 
pohjainflaatioon vuodesta 
1995 alkaen. Suomella koitukseen. Näiden ohella 

keskuspankit seuraavat tie
tenkin myös reaalitalouden 
sekä hintojen ja palkkojen 
kehitystä laajasti. Näin on 
menetelty myös Suomen 
Pankissa markan kellun
nan aikana. Julkistaessaan 
inflaatiotavoitteen Suomen 

näyttäisi lähivuosina olevan 
hyvät mahdollisuudet rakentaa 
talouttaan uudelleen ilman 
kiihtyvän inflaation mukanaan 
tuomaa epävarmuutta, 
korkeita korkoja ja 
valuuttakurssivaihteluja. 

mään reaalitalouden, ml. ulkoisen tasapainon, 
suotuisaa kehitystä. Alentaessaan helmikuussa 
peruskorkoa Suomen Pankki samalla täsmensi 
inflaatiotavoitteensa siten, että ns. pohjainflaa
tio pyritään vakauttamaan kahden prosentin 
tasolle vuodesta 1995 alkaen. Jos otetaan huo
mioon hintaindeksien harhaisuus, joka johtuu 
mm. hyödykkeiden laadun muutoksista, kah
den prosentin inflaatiotavoite on hyvin lähel
lä nollainflaation tavoitetta. Hallitus ilmoitti 
31.3.1993 tukevansa Suomen Pankin inflaatio
tavoitteen saavuttamista. 

Pyrkiessään lopputavoitteeseen keskuspan
kit käyttävät apunaan ns. välitavoitteita. Väli
tavoitteiden tehtävä on kertoa, oll aanko lop
putavoitetta saavuttamassa. Kiinteän valuutta
kurssin jätjestelmässä itse valuuttakurssi on ra
hapolitiikan välitavoite: tavoitteena on kytkentä 
vakaan rahatalouden ja hitaan inflaation ympä
ristöön. 

Kelluvan valuuttakurssin järjestelmässä on 
sen sijaan vaikeampaa määritellä välitavoitet
ta. Niinpä monet keskuspankit eivät julkista
kaan erityistä välitavoitetta, vaan käyttävät (si
säisesti) eri laisia rahatalouden indikaattoreita 
- kuten raha-aggregaatteja, luottoekspansioi
ta, korkoja ja valuuttakursseja - tähän tar-

Pankki päätti kertoa suo
raan tavoitteistaan. Samalla Suomen Pankki 
pyrkii tukemaan rahapoli tiikan uskottavuutta 
ja luomaan tilaa korkojen alenemiselle. 

Sitoutumalla inflaatiotavoitteeseen 
pyritään alhaiseen korkotasoon 
Verrattuna sodanjälkeiseen aikaan Suomen 
suhteellinen hintakilpailukyky on kahden vii
me vuoden tuntuvan parantumisen jälkeen 
poikkeuksellisen hyvä (kuvio 1 ).' Kehityksen 
syynä ovat olleet markan ulkoisen arvon tuntu
va heikentyminen - e li valuutan devalvoitumi
nen - ja maltilliset työmarkkinasopimukset. 
Myös tuottavuuden kohentuminen on vahvis
tanut ki lpai lukykyä. 

Kun talous a lkaa elpyä ja kotimainen ky
syntä piristyy, nykyinen hintakilpailukyky on 
kuitenkin vaikeasti ylläpidettävissä. Onkin to
dennäköistä, että reaalinen valuuttakurssi tulee 
vahvistumaan (ts . hintakilpailukyky heikkene
mään) suhdanteiden parantuessa. Reaalinen 

, Suhteellista hintakilpailukykyä kutsutaan myös 
reaaliseksi val uuttakurssiksi. Kun suhteellinen hinta
kilpailukyky heikkenee/paranee, reaalinen valuutta
kurssi vahvistuu/heikkenee. 
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KUVIO 1. Pohjainflaatioindikaattori 

SUHTEELLISET YKSIKKÖTYÖKUSTANNUKSET, 
SAMANA VALUUTIANA, 

mittaa hintojen 
muutoksen perusvirettä 
Rahapolitiikan lopputavoit
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teen saavuttamista mitataan 
yleensä kuluttajahintainflaa
tiolla. Esimerkiksi Englanti 
ja Ruotsi ovat sitoneet inflaa
tiotavoitteensa kuluttajahin
taindeksin kehitykseen. Toi
saalta hintaindekseillä yleen
sä - ja Suomessa kuluttaja
hintaindeksillä erityisesti -
on ominaisuuksia, jotka saat
tavat joissakin olosuhteissa 
vaikeuttaa inflaatiotrendien 
havaitsemista. Julkisen sek
torin toimenpiteiden ja asun-

f- -

80 
1971 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 

Nouseva käyrä = Suomen hintakilpailukyvyn vahvistuminen 

valuuttakurssi voi vahvistua kahdella tavalla: 
joko markka revalvoituu tai kotimai set kustan
nukset nousevat nopeammin kuin ki lpailij a
maissa. 

Kun markka ke lluu, talouspolitiikka vo i 
vaikuttaa siihen, vahvistuuko reaa linen va luut
takurssi markan revalvoitumisen va i inflaation 
kautta. Suomen Pankki pyrkii toimimaan siten, 
että talouden elpyessä hinta- ja kustannuskehi
tys pysyy vakaana, jolloin nimellinen valuutta
kurssi voi vahvistua. 

Kun sii s syntyy odotus markan ulkoisen 
arvon tu levasta vahvi stumisesta, ero ulkomai 
siin korkoihin pyrkii supistumaan.' Jos samal
la talouspolitiikan eri lohkoi lla sitoudutaan 
inflaatiotavoitteeseen, talouspolitiikan linjaan 
kohdi stuva epävarmuus vähenee. Tämä puo
lestaan supistaa Suomeen liittyvää riskipree
miota. Näin sekä revalvoitumisodotus että 
ri skipreemion supistuminen luovat edellytyk
siä korkotason alenemiselle. 

, Ns. avoimen talouden korkopariteetin mukaan koti
maisen nimellisen koron määräävät ulkomainen kor
kotaso, va luuttakurss in odotettu muutos ja ns. riski
preemio. Kun valuutan odotetaan revalvoituvanl 
devalvo ituvan, kotimaisten korkojen ero ulkomaisiin 
korkoihin pyrkii supistumaan/kasvamaan. Riskipree
mion kasvaessa ero ulkomaisiin korkoihin pyrkii kas
vamaan. 

tojen hintojen vaikutus indek
sissä ovat tällaisia trendien 
havaitsemista hankaloittavia 
tekijöitä. Läpinäkyvyyden ja 

kansainvälisen verta ilukelpoisuuden lisäämi
seksi Suomen Pankki onkin ottanut käyttöön 
ns. pohjainflaatioindikaattorin, joka kuvaa in
flaatiota paremmin kuin kuluttajahintaindeksi. 
Pohjainflaatioi ndikaattorina käytetään kulutta
jahintaindeksiä, josta on poistettu verojen, tu
kipalkkioiden sekä asumiseen liittyvien pää
omakustannusten eli asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus. Vaikka poh
jainflaatioindikaattorilla on keskeinen asema 
Suomen Pankin inflaatioseurannassa, keskus
pankki seuraa sen ohella laajasti hintojen, ml. 
varallisuusesineiden hintojen ja palkkojen, ke
hitystä eri sektoreilla. 

Tapa, jolla asuntojen hinnat heijastuvat 
kuluttajahintaindeksiin Suomessa, poikkeaa 
kansai nvä lisestä käytännöstä. Asuntojen hin
nat nimittäin vaikuttavat asumiskustannuksii n 
sisä ltyvän laskennallisen poiston kautta . Poi sto 
taas perustuu asunnon arvoon, joka seuraa 
asunnon markkinahintaa. Ratkaisu korostaa 
pikemminkin asunnon luonnetta sijoituskoh
teena . Lisäksi voimakkaasti vaihte levat hinnat 
vaikeuttavat kuluttajahintojen kansainvälistä 
verta ilua. Näistä syistä asuntojen hintoja sisäl
tävää erää "poistot" ei sisällytetä pohjainflaa
tioindikaattori in. 

Myös asuntolainojen korot vaikuttavat ku
luttajahintai ndeksiin asumiskustannusten osana. 
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Korkokustannusta mitataan 
koko asuntolainakannan kes
kikorolla, ja siihen Suomen 
Pankin omat toimet vaikut-

Taulukko 1. 

Vero 

Liikevaihtovero 

Verot ja tukipalkkiot verotariffi-indeksissä (1985 = 100) 

Osuus 
veroista, % 

Tukipalkkio 
Osuus tuki

palkkioista, % 

Alkutuotevähennykset 
tavat voimakkaasti ja heti . 
Esimerkiksi peruskoron kehi
tyksen mukaisesti asuntolai
nojen korkojen aleneminen 
vähentää kuluttajahintaindek
sin nousua yli 'h prosentti
yksikköä vuoden 1993 alku
puoliskon aikana. 

Alkon ylijäämä 
Autovero 
Tupakkavero 
Polttoainevero 
Kuluttajahintaindeksi n 

55.7 
13.5 
74 
4.8 
4.3 

VR:n tuki 
Maatalousyrittäjien lomatuki 
Maidon lisähinta 
Pinta-alalisä 
Liikennelaitosten alijäämä 
Teollisuuden muu tuki 

34.6 
9.1 
6.2 
6.2 
54 
54 
3.5 veroii. maksut 

Valt ion osuudet rahape leistä 
Tu llit , tuontimaksut 

2.9 
2.9 
2.4 
6. 1 

Maatalouden tasa-
painottaminen 

Maatalouden suora tulotuki 
Muuttuet 

34 
5.3 

20.9 
Jos inflaation kiihtymi

nen edellyttää rahapolitiikan 
Muut verot 

kiristämistä, tuloksena oleva YHTEENSÄ 
korkojen kohoaminen nos-
taiSI kuluttajahintaindeksiä. 
Korkojen kohoaminen ja kuluttajahintaindek
sin nousu eivät kuitenkaan ole mielekäs perus
telu kiristää rahapolitiikkaa edelleen . Niinpä 
asuntolainojen korot on nähty perustelluksi 
jättää pois pohjainflaatioindikaattorista. 

Julkinen valta vaikuttaa hintakehitykseen 
välillisen verotuksenja tukipalkkioiden kautta. 
Tukipalkkioiden ja verotuksen muutokset ovat 
sellaisia talouspoliittisia toimenpiteitä, joiden 
hintavaikutuksiin ei ole aiheellista reagoida ra
hapolitiikalla. 

Pohjainflaatioindikaattorin laskemisessa 
käytetään apuna verotariffi-indeksiä ja netto
hintaindeksiä. 

Verotariffi-indeksi (taulukko 1) mittaa jul
kisen vallan toimenpiteiden vaikutusta kulut
tajahintoihin. Verotariffi-indeksiä laskettaessa 
joudutaan usein arvionvaraisesti olettamaan, 
minkä ajan kuluessa veromuutos, jonka vuosi
kertymävaikutuksesta on olemassa arvio, siir
tyy kuluttajahintoihin. Verovaikutusten ajoit
tumisen osittaisen arvionvaraisuuden vuoksi 
pohjainflaatioindikaattori näyttää olevan mel
ko altis heilahteluille. Siksi sen kuukausittaiset 
muutokset ovat ajoittain vaikeasti tulkittavia. 

Nettohintaindeksi taas on vuodesta 1977 
lähtien julkaistu - joskin vähän käytetty -
indeksi, joka lasketaan poistamalla kuluttaja
hintaindeksistä verojen ja tukipalkkioiden vai
kutus verotariffi-indeksin avulla. 3 Pohjainflaa
tioindikaattorin ja nettohintaindeksin ero on 
se, että asumisen pääomakustannukset eivät 
vaikuta ensin mainittuun. 

1000 YHTEENSÄ 100.0 

Julkisten maksujen täydellinen poistami
nen kuluttajahintaindeksistä on osoittautunut 
hankalaksi . Esimerkiksi terveyskeskusmaksu 
ja kiinteistövero tulevat näkymään sekä kulut
taja- että nettohintaindeksissä. Terveyskeskus
maksun on arvioitu nostavan kuluttajahintoja 
vain vähän. Kiinteistövero puolestaan vaikut
taa yhtiövastikkeiden kautta, ja sitä on vaikea 
erottaa muista yhtiövastikkeeseen vaikuttavis
ta tekijöistä. Myös kiinteistöveron suuruus ja 
tuotto selviävät vasta pitkän ajan kuluttua. 
Vuoden 1993 alusta voimaantullut sähkövero 
Sen sijaan näkyy verotariffi-indeksissä, ja sen 
vaikutus näin ollen jää pois nettohintaindek
sistä. 

Tilastokeskus laskee pohjainflaatioindikaat
torin kehityksen ja julkistaa sen kuluttajahinta
indeksin yhteydessä eli kunkin kuun 15. päivä
nä. Kuluttajahintaindeksi kuvaa edellisen kuu
kauden hintoja ja pohjainflaatioindikaattori 
vielä kuukautta aiempaa tilannetta. Lisäviiväs
tymäjohtuu verotariffi-indeksin laskennasta. 

Kotoperäinen inflaatio 
vuosina 1990- 1992 
Inflaatiotavoite siis koskee kotimaisesta talou
dellisesta käyttäytymisestä syntyvää hintata
son nousua. Kansainvälisen inflaation vaihte-

J Tällä hetkellä nettohintaindeksi lasketaan käyttä
mällä uutta kuluttajahintaindeksiä (1990 = 100) j a 
vanhaa verotariffi-indeksiä (1985 = 100). Syksyllä 
1993 Tilastokeskus saa uudi stettua verotariffi-indek
sin painorakenteen vuoden 1990 mukaiseksi. 
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KUVIO 2. 

KOTIMARKKINAHYÖDYKKEIDEN HINTA
INDEKSEJÄ, 1990 = 100 

1988 1989- 1990 1991 1992 

1. Tukkuhintaindeksi , kotimaiset tavarat 

1993 

on nostanut välillisen vero
tuksen kiristyminen, mikä puo
lestaan ei vaikuta kotimarkki
noiden perushintaindeksiin. 
Toisaalta syksyn 1991 deval
vaatio nosti tuontipanosten 
hintoja. Yhdessä julkisen val
lan toimenpiteiden kanssa de
valvaatio lienee syynä siihen, 
että teollisuuden tuottajahin
tojen ja tukkuhintaindeksin 
kotimaisissa komponenteis
sa näkyy selvä nousukäänne 
vuoden 1992 alun jälkeen. 

2. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, kotimaiset tavarat Inflaatio vuonna 1993 
Kuluttajahintaindeksi on vuo
den 1993 alkukuukausina ol
lut vajaat 3 % viime vuoden 
vastaavan ajankohdan arvon 
yläpuolella. Huhtikuussa in-

3. Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimarkkinatavarat 

luihin ei ole mahdollista vaikuttaa. Kuluttaja
hintaindeksissä tuonti hyödykkeiden ja koti
maisten hyödykkeiden hintojen kehitystä ei 
oteta huomioon erikseen, kun taas ns. tuottaja
hintaindekseissä (eli tukkuhintaindeksissä, 
kotimarkkinoiden perushintaindeksissä ja teol
lisuuden tuottajahintaindeksissä4

) tämä ero teh
dään. 

Kotimaisten hyödykkeiden hinnat alkoivat 
laskea jo vuoden 1990 jälkipuoliskolla (ku
vio 2). Kotimarkkinoiden perushintaindeksin 
kotimainen komponentti on edelleen alemmal
la tasolla kuin syksyllä 1990, mikä johtuu lä
hinnä siitä, että rakennusten ja rakennustarvik
keiden hinnat eivät ole nousseet. Toisaalta ra
kennussektorin hintojen kehitys ei vaikuta tuk
kuhintaindeksiin, joka tavoitti jo vuoden 1992 
lopulla syksyn 1990 arvon. Tukkuhintoja taas 

4 Teollisuuden tuottajahintaindeksi kertoo, miten ko
timaassa valmistöttujen teollisuustavaroiden tuottaja
hinnat kehittyvät; verot eivät näy tässä indeksissä. 
Tukkuhintaindeksi kertoo kotimaassa käytettävien 
tavaroiden verollisten hankintahintojen kehityksen, 
kun indeksikoriin luetaan teollisuustuotte iden lisäksi 
maa- ja metsätaloustuotteita. Kotimarkkinoiden pe
rushintaindeksi mittaa kotimaassa käytettävien tava
roiden verottomia hankintahintoja ja tämän indeksin 
piiriin luetaan teollisuus- sekä maa- ja metsätalous
tuotteiden lisäksi myös rakentaminen. 

deksi nousi 0.4 % edellisen kuukauden indek
sistä, ja kahdentoista kuukauden muutosvauhti 
vaimeni 2.6 prosenttiin . Pohjainflaatioindi
kaattori oli maaliskuussa edelleen 1.8 prosent
tiyksikköä5 edellisen vuoden vastaavan ajan
kohdan arvon yläpuolella (kuvio 3). Koska 
tuontihinnat ovat nostaneet 12 kuukauden ai
kana hintoja kaikkiaan runsaan prosentin, ko
timaiset yksityisen sektorin hinnat ovat kulut
tajahintaindeksissä nousseet vain vähän. 

Palkkainflaatio on jatkunut vaimeana. 
Palkkaliukuma pysynee suunnilleen saman
suuruisena kuin vuonna 1992 eli noin l pro
senttina. Vientiteollisuudessa liukumat ovat 
suuremmat, kun taas kotimaahan tuottavilla 
aloilla ja palvelualoilla liukumat ovat mitättö
mät. Joillakin toimialoilla liukuma on negatii
vinen. Vaikka välilliset työvoimakustannukset 
lisääntyvät, yksikkötyökustannusten nousu jää 
vähäiseksi. 

Tuottajahintojen kehitys ennakoi eräiltä 
osin kuluttajahinnoissa myöhemmin näkyviä 
muutoksia. Kotimaisten hyödykkeiden hinto-

5 Asuntojen hintoj en ja asuntolainojen korkojen 
lasku alensivat maali skuussa kuluttajahintaindeksin 
12 kuukauden muutosta noin 1.2 prosenttiyks ikköä. 
Välilliset verot ja tukipalkkiot puolestaan li säsivät 
sitä noin 2 prosenttiyksikköä. 
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jen nousu kevään 1993 aika
na lienee seurausta markan 
heikkenemisestä (kuvio 2). 
Kallistuneiden tuontipanosten 
välilliset vaikutukset ovat al
kaneet näkyä myös kotimaas-
sa tuotettujen hyödykkeiden 
tuottajahinnoissa. Kuluttaja
hinnoissa ne näkyvät vielä 
jonkin verran myöhemmin, 
todennäköisesti alkusyksystä. 

Viime kuukausien aikana 
pohj ai nflaatioi ndikaattorin 
nousu edellisen vuoden vas-
taavasta arvosta on pysynyt 
1- 2 prosenttina. Heinäkuus
sa inflaatiovauhti nopeutuu. 
Tämä johtuu siitä, että eräi-
den vuoden 1992 alussa voi-
maan tulleidenja saman vuo-
den heinäkuussa verotariffi-

8 

6 

% 4 

2 

o 

indeksiin kirjattujen tuki
palkkiomuutosten vaikutus putoaa pois 12 
kuukauden vertailusta. Näyttääkin siltä, että 
viime vuoden jälkipuoliskolla pohjainflaatio
indikaattori on ali arvioinut pohjainflaatiota, ja 
samasta syystä se tulee yliarvioimaan vuoden 
1993 jälkipuoliskon inflaatiota. Myös valuut
takurssin muutoksiin liittyvät suhteellisten 
tuontihintojen vaihtelut heiluttavat kuluttaja
hintoja, vaikka kotoperäinen inflaatio ei juuri 
muutu. 

Kysyntälaman vuoksi tuontihinnoista ja 
julkisen vallan toimista on syntynyt purkau
tumatonta nousupainetta kuluttajahintoihin. 
Koska yritysten voittomarginaalit vuonna 
1990 olivat kuitenkin poikkeuksellisen suuret, 
marginaalien normalisoituminen ei näin ollen 
välttämättä merkitse sitä, että tuontihintojen ja 
välillisten verojen nousu näkyisi kuluttajahin
noissa täysimääräisesti . 

Asuntojen hintojen odotetaan edelleen ale
nevan, joskin aiempaa hitaammin. Lisäksi 
asuntolainojen korot ovat kääntyneet laskuun 
korkojen alenemisen myötä. Kuluttajahintojen 
odotetaan nousevan vuositasolla 3 % ja vuo
den aikana ehkä hieman enemmän (taulukko 2). 

KUVIO 3. 

POHJAINFLAATIO, 
PROSENTTIMUUTOS EDELLISEN VUODEN 
VASTAAVASTA KUUKAUDESTA 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1. Kuluttajahintaindeksi 
2. Pohjainflaatioindikaattori * 
3. Pohjainflaatioindikaattorin 3 kk:n liukuva keskiarvo 

• Kuluttajahintaindeksi , pl. verojen , tukipalkkioiden sekä 
asumiseen liittyvien pääomakustannusten vaikutus 

Inflaatio vuosina 1994 ja 1995 
Jos markan ulkoinen arvo pysyy lähellä ny
kyistä, tuontihintojen nousu syksyn 1991 de
vai vaati osta vuoden 1993 loppuun tulee ole
maan noin 20 %. Tämän välitön kuluttajahinta
vaikutus on noin 4 %. Jos inflaatio kehittyy 
vuoden 1993 aikana noin 3 prosentin vauhtia 
(taulukko 2), välittömiin tuontihintavaikutuk
siin liittyviä paineita ei juuri siirry vuoteen 
1994. 

Tuontihintojen nousun välilliset vaikutuk
set heijastuvat hintatasoon vähitellen. Vaikka 
tämä otetaan huomioon, tuontihinnoista tuskin 
on odotettavissa olennaisia inflaatiota ki ih
dyttäviä sysäyksiä vuosina 1994 ja 1995. Sen 
sijaan suunniteltu arvonlisäverouudistus nos
taisi kuluttajahintoja runsaat 1112 prosentti
yksikköä vuonna 1994, mikä kiihdyttäisi ku
luttajahintojen nousuvauhdin yli 4 prosentin. 
"Pohjainflaatio" - kun myös tuontihintojen 
vaikutus on otettu huomioon - ei kuitenkaan 
merkittävästi olisi kahta prosenttia nopeampi 
vuonna 1994. 

Ansiotason nousu saattaa hieman vauhdit
tua vuonna 1994. Tämä lisää jonkin verran 
hintapaineita. Yritysten voittojen voi lisäksi 
odottaa kasvavan. Toisaalta korkojen lasku 
vahvistaa yritysten kannattavuutta ja vähentää 
hintapaineita. 
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Taulukko 2. Ku luttajahintojen ja työvoimakustannusten muutos 
vuosina 1992 ja 1993 

kavaatimuksia, mahdollisuu
det työttömyyden vähentämi
seen jäävät pieniksi. Pola
ri so ituneilla työmarkkinoilla 
palkkakehityksen eriytymi-

Kuluttajahintaindeksi , 
prosenttimuutos vuositasolla 

Kuluttajahintaindeksi , prosenttiyksikköä 
jou lukuustajoulukuuhun , 
siitä 

- tuontihinnat 
- välilliset verot ja tuki palkkiot 
- asuntojen hinnat 
- asuntolainojen korot 
- muut 

Ansiotaso 
Yksikkötyökustannukset 

1992 

2.9 

2.3 

1.8 
- 2.9 

Näköpiirissä tuskin voi olla niin voimakas
ta talouskasvun vauhdittumista, että se lisäisi 
inflaatiopaineita kovinkaan nopeasti . Koti
markkinasektorin kysyntälama on niin syvä ja 
kapasiteetin vajaakäyttöisyys sen vuoksi niin 
laajaa, että palkankorotuspaineet pysynevät 
vähäisinä vielä pitkään, ellei työmarkkinapo
liittisista asetelmista muuta johdu. Palkkakil
pailun toistuminen edellyttäisi kokonaistalou
delli sen tilanteen hyvin nopeaa parantumista. 
Jos suurena pysyvä työttömyys ei hillitse työ
paikkansa säilyttäneiden palkansaajien palk-

1993 

3 

2 

nen on pitkän ajan kuluessa 
varsin todennäköistä. Palk
kojen liikkumavaraa rajoittaa 
kuitenkin se, että työttömyys 
li sää välillisiä työvoimakus
tannuksia, kun työttömyys
ja eläkevakuutusmaksut ko-
hoavat. 

Tuottavuuden kehitys vai
kuttaa palkka- ja hintapai
neisiin monin tavoin. Jos 

tuottavuus paranee voimakkaasti, työn kysyn
tä kasvaa vähän. Palkkapaineet pysyvät pieni
nä. Yksikkötyökustannusten nousu jää vähäi
seksi. Jos korot j atkavat laskuaan, pääomakus
tannuksista tulevat hintapaineet vähenevät. 

Suomella näyttäisi lähivuosina olevan hy
vät mahdollisuudet rakentaa talouttaan uudel
leen ilman kiihtyvän inflaation mukanaan tuo
maa epävarmuutta, korkeita korkoja ja valuut
takurssivaihteluja. Hitaan hintainflaation olois
sa maltillinenkin palkkakehitys kääntää osto
voiman kasvuun. -
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Rahan arvo ja talouspolitiikan tavoitteet 

Harri Lahdenperä 
rahapolitiikan osasto 
vs. toimistopäällikkö 

31.5. 1994 

Helmikuussa 1993 Suo
men Pankki täsmensi raha
politiikan tavoitteenasettelua 
ja mitoitusta koskevat peri
aatteet. Rahapolitiikan ta
voitteeksi asetettiin vakiin
nuttaa inflaatiovauhti pysy
västi kahden prosentin tasol
le vuodesta 1995 alkaen.' 
Inflaation mittarina käyte
tään ns. pohjainflaatioindi
kaattoria, joka saadaan pois-

Alhainen in~aatio on ollut 
Suomen Pankin rahapolitiikan 
päämäärä sekä kiinteän 
valuuttakurssin että kelluvan 
valuuttakurssin kausilla. Vakaa 
rahan arvo ei ole itseisarvo 
vaan väline talouspolitiikan 
perimmäisten tavoitteiden 
kuten taloudellisen kasvun ja 
hyvän työllisyystilanteen 
saavuttamiseksi. Tinkimällä 

määräksi on mahdollisim
man selkeästi asetettava al
haisen inflaation tavoite. Tä
tä näkemystä ovat vahvista
neet erityisesti rahoitusmark
kinoiden voimakas kehitty
minen, josta taas on seuran
nut eri odotustekijöiden mer
kityksen korostuminen, se
kä eri maiden rahapoliittiset 
kokemukset. 

matalan in~aation tavoitteesta 
ei saavuteta pysyvää etua 
talouspolitiikassa. 

tamalla kuluttajahintaindeksistä verojen, tuki
palkkioiden sekä asumiseen liittyvien pääoma
kustannusten vaikutus. 

Julkinen inflaatiotavoite selkeytti ne sään
nöt, joilla rahapolitiikka mitoitetaan kellu
van valuuttakurssin olosuhteissa. Inflaatiota
voitteen asettamisessa sinänsä ei ole mitään 
mulli stavaa, pikemminkin se on pitkän kehi
tysprosessin luonnollinen tulos . Alhainen in
flaatio oli pohjimmainen päämäärä myös kiin
teän valuuttakurssin järjestelmässä, jollainen 
Suomessa on ollut pääasiallisesti siitä lähtien, 
kun hopeamarkasta tuli Suomen raha vuonna 
1865. 

Pysyvästi alhainen inflaatio merkitsee käy
tännössä sitä, että raha säi lyttää ostovoimansa, 
toisin sanoen rahan arvo säilyy vakaana. Rahan 
arvon pitäminen vakaana on rahapolitiikan pe
rinteinen päämäärä, joskin siihen on eri maissa 
suhtauduttu varsin vaihtelevasti eri aikoina. 
Viimeisten 15- 20 vuoden aikana on kuitenkin 
vahvistunut näkemys, että rahapolitiikan pää-

I Ks. Pentti Pikkaraisen ja Timo Tyrväisen art ikke lia 
Markassa' & taloudessa nro 1- 2/ 1993 . 

Kokemukset ovat osoit
taneet, että sallimalla korkea inflaatio ei voida 
pysyvästi edistää taloudellista kasvua, työlli
syyttä ja hyvinvointia. Päinvastoin, inflaatioon 
VQi lii ttyä merkittäviä kustannuksia , erityi 
sesti sen jälkeen, kun rahoitusmarkkinoiden 
säännöstely on purettu ja korot määräytyvät 
markkinoilla odotusten perusteella . 

Rahapolitiikka ja rahan arvo 
Talouspolitiikan perimmäinen päämäärä on 
turvata kansalaisten hyvinvointi ja kohottaa si
tä. Hyvinvointi puolestaan on hyvin monita
hoinen käsite, johon voidaan sisällyttää mm . 
nopea taloudellinen kasvu, täystyölli syys, tu
lonjaon tasaisuus, tasapainoinen alueellinen 
kehitys ja puhdas elinympäristö. Kapeammin 
taloudelli sesta näkökulmåsta tarkasteltuna hy
vinvointi riippuu kansalaisten nykyisistä ja tu
levista kulutusmahdollisuuksi sta, ts. ostovoi 
masta j a kansalai svaralli suudesta sekä niiden 
jakautumisesta. Pitkällä aikavälillä kulutus
mahdolli suuksia voi lisätä vain taloudellinen 
kasvu, tuottavuuden li säys ja työ lli syyden pa
ranemInen. 
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KUVIO 1. 

INFLAATIO JA RAHAN TARJONNAN 
KASVUVAUHTI OECD-MAISSA 1970 - 1992 
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Rahan tarjonnan kasvu (M1) miinus talouden reaalikasvu, % 

Kun rahapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi 
asetetaan vakaa rahan arvo, taustalla on ajatus, 
että nä in parhaiten edistetään talouden, tuotta
vuudenja työllisyyden kestävää kasvua. Vakaa 
rahan arvo ei siis ole itseisarvo vaan väline ta
louspoliti ikan perustavoitteiden saavuttamiseksi. 

Miksi sitten rahapolitiikan ensisijaisena ta
voitteena on alhainen inflaatio eivätkä suoraan 
esimerkiksi hyvä työllisyystilanne ja talouden 
kasvu, jotka kuitenkin ovat talouspolitiikan pe
rimmäisiä päämääriä? Tausta-ajatus on, että vä
hänkin pidemmällä aikavälillä inflaatio on raha
taloudellinen ilmiö sikäli , että siihen aina liit
tyy rahataloudellisten suureiden, raha- ja luot
tomäärien, vastaava kasvu. On si is luonnollistaja 
tarkoituksenmukaista, että rahapolitiikka, jolla 
vo idaan vaikuttaa nimenomaan raha- ja luotto
määrien kehitykseen, keskittää voimansa inflaa
tion kurissa pitämiseen. 

Käsitys inflaation rahataloudellisesta luon
teesta on hyvin vanha. Jo 1700-luvulla syntyi 
ajattelu, jonka ydinväite on, että jos muut sei
kat pysyvät muuttumattomina, rahan määrän 
muutokset vaikuttavat vain y leiseen hintata
soon - e li toisin sanoen rahan ostovoimaan.2 

, Ks. tarkemmin Juha Tarkan kirjasta Raha ja raha
pol itiikka s. 15- 20, Gaudeamus 1993. 

Ede ll ä oleva ei tietenkään merkitse sitä , että 
ainoastaan rahataloudellisilla tekijöillä o li si 
merkitystä inflaation määräytymisessä. Itses
tään se lvää on, että hyödyke- ja työmarkkinoi
den kysyntä ja tarjonta vaikuttavat merkittä
västi , koska ne nopeuttavat tai hidastavat in
flaaiiota . Sen sijaan pidemmällä aikaväli ll ä in
flaatio ratkaisevasti riippuu rahataloudellis
ten suureiden kehityksestä, ts. rahapolitiikasta 
(kuvio 1). 

Inflaatio ja työllisyys 

1 930- luvun suuri lamakausi johti sekä talous
poliittisen ajattelun muutokseen että rahoitus
markkinoiden sääte lyn voimistumi seen. Key
nesi läisyyden läpimurto muutti merkittävästi 
myös rahapolitiikan tavoitteenasettelua ja to
teutusta. Keynesiläisen ajattelun mukaan ta
louspolitiikan o li sekä pyrittävä täystyöllisyy
den ylläpitämiseen että otettava siitä vastuu. 
Myös rahapolitiikka o li suunnattava tukemaan 
täystyöllisyyteen tähtäävää talouspolitiikkaa. 

Kultakannasta luovuttuaan monet maat 
ryhtyivät rajoittamaan valuuttansa vaihdetta
vuutta, ja maiden välille a lko i syntyä bilateraa
li sia maksusopimuksia. Sodan sytyttyä vuonna 
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1939 siirryttiin myös Suomessa kattavaan va
luuttasäännöstelyyn. 1930-luvun pankkikrii
sistä seurasi , että monet maat ryhtyivät sään
nöstelemään myös pankki toimintaa. Suomes
sa solmittiin pankkien välinen kartellisopi
mus talletuskoroista vuonna 1931 . Kymmenen 
vuotta myöhemmin vastaava sopimus ulotet
tiin myös pankkien antolainauskorkoihin. So
tien jälkeen korkosäännöstely vain tiukkeni, 
kun Suomen Pankki vuodesta 1953 lähtien ei 
enää myöntänyt diskonttoluottoja sellaisille 
pankeille, jotka sovelsivat diskonttokorkoa 
korkeampia korkoja antolainauksessaan ylei
sölle . Vaikka korkosäännöstelyä hieman Iie
vennettiin vuonna 1960, varsin kattava valuut
ta- ja korkosäännöstely säilyi Suomessa 1980-
luvulle saakka. 

1950-luvulta 1970-luvulle talouspolitiik
kaa hallitsi laajalti ajatus, että talouspolitiikas
sa on olemassa valintatilanne työttömyyden 
ja inflaation välillä: 3 lievään työttömyyteen 
liittyy korkeampi , mutta vakioinen inflaatio, 
ja kääntäen, laajaan työttömyyteen liittyy 
vastaavasti alempi inflaatio. Talouspolitiikan 
päättäjien tehtävänä oli valita sopiva työttö
myys-inflaatioyhdistelmäja käyttää kaikkia ta
louspolitiikan välineitä tämän "optimin" saa
vuttamiseksi. 

Tämä ajattelu tuntui kuitenkin sopivan vuo
si vuodelta heikommin yhteen toteutuneen ta
loudellisen kehityksen kanssa . 1960-luvun lo
pulta lähtien inflaatio teollisuusmaissa kiihtyi 
jatkuvasti mutta samanaikaisesti työttömyys 
kasvoi , ja I 970-luvun puoliväliin tultaessa lä
hes kaikissa teollisuusmaissa vallitsi samanai
kaisesti korkea inflaatio ja laaja työttömyys 
(ns. stagflaatio). Maittaiset kehityserot osoitti
vat, että korkean inflaation maat eivät saavutta
neet muita parempaa työllisyystilannetta, pi
kemminkin päinvastoin. 

Tämän kehityksen myötä talouspoliittises
sa ajattelussa alettiin painottaa yhä enemmän 
odotusten roolia talousyksiköiden päätöksen
teossa. Kun kysyntää lisäävälIä talouspolitii
kalla ja sen myötä korkeammalla inflaatiolla 

3 Tämä ajattelu perustui ns. Phillips-käyrään. Ks. 
Phillips. A. W. (1958) The re lation between un
employment and the rate of change of money wage 
rates in the Un ited Kingdom, 186 1- 1957, Economica 
25:283- 300. 

pyrittiin toistuvasti parantamaan työllisyyttä, 
odotukset korkeammasta inflaatiosta heijastui
vat työntekijöiden ja yritysten käyttäytymi
seen. Näin ollen talouspoliittiset toimenpiteet 
vaikuttivat nimellisiin palkkoihin ja hintoihin 
jo ennen varsinaisia toimenpiteitä, kun taas 
vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen jäivät 
olemattomiksi. Nämä kokemukset heijastuivat 
eri maiden talouspolitiikkaan siten, että 1970-
luvun lopulta lähtien teollisuusmaiden raha
politiikka suunnattiin aiempaa selvemmin 
alhaisen inflaation saavuttamiseen ja ylläpitä
miseen. 

Suomessa keynesiläinen finanssipolitiikan 
aktiivisuuttaja täystyöllisyyttä painottava ajat
telu ei saavuttanut yhtä suurta suosiota kuin 
useissa muissa länsimaissa. Sotien jälkeen ta
louspolitiikka yritettiin saada mahdollisimman 
voimakkaasti taloudellista kasvuaja investoin
teja suosivaksi. Myös rahapolitiikka oli osal
taan tukemassa tätä ekstensiivisen taloudelli
sen kasvun strategiaa siten, että korkosäännös
telyllä pidettiin luottojen reaalikorkoa alhai
sena ja ohjattiin niukkoja rahoitusresursseja 
nopeaa kasvua tukeviin investointikohteisiin. 
Kun nopeasti kasvava, suhdanneherkkä talous 
aika ajoin törmäsi vakaviin maksutaseongel
miin, kriisin laukaisemiseksi oli markka deval
voitava. Bretton Woods -kaudella markka de
v.alvoitiin vuosina 1949, 1957 ja 1967. 

Vaikka devalvaatiot säännöstelyn oloissa 
vauhdittivat tilapäisesti vientiäja investointeja, 
niiden kielteiset vaikutukset näkyivät ajan 
myötä yhä selvemmin. Devalvaatiot paransivat 
aluksi kilpailukykyä ja li säsivät vientiä, mutta 
melko pian tuontihintojen kallistuminen ja ko
timaisen aktiviteetin vilkastuminen nostivat 
palkkojaja hintoja. Hintojenja palkkojen nou
su johti hintakilpailukyvyn heikkenemiseen, 
jolloin alettiin odottaa taas uutta devalvaatiota. 
Devalvaatio-odotukset taas heijastuivat paik
kojen ja hintojen kehitykseen, joten devalvaa
tiot vaikuttivat kilpailukykyyn parantavasti yhä 
lyhyemmän ajan ja inflaatio nousi yhä. Tämä 
ns . inflaatio-devalvaatiosykli näkyi se lvästi 
öljykriisin jälkeistä lamaa seuranne issa vuo
sien 1976- 1978 devalvaatioissa, jolloinjo alun 
alkaen oli erittäin korkea inflaatio. Erityisen 
huonoja olivat kokemukset vuoden 1982 de
valvaatiosta, joka valui lähes välittömästi hin
toihinja palkkoihin. 
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KUVIO 2. 

INFLAATIO JA VALUUTIAKURSSI 
OECD-MAISSA 1970 - 1992 . 
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Rahapolitiikan uskottavuusongelma 
Samalla kun valintatilanne inflaation ja työlli
syyden välillä osoittautui näennäiseksi, huo
mattiin, että inflaatioon liittyy merkittäviä 
haittoja. Nämä näkemykset vahvistu ivat erityi
sesti sen jälkeen, kun rahoitus- ja valuutta
markkinoiden säännöstely purettiin ja valuut
takurssit ja korot alkoivat määräytyä markki
noilla odotusten perusteella. Vapailla markki
noilla odotettu inflaatio heijastuu välittömästi 
pitkien sijoitusten markkinakorkoihin. Mitä 
korkeampi ja vaihtelevampi inflaatio on, sitä 
suuremman korkoriskin pitkän obligaatiolai
nan ostaja joutuu ottamaan. Säännöstelemättö
millä pääomamarkkinoilla inflaatiosta siis jou
dutaan maksamaan sellaista hintaa, jota vielä 
säännöstelyn aikana ei tarvinnut maksaa. 

Kun pääomanliikkeiden säätely purettiin, 
reaalikorko-ongelma muuttui entistä vakavam
maksi erityisesti Su r men kaltaisissa pienissä 
ja kansainvälisistä pääomamarkkinoista riip
puvissa talouksissa. Jos inflaatio on pysyvästi 
muita maita korkeampi , se väistämättä myös 
heikentää valuuttakurssia asteittain pitkällä ai
kavälillä (kuvio 2). Kun sijoittavat tietävät tä
män, ne vaativat pitkille lainoille korkeamman 
reaalikoron, toisin sanoen korkeamman inflaa-

tion maa maksaa jatkuvasti inflaatioon ja va
luuttakurssiin liittyvän riskilisän nimellis- ja 
myös reaalikoroissa. 

Tällainen uskottavuusongelma saattaa joh
taa siihen, että taloudellinen kasvu jää heikom
maksi kuin niiden maiden, joissa usko rahan 
arvon vakauteen on vahvempi . Kun inflaatio
odotukset eivät muutu välittömästi, kotimaiset 
hinnat nousevat ulkomaisia hintoja nopeam
min, joten kilpa ilukyky heikkenee. Vähitellen 
inflaatio alkaa kuitenkin hidastua, mutta ni
melliset korot pysyvät korkeina, koska inflaa
tion pysymiseen alhaisena myös pidemmällä 
aikavälillä ei riittävästi luoteta. Tällöin reaali
korko nousee korkeaksi, mikä entisestään vai
keuttaa investointeja ja heikentää taloudellista 
toimeliaisuutta. 

Korkeammanja vaihtelevamman inflaation 
vaikutukset eivät rajoitu pelkästään reaalikor
koon. Inflaatio lisää rahoitusmarkkinoihin liit
tyvää epävakaisuutta, kun sekä valuuttakurssi 
että nimelliset ja reaaliset korot vaihtelevatjyr
kemmin kuin vakaan rahan arvon maissa. Kun 
korkeasta inflaatiosta aiheutuva epävarmuus 
lisääntyy, talousyksiköiden suunnitteluhori
sontti lyhenee, halukkuus sitoutua pitkäaikai
siin sopimuksiin vähenee ja saatetaan siirtyä 
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Iyhytaikaisiin likvideihin sijoituksiin. Tällöin 
pitkäaikaisten reaalisijoitusten suhteellinen 
osuus taloudessa saattaa pienentyä. Tässä va
lossa ei liene sattuma, että esimerkiksi Suo
messa ja Englannissa, joilla on takanaan kor
kean inflaation historia, rahoitusmarkkinat 
painottuvat voimakkaasti pankkitalletuksiin ja 
Iyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin. Perin
teisesti matalan inflaation Saksassa taas pitempi
aikaisen rahoituksen osuus on paljon suurempi 
erityisesti yritysinvestointien rahoituksessa. 

Kiinteä valuuttakurssi ja inflaatio 
Rahapolitiikan uskottavuusongelman ratkaise
miseksi monet maat pyrkivät 1980-luvulla si
tomaan valuuttansa jonkin alhaisen inflaation 
maan valuuttaan, jotta kävisi selväksi , että ra
hapolitiikan tavoitteenasettelu on todella in
flaation vastainen. Sotien jälkeen Saksa oli 
harrastanut tiukasti inflaation vastaista rahapo
litiikkaa, ja niinpä Euroopan valuuttajärjestel
mä (EMS) muotoutui käytännössä paljolti 
Saksan markkaa kohtaan tunnetun luottamuk
sen varaan. Muut maat liittyivät Euroopan 
valuuttajärjestelmään ja sitoivat va luuttansa 
Saksan markkaan pystyäkseen näi n nopeam
min vaimentamaan inflaatio-odotuksia ja alen
tamaan inflaatiota. Myös Suomen valuutta
kurssipolitiikkaa 1980-luvulla aina syyskuun 
1992 kellutukseen saakka hallitsi sama ajattelu 
sillä erotuksella, että Suomen markka oli yksi
puolisesti sidottu valuuttakoriin eikä ollut osa 
monenkeskistä eurooppalaista valuuttayhteis
työtä. 

Sinänsä valuuttakurssijärjestelmällä ei sai
si olla vaikutusta rahapolitiikan keskeiseen ta
voitteeseen; riippumatta valuuttakurssijärjes
telmästä tavoite on hidas ja vakaa inflaatio. 
Sama perustavoite hallitsi Suomen Pankin 
rahapolitiikkaa sekä kiinteän että nykyisen 
kelluvan valuuttakurssin kaudella . 1980-luvun 
alkupuolella ja puolivälissä Suomen harjoitta
ma kiinteän valuuttakurssin politiikka toimi ta
voitteiden mukaisesti. Inflaatio ja inflaatio
odotukset vaimenivat samanaikaisesti , kun ta
loudellinen kasvu ja makrotaloudellinen tasa
paino säilyivät vakaana. 

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa 
kiinteän valuuttakurssin politiikka Euroopassa 
j a sen myötä myös Suomessa ajautui vaikeuk-

siin poikkeuksellisen suurten koko maanosaa 
ravistelleiden muutosten johdosta. Näistä kes
keisimpiä olivat valuutta- ja korkosäännöste
lyn purkautuminen, Itä-Euroopan mullistukset 
ja Saksan yhdistyminen. Suomessa valuutta- ja 
rahoitussäännöstelyn purkautumiseen 1980-
luvun jälkipuoliskon nousukauden oloissa liit
tyi luotonannon voimakas kasvuja varallisuus
esineiden hintojen nousu. Maailmantalouden 
taantuma ja idänkaupan romahdus 1990-1uvun 
alussa taas johtivat päinvastaiseen eli talouden 
supistuvaan kierteeseen. 

Samalla kun Suomessa jouduttiin taantu
maan, tarve hillitä Saksan yhdistymisen ai
heuttamaa kysynnän lisäystä ja inflaatiopai
neita johti rahapolitiikan kiristymiseen Sak
sassa ja valuuttakurssikytkennän kautta ko
ko Euroopassa. Kun markka oli kytketty eu
rooppalaisiin valuuttoihin, kesäkuusta 1991 
lähtien ecuun, Euroopan korkojen nousu välit
tyi korkoihin myös Suomessa, jonka taloudel
linen tilanne päinvastoin olisi edellyttänyt ra
hapolitiikan keventämistä. Devalvaatiohisto
riasta johtuva rahapolitiikan uskottavuuson
gelma vaikeutti tilannetta entisestään, sillä 
epäluottamuksen vallitessa korot pyrkivät ole
maan ankkuri maan korkoja korkeammat sitä 
selvemmin, mitä vähemmän luotetaan rahapo
litiikkaan ja yleiseen talouspolitiikkaan. Ää
rimmillään valuuttakurssin kytkennästä mui
den maiden valuuttoihin saattaa näissä oloissa 
tulla kotimaan talouskehityksen kannalta def
latorinen, ts. kiinteän valuuttakurssin politiik
ka ei enää ole sopusoinnussa rahapolitiikan pe
rimmäisen tavoitteen eli vakaan rahan arvon 
kanssa. 

Samalla tavoin kuin inflaatio myös hintojen 
jyrkkä lasku eli deflaatio on taloudellisen kehi
tyksen kannalta haitallista. Inflaatio merkitsee 
rahan arvon heikkenemistä, deflaatio taas sen 
vahvistumista. Deflaatio heikentää erityisesti 
yritystoimintaa ja tuotantoedellytyksiä, sillä se 
merkitsee lainojen reaaliarvon kohoamista, 
koska ne on maksettava takaisin entistä arvok
kaammalIa rahalla. Tämä johtaa yritysten kon
kursseihin ja työttömyyden kasvuun. 

Markan päästämistä kelluntaan syyskuussa 
1992 voidaan tarkastella myös tätä taustaa vas
ten. Kellunnan avulla voidaan varmistua raha
politiikan perustavoitteiden saavuttamisesta 
poikkeuksell isen vaikeissa olosuhteissa, joissa 
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Suomen on sopeuduttava viime vuosien suur
ten mullistustenjälkivaikutuksiin. Lyhyellä ai
kavälillä markan kellunta edisti talouden defla
torisen kierteen katkaisemista ja talouskasvun 
käynnistymistä. Hieman pidemmällä aikavä
lillä kellunnan tarjoama liikkumavara parantaa 
myös mahdollisuuksia vakiinnuttaa saavutettu 
alhainen inflaatio. 

Normaalioloissa kiinteän valuuttakurssin 
järjestelmä tarjoaa kuitenkin Suomen kaltai
selle ulkomaankaupasta riippuvaIle kansanta
loudelle paremmat ja vakaammat taloudellisen 
kasvun edellytykset. Nimittäin kansantalou
den myönteisen kehityksen kannalta rahan si
säisen ostovoiman lisäksi myös sen ulkoisen 
arvon vakaus on tärkeää. Viime vuosien koke
mukset ovat osoittaneet, että kiinteän valuutta
kurssin sopusointu rahapolitiikan perustavoit
teen, alhaisen ja vakaan inflaation kanssa, 
edellyttää eräiden perusehtojen täyttymistä. 
Perusehtoihin kuuluu, että ankkurimaan raha
politiikan tulee olla suuntautunut saman perus
tavoitteen mukaisesti. Tämän lisäksi oman 
maanja ankkuri maan talouksien tulee olla riit
tävässä määrin integroituneita, niin että niiden 
kauppavaihto on suurtaja tuotantorakenne riit
tävän samankaltainen. Valuuttasäännöstelyn 
purkaminen ja markkinoiden kehitys ovat tuo
neet mukanaan myös kolmannen ehdon. Raha
politiikan uskottavuuden täytyy olla niin luja, 
että markkinoilla luotetaan valuuttakurssikyt
kennän pysyvyyteen. 

Tässä mielessä Suomen liittyminen talous
ja rahaliittoon (EMU), johon se sitoutuisi EU
jäsenyyden myötä, on Suomen kannalta luon
nollinen valinta. Kuuluminen talous- ja raha
liittoon on luonnollista myös sen takia, että 
Suomen taloudellinen yhdentyminen muuhun 
Eurooppaan onjo nyt tiivistä, ja vauhti kiihtyy. 
Lisäksi tulevan Euroopan keskuspankin pää
määräksi on Maastrichtin sopimuksessa sel
keästi asetettu hintavakauden saavuttaminen eli 
sama perustavoite, jonka Suomen Pankki on 
omaksunut. Talous- ja rahaliiton kolmanteen 
vaiheeseen liittyvät myös joko yhteinen va
luutta tai peruuttamattomasti kiinteät kurssit, 
joten rahapolitiikan uskottavuusongelmaa yk
sittäisten jäsenmaiden osalta ei olisi enää ole
massa. 

Alhainen inflaatio ja muu talouspolitiikka 
Kuten alussa esitettiin, vakaan rahan arvon 
asettaminen rahapolitiikan tavoitteeksi perus
tuu samoihin lähtökohtiin kuin muunkin ta
louspolitiikan tavoitteet: sillä parhaiten ediste
tään tasapainoista taloudellista kehitystä ja ko
hotetaan kansalaisten elintasoa. Rahapolitii
kanja muun talouspolitiikan välillä ei voikaan 
vallita mitään perimmäistä ristiriitaa, kun mo
lemmat viime kädessä pyrkivät samaan pää
määrään. 

Perinteisessä makroteoriassa tarkasteltiin 
usein kysymystä, millä talouspolitiikan väli
neellä voidaan missäkin häiriötilanteessa te
hokkaimmin vaikuttaa kokonaiskysyntään, ts . 
nopeimmin palauttaa täystyöllisyystasapaino. 
Äärimmillään tämä ajattelu johti käsityksiin, 
että joissakin tilanteissa vain rahapolitiikalla 
on tehoa ja finanssipolitiikka on täysin teho
tonta, kun taas toisissa tilanteissa vain finans
sipolitiikaIla on tehoa. 

Nykyisin raha- ja finanssipolitiikan koordi
naatiota tarkastellaan enemmän talouspolitii
kan uskottavuuden kannalta. Uskottavuuson
gelma koskee sekä raha- että finanssipolitiik
kaa, mutta se heijastuu välittömimmin raha
politiikkaa lähellä oleviin muuttujiin eli 
korkoihin ja valuuttakurssiin. Uskottavuuson
gelma vaikuttaa merkittävästi kahteen asiaan: 
talouspolitiikan työnjakoon ja koordinaatioon. 
Ensinnäkin, mitä vahvempi on yleisön luotta
mus alhaisen inflaation pysyvyyteen, sitä suu
rempi on rahapolitiikan liikkumavara suhdan
nepolitiikan harjoittamisessa. Toiseksi , uskot
tavuusongelma lisää talouspolitiikan koordi
naation tarvetta; esimerkiksi finanssipolitiikan 
löysyys pakottaa suhteellisesti kireämpään ra
hapolitiikkaan. 

Vaikka markan kellunta onkinjossain mää
rin lisännyt rahapolitiikan liikkumavaraa suh
dannepolitiikassa, se ei silti poista eikä vähen
nä muun talouspolitiikan kurinalaisuuden ja 
yhteensovittamisen tarvetta. Valtion velkaan
tumisen hillitseminen on edelleen ensiarvoisen 
tärkeää, ja mitä paremmin siinä onnistutaan, 
sitä paremmiksi muodostuvat myös rahapoli
tiikan toimintaedellytykset. Sama koskee tulo
politiikkaa; jos palkkasopimuksiinjo niitä teh
täessä sisällytetään alhaisen inflaation tavoite, 
sitä helpompaa on korkopolitiikan harjoittami
nen talouden kasvua tukevalla tavalla._ 
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Varallisuushinnat ja inflaatioprosessi Suomessa 

Mikko Spolander 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
5.8.1994 

Kvalitatiivisten tulosten 

Tarkasteltaessa mennei
den vuosien hintakehitystä 
vaikuttaa siltä, että varalli
suus- ja kuluttajahintojen 
muutokset eivät ole täysin 
tOIsIstaan riippumattomia 
(kuva 1). Herää kysymys , 
mikä on osakkeiden ja asun
tojen hintojen ja kantohinto
jen rooli suomalaisessa in
flaatiodynamiikassa. Heijas
tuvatko varallisuushintojen 
muutokset inflaatio-odotuk
siin, palkkoihin ja viime 
kädessä kuluttajahintoihin? 
Usein sanotaan, että Suo-

perusteella asuntojen hintojen 
ja kantohintojen kehitys 
näyttää ennakoivan ansiotason 
ja kuluttajahintojen tulevaa 
kehitystä, kun taas osakkeiden 
hintakehitys ei näytä 
ennakoivan. 

da rahapolitiikan viritystä ja 
vaikutuksia. Arviointia vai
keuttaa mm. se, että valuut
takurssijärjestelmän muu
tuttua ki inteästä kelluvaksi 
monet inflaatiopaineita ta
louden lohkolta toiselle vä
littäneet sidokset ovat muut
taneet muotoaan. Lisäksi 
erilaiseen tuottavuuskehi
tykseen perustuva paIkka
erojen kasvu heikentää vähi
tellen talouden eri sektorei
den välisiä tiukkoja palkka
palkkakytköksiä. 

Hintakehityksen tulevaa 
suuntaa ja suuruutta ei voida 
arvioida kovin tarkasti mm. sen 
vuoksi, että varallisuushintojen 
merkitys in(laatiodynamiikassa 
lienee muuttunut 
rahoitusmarkkinoiden 
vapautumisen ja 
valuuttakurssijärjestelmän 
muuttumisen vuoksi. 

messa erityisesti kantohintojen nousu heijas
tuu lopulta hinta- ja palkka inflaatioon. On erit
täin tärkeää tunnistaa orastava inflaatio mah
dollisimman aikaisin. Inflaation vastaiset raha
poliittiset toimenpiteet on voitava toteuttaa 
ennen kuin inflaatioprosessi on lähtenyt liik
keelle, sillä toimenpiteet vaikuttavat viiveellä. 

Jotta saataisiin selville varallisuushinta
kehityksen vaikutus inflaatioprosessiin, on tar
kasteltava varallisuushintojen ja muiden hinto
jen välisiä kytköksiä, niiden syitä ja ennustet
tavuutta. Voitaisiinko havaittujen riippuvuuk
sien avulla arvioida varallisuushintojen, ansio
tason ja kuluttajahintojen kehitystä myös tä
män päivän osin muuttuneissa oloissa? Rahoi
tusmarkkinoiden vapautumisen jälkeen raha
politiikan välittyminen talouteen on muuttu
nut. Aikaisemmin rahapolitiikka vaikutti lä
hinnä rahoituksen saatavuuden kautta, kun se 
nyt vaikuttaa pääasiassa korkojen välityksellä. 
Historian pohjalta on entistä vaikeampi arvioi-

I 980-luvun varallisuushintakupla 
Varallisuushintojen kehitys oli Suomessa 
1970-luvun puolenvälin häiriöiden jälkeen pit
kään varsin maltillista. Pääomanliikkeet olivat 
säännösteltyjä ja ulkomaalaisten sijoittaj ien 
rooli osakemarkkinoilla vähäinen. Pörssi eli 
hiljaiseloa ja asuntomarkkinoilla oli rauhallis
ta. Rauha rikkoutui 1980-luvun lopulla, kun 
taloudellinen optimismi ja luotonannon raju 
kasvu loivat osakkeiden ja asuntojen hintojen, 
vakuusarvojen ja luotonannon välisen itseään 
ruokkivan kilpajuoksun. 

Käyttämällä tarjolla olevaa veIkarahoitus
ta yritysten ja kotitalouksien mahdollisuudet 
kohdentaa kulutus- ja investointipäätöksensä 
yli ajan laajenivat huomattavasti. Myös vero
järjestelmä suosi velkaantumista. Järjestelmän 
ansiosta asuntoluottojen verovähennysoikeu
den jälkeinen reaalikorko pysyi vuosikymme
nen vaihteeseen saakka negatiivisena. Niissä 
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oloissa yritykset ja kotitalou
det velkaantuivat ja vähen
sivät säästämistään. Koska 
ansiokehitys oli jatkuvasti 
nouseva ja tulevaisuudenus
ko vahva, yhä suurempi osa 
tuloista uskallettiin käyttää 
etukäteen. Kasvanut likvidi
teetti ohjautui jossain mää
rin tavaroiden ja palvelusten 
kulutukseen mutta etupäässä 
asunto- ja osakemarkkinoille 
ja synnytti voimakkaan varal
lisuushintainflaation. 

Pörssiosakkeiden nimel
lishinnat nousivat vuodesta 
1985 vuoteen 1989 225 pro
senttia (kuva 2). Asuntojen 
hintojen jyrkkä nousu alkoi 
varsinaisesti vuosi osakkei
den hintojen nousun jälkeen. 
Vuoteen 1989 mennessä asun
tojen nimelli shinnat olivat lä
hes kaksinkertaistuneet vuo
den 1985 tasostaan . Raaka
puu ka lli stui samaan aikaan 
nimellisesti 30 prosenttia ja 
ylitti kuluttajahintojen ' nou
sun vain niukasti . 

Tähän prosessiin liittynyt 
kysynnän kasvu kiihdytti 
väistämättä muidenkin hinto
jen ja palkkojen nousua. Ku
luttajahintojen vuosimuutos 
kasvoi vuoden 1986 vajaasta 
kolmesta prosenti sta 6.6 pro
senttiin vuonna 1989. Yk
sikkötyökustannukset nousi
vat kilpailijamaita enemmän, 
ja kansantalouden hintakil
pailukyky heikkeni . 

Kun yritysten näkymät 
synkkenivät, pörssiosakkei-

KUVIO 1. 

VARALLISUUSHINNAT JA KULUTTAJAHINNAT 
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den hinnat kääntyivät ensimmäisinä laskuun. 
Reaalikorot nousivat markan ulkoisen arvon 
uskottavuuden heikentyessä. Reaalikorkojen 
nousua seurasi varallisuushintojen ja vakuus
arvojen lasku,johon luotonanto reagoi synnyt
tämä llä deflatorisen kierteen. Vuoden 1992 
syyskuussa osakkeiden hinnat olivat laskeneet 
vuoden 1985 syyskuun tasolle , 71 prosenttia 

kevään 1989 huippua alemmaksi. Myös asun
tojen hinnat ja kantohinnat olivat tulleet hui
pulta roimasti alas. 

Vuosina 1991- 1992 Suomen talous oli la
man syövereissä. Markan ulkoinen arvo heik
keni tuntuvasti ja kannattavuuden romahtami
nen pakotti yritykset tehostamaan toimintaan
sa rajulla kustannusten karsimisella. Teolli-
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KUVIO 2. 

VARALLISUUSHINTOJA 

3 

2 

susta aiheutuvia inflaatiopai
neita. Koska hintapaineet ei
vät alkuvaiheessaan näky
neet kiihtyvänä kuluttajahin
tainflaationa, varallisuushin
tojen nousun katsottiin heijas
tavan lähinnä rahoitusmark
kinoiden rakenteellisista muu
toksista aiheutuvaa portfolio
sopeutusta. 

Jos keskitytään tarkaste
lemaan pelkästään kuluttaja
ja tuottajahintojen muutok

1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
sia, suuri määrä varallisuus
hintakehitykseen liittyvää hin
tainformaatiota jää huomiot
ta. Rahapolitiikan toteutta
misen kannalta on kuitenkin 
tärkeä saada mahdollisim-

Indeksi 1987Q1 = 100 

1. Osakkeiden hinnat 
2. Asuntojen hinnat 
3. Kantohinnat 

suustuotanto alkoi piristyä jo vuoden 1991 lo
pulla, mutta kotimainen kysyntä supistui ja 
runsaasti velkaantuneiden kotimarkkinayritys
ten ahdinko syventyi yhtäjaksoisesti aina vii 
me vuodenvaihteeseen saakka. Samalla koti
mainen hinta- ja palkkainflaatio hidastui tasai
sesti. Vuoden 1993 toisella puoliskolla kulut
tajahinnat laskivat paria kuukautta lukuun 
ottamatta lievästi kuukausi kuukaudelta. 

Vientiteollisuuden kannattavuuden kohen
nuttua ja tulevaisuudennäkymien kirkastuttua 
pörssikurssit lähtivät vuoden 1992 lopulla 
jyrkkään nousuun. Asuntojen hintojen lasku 
taittui vuoden 1993 keväällä samaan aikaan, 
kun kantohintojen kesästä 1990 jatkunut lähes 
yhtäjaksoinen lasku päättyi . Ovatko nämä va
rallisuushintojen käänteet ensimmäisiä oireita 
orastavasta hinta- ja palkkainflaation kiihtymi
sestä? Varsinkin alkuvuonna solmittu kanto
hintasopimus on jälleen nostanut esiin puheet 
paluusta aikaan, jonka luulimme jo olleen ohi . 

Varallisuushintojen merkitys korostuu 
Rahoitusmarkkinoiden vapautumisen myötä 
l 980-luvun lopun varallisuushintakehityksellä 
oli aiempaa merkittävämpiä reaalitaloudellisia 
seurauksia, joihin ei talouden ylikuumentu
neesta tilanteesta huolimatta osattu kiinnittää 
tarpeeksi huomiota. Yleisenä inflaation mit
tarina käytetty kuluttajahintaindeksikään ei 
kyennyt heijastamaan varallisuushintojen nou-

man kattava kuva taloudessa viriävistä inflaa
tiopaineista ja niiden etenemisprosesseista. 
Mikäli likviditeetin tai luotonannon kasvun 
havaitaan nostavan varallisuushintoja, varal
lisuushintainflaatioon on suhtauduttava sa
malla vakavuudella kuin kuluttajahintainflaa
tioon. 

Vahingosta viisastuneena varallisuushinto
jen liikkeitä seurataan maailmalla nykyään 
aiempaa tarkemmin '. Skandinavian maissa, 
Isossa-Britanniassa ja Japanissa varallisuus
hintakehityksen seurannalle on annettu aina
kin kvalitatiivinen rooli rahapolitiikan suun
nittelussa ja mitoituksessa. Varallisuushinta
informaation paino rahapolitiikan suunnittelu
prosessissa vaihtelee kuitenkin varsin paljon 
keskuspankista toiseen. Esimerkiksi Ranskas
sa ja Saksassa varallisuus- ja kuluttajahinta
kehityksen välillä ei ole havaittu olevan riittä
vän yksiselitteistä yhteyttä eikä varallisuus
hintainformaatiota oteta huomioon rahapolitii
kan muotoilussa. 

I Ks. esim. Berg, C. & Galvenius, M . (1994) Till
gångsprisernas roll i ekonomin, Penning- & Valuta
politik, 1994:1 , s. 18- 27. 
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Asuntojen hinnat 
kuluttajahintaindeksissä2 

Asuntojen hinnat ovat sisäl
tyneet kuluttajahintaindeksiin 
vuodesta 1988 alkaen. Omis
tusasunnossa asuvien kotita
louksien asumiskustannusten 
kehitystä mitataan eri kus
tannuserien hintakehityksen 
mukaan. Omistusasumisen 
kustannukset jaetaan hoito
ja pääomakustannuksiin ja 
pääomakustannukset edelleen 
poisto- ja korkokustannuksiin 
(taulukko 1). Omaan asun
toon sitoutuneen pääoman 

Taulukko 1. Asumiskustannukset kuluttajahintaindeksissä, 

prosenttia koko indeksin painosta 

Asuminen , lämpö ja valo 
Asuminen 

1985=100 

18.36 
15.59 
11.80 

1990=100 

19.77 
17.24 
13.54 Omistusasuminen 

hoitokustannukset 
poistot 

3.95 
4.80 
3.05 
3.79 
2.77 

3.56 
5.29 
4.69 
3.69 
2.53 

korot 
Vuokrahuoneistot 

Lämpö ja valo 

Lähde: Tilastokeskus . 

Taulukko 2. Asuntojen hintojen vaikutus kuluttaja-

menetettyä tuottoa eli pää
oman vaihtoehtoiskustannus
ta, verovaikutuksia ja tulon
siirtoja ei oteta huomioon 
omistusasumisen kustannuk
sia laskettaessa. 

1988 I 

1989 I 

1990 I 

1991 2 

1992 2 

1993 2 

1985=100 
1990=100 

hintainflaatioon, prosenttiyksikköä 

Kuluttajahinnat Asuntojen hintojen osuus 

5. 1 
6.6 
6. 1 
4.3 
2.9J 

2.2 

0.8 
1.9 
0.6 

-0.4 
-0.6 
-0.6 

Poisto kuvaa asunnon ku
lumisesta asunnon omistajal
le aiheutunutta kustannusta. 
Mikäli henkilö ostaa vuoden 

Lähde: Ti lastokeskus. 

alussa asunnon ja myy sen 
vuoden lopussa ostaakseen samanlaisen mutta 
vuotta uudemman asunnon, uuden asunnon os
toon on sijoitettava vanhasta asunnosta saadun 
myyntihinnan lisäksi poistosumma. Poisto
kustannusten sisällyttäminen omistusasumi
sen kustannuksiin korostaa kuitenkin asunnon 
luonnetta pikemminkin sijoituskohteena kuin 
hyödykkeenä. 

Poisto kustannuksia arv ioitaessa käytetään 
neljännesvuosittaista osakehuoneistojen hinta
indeksiä, jonka muutokset kirjataan kuluttaja
hintaindeksissä neljänneksen viiveellä kesä-, 
syys-, joulu- ja maaliskuussa. Omakotitaloilie 
ei o le olemassa erillistä hintaseurantaa. Oma
kotiasumisen kustannusten oletetaan seuraa
van vanhojen kerros- ja rivitalo-osakkeiden 
hintakehitystä. 

Taulukkoon 2 on koottu asuntojen hinta
muutosten vaikutukset kuluttajahintaindeksin 
muutokseen vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 

1 Ks. tarkemmin Kuluttajahintaindeksi 1990= l 00, 
Menetelmät ja käytäntö, Tilastokeskus, Tutkimuksia 
200, Helsinki 1993. 

1989 kuluttajahintaindeksin 6.6 prosentin kas
vusta 1.9 prosenttiyksikköä aiheutui poistoter
l)1in välityksellä asuntojen hintojen noususta. 
Toisaalta vuosina 1992 ja 1993 asuntojen hin
tojen lasku alensi kuluttajahintaindeksin nou
sua 0.6 prosenttiyksikköä. 

Sen li säksi, että asuntojen hintakehitys vai
kuttaa kuluttajahintaindeksiin suoraan lasken
tamenettelyn välityksellä, se heijastuu kotita
louksien varallisuuden muutosten kautta myös 
kulutukseen, kotimaiseen kysyntään ja edel
leen hinta- ja palkkakehitykseen. Lisäksi ole
massa olevan asuntokannan hintataso vaikut
taa keskeisesti asuntojen uustuotannon kannat
tavuuteen ja siten tarjonnan määrään. Usein 
muutokset asuntojen uustuotannon määrässä 
ovat ruokkineet syntyneiden tuotantokapeik
kojenja niiden vuoksi nousseiden tuotantokus
tannusten välityksellä inflaatiota. 

Osakkeiden hintojen merkitys häilyvä 
Osakkeiden hinnoilla on inflaatiodynamiikas
sa monitahoisempi merkitys kuin asuntojen 
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hinnoilla. Osakkeiden hinnat ovat puhtaita va
rallisuushintoja, joiden muutokset heijastavat 
markkinoiden odotuksia paitsi yksittäisen yri
tyksen tuloskehityksestä myös koko kansanta
louden kehityksestä. Ennakoidessaan kysyn
nän muutoksia osakkeiden hinnat ennakoivat 
periaatteessa myös kysynnän vaihteluihin liit
tyviä hintatason muutoksia. Tosin prosessi yri
tyksen kannattavuuden kohenemisesta osake
hintojen nousun kautta kuluttajahintainflaa
tioksi on pitkäja monipolvinen. 

Kantohinnat - suomalainen erikoisuus 
Puun hinta ei ole puhdas varallisuushinta. 
Omistajalleen puu on varallisuutta siinä missä 
osakkeet ja asunnotkin. Metsäteollisuudelle 
puu on raaka-aine ja yksi tuotantopanos työn, 
energian ja pääoman rinnalla. Muista varalli
suusesineistä puu poikkeaa myös markkinoi
den rakenteeltaan. Kun sekä asunto- että osa
kemarkkinoilla myyjiä ja ostajia on runsaasti, 
ovat puumarkkinat sen sijaan voimakkaasti 
keskittyneet. Asunto- ja osakemarkkinoilla yk
sittäinen myyjä tai ostaja ei pääsääntöisesti 
edes Suomessa pysty määräämään tarjoaman
sa tai kysymänsä osakkeen tai asunnon hintaa, 
mutta raakapuumarkkinoilla hinnat sovitaan 
usein myyjien ja ostajien valtakunnallisten 
järjestöjen välisellä sopimuksella. Kattavia 
hintasopimuksia on perusteltu tarpeella pyrkiä 
eliminoimaan varallisuushinnoille tyypillisten 
suurten hinnanmuutosten epätasapainotta
vat vaikutukset metsäteollisuuden kustannus
rakenteeseen ja sitä kautta kilpailukykyyn. 

Koska kantohinnat määräävät metsänomis
tajan toimittamastaan tuotannontekijästä saa
man korvauksen, kantohintakehitys heijastuu 
helposti myös muiden tuotannontekijöiden toi
mittajien hintavaatimuksiin. Mitä kiivaampi 
tulonjakotaistelu käydään, sitä herkemmin 
nousevat kantohinnat nostavat myös metsä
sektorin palkkavaatimuksia - ja mitä voimak
kaampia sektoreiden väliset paIkkasidonnai
suudet ovat, sitä varmemmin palkankorotus
paineet siirtyvät talouden suljetulle sektorille 
julkinen sektori mukaan lukien. Työn tuotta
vuuden kasvutrendi on kuitenkin näillä sekto
reilla teollisuutta hitaampi, joten yksikkötyö
kustannusten nousu ei ole enää vältettävissä, 
jos palkat laaja-alaisesti nousevat. Palkka-

palkkakierteestä päädytään hinta-palkkakier
teeseen, jonka päässä odottaa heikentynyt kan
sainvälinen kilpailukyky. 

Asuntojen hintojen ja kantohintojen 
merkitys selkeä 
Kuluttajahintojen ja varallisuushintojen sekä 
ansiotason ja varallisuushintojen välisten yh
teyksien tarkempi selvittäminen edellyttää ti
lastollisiin menetelmiin perustuvaa huolellista 
analyysia). Mikäli analyysi osoittaa, että osak
keiden ja asuntojen hinnoista tai kantohinnois
ta ei saada kuluttajahinta- tai ansiotasokehityk
seen lisäinformaatiota, on tulevan kehityksen 
ennustamiseenkin turha yrittää käyttää apuna 
nykyhetken varallisuushintakehitystä. 

Suomessa nykyhetken osakkeiden hinta
kehityksen ei voida sanoa ennakoivan ansio
tason tai kuluttajahintojen tulevaa kehitystä. 
Muutoksia ansiotasossa tai kuluttajahinnoissa 
ei kyetä selittämään osakkeiden hintamuutos
ten avulla sen paremmin kuin ilman niitä. 

Sen sijaan nykyhetken asuntojen hintojen 
ja kantohintojen kehitys näyttää ennakoivan 
ansiotason ja kuluttajahintojen tulevaa kehi
tystä. Ansiotason ja kuluttajahintojen muutok
sia ennustettaessa kannattaa siis käyttää apu
na näissä itsessään tapahtuneiden muutosten 
ohella myös asuntojen hinnoissa ja kantohin
noissa tapahtuneita muutoksia. Nykyhetken 
kuluttajahintakehityksen ja vuosineljänneksen 
takaisen asuntojen hintakehityksen välillä ha
vaittu yhteys vastaa asuntojen hinnanmuutos
ten mekaanista kirjausmenettelyä kuluttajahin
taindeksissä. Myös kantohinta- ja ansiotaso
kehityksen välisessä dynamiikassa havaittu 
puolesta vuodesta vuoteen ulottuva viive on 
varsin selvä; kantohintojen nousu edeltää rei
lulla puolella vuodella ansiotasossa tapahtuvaa 
nousua (kuva 3). 

Täytyy muistaa, että tilastolliset analyysi
menetelmät eivät koskaan ole täysin veden-

3 Tutkitaan ns. Grangerin kausaalisuustesteillä, onko 
varalli suushinnoista hyötyä kuluttajahintojen tai an
siotason ennustamisessa näiden oman historian ohella 
eli kyetäänkö kuluttajahintojen ja ansiotason käyttäy
tymistä selittämään paremmin ottamalla kuluttajahin
tojen ja ansiotason vii västettyjen havaintojen lisäksi 
selittäj iksi viivästetyt osakkeiden ja asuntojen hinnat 
tai kantohinnat. 
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pitäviä. Erityisesti kausaali
suuden todentamiseen liittyy 
piirteitä, joita on vaikea käsi
tellä tilasto lli sesti . Saattaa ol
la, että kuluttajahintojen ja 
erilaisten varallisuushintojen 
välillä havaittu kausaalisuus 
on vain näennäistä. Kausaali
suuden taustalla voi olla yk
si tai useampi selittävä teki
jä, joita käytetyt testit eivät 
ole kyenneet ottamaan huo
mIOon. Lisäksi käytettyihin 
hinta-aineistoihin liittyvät 
ongelmat heikentävät analyy
sin luotettavuutta4

• Varalli
suushintojen rooli inflaatio
dynamiikassa lienee myös 
muuttunut rahoitusmarkki
noiden vapautumisen myötä. 
Koska tulokset ovat kuitenkin 
pääosin sopusomnussa m
tuition kanssa, ei ole syytä 
epäillä kva litatiivisten tulos
ten paikkansapitävyyttä. 

Hälytysrajojen 
tunnistaminen vaikeaa 
Edellä esitetyn tarkastelun 
pohjalta voidaan esittää joi
tain kvalitatiivisia tuloksia 
vara lli suushintojen roolista 
inflaatioprosessin eri vaiheis
sa, mutta pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä kuluttajahin
takehityksen tulevasta suun
nasta ja suuruudesta ei edel
leenkään voida tehdä. Yksi 
keskeinen syy tähän on se, 
että Suomen valuuttakurssi
j ärjestelmä on muuttunut. 

KUVIO 3. 

VARALLISUUSHINNAT JA ANSIOTASO 
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Kiinteän valuuttakurssin aikaan kansainvä li s
ten suhdanteiden ylä- ja alamäet heijastuivat 

kotimaiseen palkka- ja hintakehitykseen osak
si jo itsessään varsin suhdanneherkän metsä
teollisuuden vientihintojen vaihtelun kautta. 
Nyt markalla on mahdollisuus vahvistua, kun 
inflaatiopaineet alkavat kasvaa. Lisäksi korko
politiikalla voidaan vaikuttaa kysynnän kehi
tykseen enemmän kuin kiinteän valuuttakurs
sin aikaan. Tämän pitäisi vaikuttaa käyttäy
tymiseen. Vientiteollisuuden hinnoittelukäy-

4 Erityisesti kuluttajahintojen aikasarja on ominai
suuksiltaan varsin hankala . Kantohintojen aikasarja 
on puo lestaan liian harva; puolivuos iaineisto peittää 
alleen kaiken lyhyen ajan vaihtelun ja antaa liian po
sitii visen kuvan kantohintojen ja muiden tarkasteltu
jen muuttujien vä li sistä kausaalisuuksista. 
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tännön tulee perustua tämän päivän valuutta
kurssin sijasta odotettuun valuuttakurssiin. 

Aikaisemmin ansiotaso ja kuluttajahinnat 
ovat reagoineet muutoksiin asuntojen hinnois
sa. Sen sijaan osakkeiden hintojen ja ansio
tason tai kuluttajahintojen välillä ei ole havait
tu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Asunto
jen hinnoilla ei kuitenkaan välttämättä ole itse
näistä roolia inflaatioprosessissa. Asuntojen 
hinnat ovat luottomarkkinoiden vapautumisen 
jälkeen pikemminkin seuranneet pankkien luo
tonannon muutoksia. 5 Pääomamarkkinat on 
kertaalleen vapautettu, ja pankit ovat vasta toi
pumassa 1980-luvun lopun luotonannon kas
vun ja sitä seuranneiden luottotappioiden ai-

' Tarkemmin osakkeiden ja asuntojen hintojen sekä 
luottoekspansion välisistä yhteyksistä ks. esim. Taka
la, K. & Pere, P. (1991) Testing the Cointegration of 
House and Stock Prices in Finland, Finnish Econo
mic Papers, Voi 4, No 1, s. 33- 51. 

heuttamasta rankasta suoneniskusta. Pankkien 
luotonannon kasvuluvut eivät todennäköisesti 
nouse 1980-luvun lopun tasolle lähivuosina. 
Luotonannon kasvu ei ole sen tähden tällä het
kellä luomassa pohjaa asuntojen hintojen no
pealle nousulle. 

Kantohintojen nousun ja muun hinta- ja 
palkkakehityksen välillä on aikaisemmin epäi
lemättä ollut yhteys. Kantohintojen nousua on 
seurannut teollisuuden palkkojen nousu. Raa
kapuun tuntuva kalli stuminen on tämän takia 
selvä varoitussignaali. Kantohintojen suuret 
vaihtelut vaikeuttavat kuitenkin hälytysrajojen 
identifiointia. Kantohintojen muutoksista ei 
voi suoraan päätellä, miten paljon ne vaikutta
vat muihin hintoihin ja palkkoihin. Todelliset 
palkkojen noususta aiheutuvat hinnankorotus
paineet saattavat tällä kertaa jäädä aiempaa vä
häisemmiksi . Jos hyväksytään sektoreiden vä
listen palkkaerojen kasvu, palkka-palkkakier
re voi rajoittua teollisuustoimialojen väliseksi 
ja toteutua tuottavuuden sallimissa rajoissa . • 
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Inflaatio, työmarkkinoiden jousto ja työllisyys 

Timo Tyrväinen 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
17.11.1994 

Menneessä maailmassa 
inflaatiota ja työttömyyttä 
koskevia tavoitteita pidettiin 
usein vastakkaisina. Nykyi
sessä, markkinaehtoisessa 
Suomessa näin ei välttämät
tä ole. Se, mikä edistää in
flaation vakautta, tukee myös 
työllisyyttä. 

Vakaa rahan arvo luo parhaat 
edellytykset kansalaisten 
hyvinvoinnin vahvistumiselle. 
Siksi keskuspankkien 
tavoitteeksi on kaikissa Vaikka hinnanmuodostus 

työmarkkinoilla poikkeaa 
muista markkinoista, yhdes
sä suhteessa eroa ei kuiten
kaan ole: liian suuresta pal
kasta seuraa työn vajaaky
syntää eli työttömyyttä. 

kehittyneissä maissa otettu 
in~aation hillitseminen. Tämä 
heijastuu keskuspankkien 
kiinnostuksena kaikkia niitä 
tekijöitä kohtaan, jotka 
vaikuttavat hintojen ja 
palkkojen kehitykseen. "Täydellisen kilpailun" 

oloissa palkka asettuu tasol-
Korkean työllisyyden ja 

alhaisen inflaation saavuttaminen näyttää vaa
tivan muutoksia työmarkkinoiden toiminnas
sa. Mitkä sitten ovat keskeiset työmarkkiname
kanismit ja miten niitä voitaisiin muuttaa, jotta 
työmarkkinoiden toiminta parantuisi?' 

Palkan ja työttömyyden vuorovaikutus 
Työmarkkinoiden hinnanmuodostus on väistä
mättä erilaista kuin hinnanmuodostus hyödy
kemarkkinoilla. Palkka ei ole vain hinta hinto
jen joukossa, se on myös kansalaisten enem
mistön hyvinvoinnin keskeinen määrittäjä. 
Siksi yhteiskunnassa vallitsevat näkemykset 
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tulon
jaosta heijastuvat palkan määräytymiseen . Eri
laiset sosiaalisetjärjestelytja instituutiot muut
tavat palkkojen roolia työn kysynnän ja tarjon
nan tasapainottajana. 

J OECD toteutti vuosi na 1992- 1994 historiansa mit
tavimman tutkimusprojektin analyso idessaan teolli
suusmaiden työttömyysongelman ulottuvuuksia. Tu
lemat on julkaistu äskettäin kirjassa The OECD Jobs 
Study: Evidence and Explanations (ks. lähdekirj alli
suus). Artikkelin kirjoittaja osallistui projektiin aino
ana suomala isena ja esitettävät ajatukset ovat paljolti 
syntyneet tämän työskentelyjakson yhteydessä. 

le, jolla kysyntä ja tarjonta 
vastaavat toi siaan eli täystyöllisyys toteutuu. 
Jos palkat nousevat liikaa, työllisyys heikke
nee. Kun työttömyys li sääntyy, palkat laskevat. 
Palkkojen, työllisyyden ja työttömyyden välil
lä vallitsee tasapainottumismekanismi2, jota on 
kuvattu kuviossa 1. 

Monenlaiset tekijät voivat sysätä talouden 
pois tasapainosta. Mitä tehokkaampaa kilpai
lu on talouden kaikilla lohkoilla, sitä nopeam
min täystyöllisyystasapainoon palataan. Kun 
sopeutuminen on nopeaa, palkkoja sanotaan 
joustaviksi. Tasapainottuminen on tulos ruo
honjuuritason toiminnasta: eri aloilla ja alueil
la yksilöt tekevät työ II istämistä ja työll istymis
tä koskevia päätöksiä. Jos työmarkkinat ovat 
tasapainossa paikallisella mikrotaso lla, ne ovat 
sitä myös kokonaistaloudellisella makrotasolla. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana työttö
myys on pahentunut usei mmissa Euroopan 
maissa. Heikko työllisyys ei tunnu kuitenkaan 
aiheuttavan palkkojen sopeutumista. 

2 Kuviossa l esi tetty mekanismi toimii sie llä, missä 
työllistämi sen ratkaisee kannattavuus. Siksi se on ku
vaus lähinnä yksityisen sektorin toiminnasta. Julkisen 
työllistämisen (lisä)perusteena on ainakin ajo ittain ol
lut työttömyyden alentaminen tai jonkin alueelli sen 
työttömyysongelman helpottami nen . 
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Kun halutaan parantaa työ-
markkinoiden toimivuutta, on 
hyödyllistä pyrkiä paikallis-

KUVIO 1. TYÖMARKKINOIDEN TASAPAINOTIUMIS
MEKANISMI 

I 

tamaan tekijöitä, jotka muut-
tavat tasapainottumismeka-
nismin toimintaa. Sen jälkeen 
joudutaan pohtimaan sitä, 
mitä kustannuksia ja hyötyjä 
näihin tekijöihin liittyy. Usein 
joudutaan vaikeiden arvoky-
symysten eteen. Oikeudenmu-
kaisuus saattaa tuntua erilai-
selta työttömän ja työllisen 
näkökulmasta. Se voi tuntua 
erilaiselta lyhyen ja pitem
män ajan näkökulmasta. 

Kahdenkymmenen viime 
vuoden aikana palkkojen ja 
työllisyyden kehityksessä on 
ollut suuria maittaisia eroja. 
Yhdysvalloissa reaalipalkko
jen nousu on ollut heikkoa 
mutta työllisyys vahvaa. Eu
roopan unionin maissa työlli
syyden kehitys on ollut heik
koa kun taas reaalipalkkojen 
vahvaa - ainakin Yhdysvaltoi-
hin verrattuna. EFTA-maissa 
(ml. Suomi) sekä reaalipalk-

Palkka 

Työttömyys Työllisyys 

KUVIO 2. PALKKOJEN, TYÖLLISYYDEN JA TYÖTIÖMYYDEN 
VUOROVAIKUTUS JA SIIHEN VAI KUTIAVAT TEKIJÄT 
SUOMALAISISSA, EPÄTÄYDELLISEN KILPAILUN 
OLOISSA 

J 
Työmarkkinoiden 

kilpailu 

~ 
TYÖNTEKIJÖiDEN 

PÄÄTÖKSET 

Julkinen valta , 
instituutiot 
• työtlömyysturva 

Palkkasopimusten yleissitovuus ~ 

Hyödykemarkkinoiden 
kilpailu 

Palkka 

Työttömyys Työllisyys 

~ 
YRITYSTEN 
PÄÄTÖKSET 

Välilliset 
työvoima
kustannukset 

kojen että työllisyyden kehi
tys on ollut viime vuosiin asti 
varsin suotuisaa. EFTA-mais
sa yksityisen sektorin työlli
syys ei kuitenkaan kasvanut 
vuosien 1974 ja 1992 välillä 

• tulovero, kulutusvero 
• köyhyysloukku 

lainkaan. Hyvä työllisyys-
tilanne oli julkisen sektorin 
kasvun ansiota. 

Sekä työmarkkinoilla että 
hyödyke markkinoilla vallitseva kilpailu on 
todellisessa maailmassa "epätäydellistä" , ja 
julkisella sektorilla on oma työllistämispoli
tiikkansa. Kuviossa 2 tarkastellaan tällaista 
tilannetta. Kuvio sopii hyvin myös suomalai
sen nyky todellisuuden hahmottamiseen. Voi
daankin kysyä, kenen päätökset ja mitkä te
kijät (instituutiot, säädökset, käytännöt) vai
kuttavat 1) työllistämiseen vallitsevalla palk
katasolla, 2) työttömyyteen vallitsevalla työl
lisyystasolla ja 3) palkkoihin vallitsevalla 
työttömyystasolla. 

t 
JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSET 

Työllisyyspolitiikka 

Jotkut tekijät epäilemättä lisäävät työttö
myyttä tilapäisesti, mutta jotkut tekijät saatta
vat vaikuttaa hyvinkin pitkän ajan. Pysyväis
luonteiset vaikutukset ovat erityisen haitallisia: 
niitä ei aika paranna. 

Kun palkka on asetettu jollekin tasolle, yri
tykset tekevät työllistämispäätöksensä sen mu
kaan. Niihin päätöksiin vaikuttavat myös välil
liset työvoimakustannukset (mm. työnantajan 
sosiaaliturvamaksut). Mitä suuremmat välilli
set työvoimakustannukset ovat, sitä heikompi 
on työllisyys. Toisaalta yritys voi yrittää siirtää 
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työvoimakustannusten nousun hintoihin. Mitä 
heikompaa kilpailu hyödykemarkkinoilla on, 
sitä helpompaa on hintojen nostaminen - ja 
palkkojen nostaminen. 

Tiedetään, että kaikkien työntekijöiden 
tuottavuus ei ole sama. Jos kollektiivisopimus
ten palkkataso ylittää pysyvästi heikommin 
tuottavien työntekijöiden tuottavuustason, nä
mä menettävät pysyvästi työllistymisen mah
dollisuuden. Hyödykemarkkinakilpailun heik
kous antaa "insidereille" - työllisille työnteki
jöille ja olemassaoleville yrityksille - mahdol
lisuuden harjoittaa palkkapolitiikkaa, joka 
kasvattaa pysyvästi työttömyyttä. Siksi hyö
dykemarkkinakilpailun vOimistaminen on 
omiaan hidastamaan sekä palkka- että hinta
inflaatiota. Se on suotuisaa myös työllisyyden 
kannalta. 

Kun (yksityisen sektorin) työllisyys vähe
nee, työttömyys lisääntyy. Muutokset eivät 
kuitenkaan koskaan toteudu "yksi yhteen" . 
Yhtäältä työvoiman tarjonta joustaa, toisaalta 
talouspolitiikka voi pyrkiä työllisyysongelman 
helpottamiseen lisäämälläjulkista työllisyyttä. 

Kuten edellä todettiin, EFTA-maissa hyvä 
työllisyystilanne perustuijulkisen sektorin laa
jenemiseen. Tämän kehityksen haitat pysyivät 
pitkään piilossa. Alijäämä- ja velkaongelmat 
kärjistyivät kuitenkin laman aikana. Ne asetta
vat koko ns. pohjoismaisen paIkanmuodostus
maIlin paljon epäedullisempaan valoon kuin 
tähän asti on ymmärretty. 

Toimeentuloa ja sosiaalista oikeudenmukai
suutta koskevat, kohtuullisina pidetyt vaatimuk
set ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan. 
Hyvinä aikoina rakennettuihin järjestelmiin 
näyttää joissakin tapauksissa liittyvän kieltei
siä sivuvaikutuksia, jotka ovat nousseet näky
viin vasta taloudenja työttömyyden kriisissä. 

Palkat, verot ja työttömyys 
On loogista uskoa, että työttömyysnäkymät 
vaikuttavat palkansaajien ja heitä edustavien 
järjestöjen päätöksiinja valintoihin. Jos työttö
myyden uhkaa pidetään vakavana, palkkavaa
timukset ovat maltillisemmat. Toisaalta palk
kavaatimuksia ohjaavat ostovoimaan liittyvät 
näkökohdat. Koska palkansaajat seuraavat tiu
kasti kuluttajahintojen kehitystä, kuluttajahin
toja nostava välillisen verotuksen kiristyminen 

siirtyy palkkoihin. Myös tuloverotuksen kiris
tykselle haetaan kompensaatiota suuremmilla 
palkoilla. 

Kaikissa kehittyneissä maissa työnantajan 
maksama reaalinen työvoimakustannus poik
keaa työntekijän käteen jäävästä reaalipalkas
ta. Tätä eroa kuvataan "kiila "-termillä (englan
niksi "wedge "). Kiilaa kasvattaa kaikenlainen 
verojen kiristyminen, mutta siihen vaikuttavat 
myös suhteelliset tuontihinnat eräiltä osin. Kii
lan kehitys Suomessa on kuvattu kuviossa 3. 

(Vero)kiilan kasvu on työllisyyden kan
nalta epäsuotuisaa silloin, kun se jää vaikut
tamaan suurempina työvoimakustannuksina. 
Suomessa - kuten monissa muissakin Euroo
pan maissa - näin näyttääkin käyneen. OECD:n 
uusi tutkimus osoittaa, että tämä ilmiö on pal
jon laajempi , vakavampi ja pitkävaikutteisem
pi kuin tähän asti on uskottu. 

Lyhyellä aikavälillä verotuksen painopis
teen siirtäminen työnantajamaksuja alentamal
la on työllisyyden kannalta erityisen hyvä rat
kaisu. Pitkällä aikavälillä verotuksen vaikutus 
työllisyyteen ei riipu siitä, kerätäänkö verotulo 
työnantajan sotumaksuilla vai palkansaajaan 
kohdistuvalla tuloverolla tai välillisellä verol
la. Silloin kun verotus on työmarkkinakehityk
sen ja työttömyyden kannalta ongelma, ensisi
jainen syy on verotuksen taso, ei rakenne. 

Työttömyysturva, palkkasopimusten 
yleissitovuus ja työttömyys 
Työttömyysturva vaikuttaa siihen, miten työttö
myysriski heijastuu palkansaajien valintoihin. 
Jos työttömyyskorvaus on suuri ja sitä makse
taan pitkään, palkkavaatimuksia voi nostaa tur
vallisemmin mielin. Kun työttömien määrä 
kasvaa, työmarkkinakilpailu voisi kiristyä, jos 
työttömät tulisivat tarjoutumaan töihin hieman 
matalammalla palkalla. Silloin "insiderit" eivät 
voisi keskittyä vain omiin intresseihinsä. 

Monissa Euroopan maissa paIkkasopimuk
set ulottuvat myös varsinaisen sopijajoukon ul
kopuolelle. Suomi on tässä suhteessa ääri ta
paus, koska tietyn toimialan työehtosopimus 
sitoo kaikkia alalla toimivia yrityksiäja työnte
kijöitä. Palkkojen yleissitovuus tekee työttö
mien "outsiderien" palkkakilpailun mahdotto
maksi. Työttömät voivat tarjoutua työhön vain 
sillä palkalla, jonka "insiderit" ovat sopineet. 

M & t / Inflaatio . .. 1996·36 



2.4 

2.2 

2 

1.8 

1.6 

KUVIO 3. 
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Vaarana on silloin se, että työlliset neuvottele
vat sopimuspalkkansa ylöspäin siten, että työt
tömien työllistymismahdollisuus pakenee yhä 
kauemmas. Viime aikojen palkkavaatimukset 
ja eräät sopimukset ovat juuri tällaista käyttäy
tymistä. Jos tällaiset ratkaisut toteutuisivat laa
jemmin, se saattaisi pitää työttömyysasteen en
tistä tiukemmin hyvin korkeana. 

Vahva työttömyysturva on omiaan heiken
tämään työttömien paineita palata työelämään. 
Tämä vähentää työmarkkinakilpailua paitsi 
työttömyysjakson alkuvaiheissa, jolloin työllis
tymismahdollisuus olisi parhain, myös pitem
mällä aikavälillä. Mitä pitempään työttömyys 
jatkuu, sitä haitallisempaa se on henkilökohtai
selle tuottavuudelle. Aktiivinen työvoimapoli
tiikkaja koulutus voivat lieventää tätä ongelmaa. 

OECD on nostanut keskusteluun myös ns. 
köyhyysloukun (poverty-trap). Tällä tarkoite
taan tilannetta, jossa työllistyvä työtön menet
tää merkittäviä tukia, joita hän on saanut esim. 
lastenhoitoon tai asumis- ym. kuluihin. Työttö
myyskorvauksen varasta palkansaajaksi siirty
vä saattaa havaita nettotulojensa laskevan. Tä
mä heikentää yksilön kannustinta työllistyä. 
Samalla heikkenee se paine, joka työttömyy
dellä on työllisten edunvalvontaan. 

Harvemmin on oivallettu, että palkkasopi
musten yleissitovuuden vaikutus leviää myös 
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Olemassa ole
vat yritykset tietävät, etteivät uudet markki
noille pyrkivät kilpailijat voi kilpailla alem
milla työvoimakustannuksilla. Siksi palkko
jen yleissitovuus heikentää kilpailua paitsi 
työ- myös hyödykemarkkinoilla. Yleissitovuus 
pönkittää "insiderien" asemaa - olivatpa sitten 
kyseessä työntekijät tai yritykset. 

Hyvittääkö se hyöty, jonka "insiderit" (yri
tykset ja työlliset) saavat palkkasopimusten 
ulottamisesta sopijajoukon ulkopuolelle, ne 
kustannukset, joiden kohteena ovat "outside
rit" (työttömät ja muut työmarkkinoille pyrki
jät)? Vastaus riippuu arvovalinnasta. Esimer
kiksi OECD:n työllisyystutkimus suosittaa 
yleissitovuudesta ja muista vastaavista järjes
telyistä luopumista. 

Monet työmarkkinoiden toimintaa paranta
vat uudistukset loisivat toimintatilaa uusille 
(pien)yrityksille. Tämä olisi ensiarvoisen tär
keää tulevien vuosien työllisyyskehityksen pa
ranemiseksi. 

Palkkajoustavuus ja työttömyys 
Kun puhutaan palkkojen joustavuudesta, on 
tärkeää erottaa toisistaan tasapaino, jota palkat 
lähestyvät, ja nopeus, jolla tasapainoa lähesty
tään. Palkat ovatjoustavat, kun ne sopeutuvat 
nopeasti kohti tasapainoa. Tämä pätee sekä ko
konaistaloudellisesti että toimialojen suhteen. 
Palkat ovat jäykät silloin, kun sopeutuminen 
on hidasta. Joustavuus ja jäykkyys ovat käsit
teitä, jotka liittyvät sopeutumisnopeuteen. Ne 
eivät kerro, onko tasapaino hyvä tai huono. 

Jos tasapaino on epäedullinen, palkkojen 
nopeakaan sopeutuminen ei välttämättä johda 
työllisyyden paranemiseen, ainakaan pitkällä 
aikavälillä. Joustavista palkoista ei siis välttä
mättä seuraa täystyöllisyys. Silti nopea sopeu
tuminen on toivottavaa, sillä se vähentää 
sopeutumisperiodiin liittyviä kustannuksia. 
Palkkojen sopeutuminen on sitä nopeampaa, 
a) mitä suuremmat ovat sopeutumisen viivästy
miseen liittyvät kustannukset, b) mitä parem
min työmarkkinaosapuolet pystyvät arvioi
maan tasapainon muutoksia ja c) mitä parem
min työmarkkinaosapuolet pystyvät arvioi
maan sopeutumisen viivästymiseen liittyviä 
kustannuksia . Jos osapuolten informaatio näis
tä asioista on kovin erilaista, työmarkkinaselk
kausten mahdollisuus kasvaa. 

Lukuisten tutkimusten mukaan Suomi ei 
näytä kuuluvan erityisen jäykkien työmarkki
noiden maihin . Pohjimmiltaan tätä ei muuta 
muuksi se, että reaalipalkkojen joustavuus on 
toteutunut toistuvien devalvaatioiden kautta . 
Jos joustamattomuus ei siis ole ongelma, vai
keuksien täytyy heijastaa syvempiä, rakenteel
lisia tekijöitä. 

Palkanmääräytymismekanismi voi toimia 
paremmin, jos työmarkkinaosapuolten käyttäy
tyminen muuttuu oppimisen myötä. Aleksis 
Kivi antoi perussuomalaisesta oppimiskyvystä 
yleispätevänä pidetyn kuvauksen , jonka perus
teella voidaan epäillä, onko käyttäytymismuu
tos mahdollinen omaehtoisesti. Viime aikoina 
käyty tulokeskustelu ja eräät sopimukset vah
vistavat epäilyksiä. Muutoksia säädöksissä ja 
instituutioissa tarvitaan. Palkkatasapainoon 
vaikuttaminen edellyttää työmarkkinoiden ra
kenteidenja palkanmuodostusprosessin perus
tekijöiden muuttumista. 

M & tl Inflaatio . . . 1996·38 



Palkkarakenteet ja toimeentuloerot 
Keskitettyä sopimustoimintaa on toteutettu 
monissa maissa. Usein väitetään, että se johtaa 
väIstämättä palkkarakenteen vääristymiin. Sil
lä perustellaan hajautetumpaan sopimuskäy
täntöön hakeutumista. 

Suomessa on viime vuosina sovittu työeh
doista toimialoittain, mikä on monien mielestä 
huonoin mahdollinen vaihtoehto. Erään viisau
den mukaan etujärjestöt ovat haitallisia silloin, 
kun ne ovat riittävän suuria vaikuttaakseen yh
teiskuntaan, mutta riittävän pieniä välttääkseen 
kokonaisvastuun toimintansa seurauksista. Sekä 
täysin paikallisessa että täysin keskitetyssä so
pimustoiminnassa katsotaan olevan hyvät puo
lensa.Tämä on esimerkiksi OECD:n näkemys. 

Onko nykyinen palkkarakenteemme vaka
vasti vääristynyt? Koska on vaikeata täsmen
tää, millainen "oikea" palkkarakenne on, ar
vioita joudutaan tekemään paljolti epäsuoran 
informaation avulla. Nykytilanteen hahmot
tamista vaikeuttaa se, että viime vuosien ra
jua työttömyysmuutosta ei voi pitää paikka
rakenteesta johtuvana. Syyt ovat pääosin työ
markkinoiden ulkopuolella. 

Miten ammatillinen, paikallinen jne. työ
markkinatilanne heijastuu palkkoihin? Kan
sainvälisesti katsoen markkinavoimat vaikut
tavat palkkarakenteeseen, mutta vaikutus on 
melkoisen vaimea. Suomi ei tässä suhteessa 
näytä kovin poikkeukselliselta. 

Koko I 980-luvun työttömyys pysyi Suomes
sa varsin vakaana eikä dramaattisia eroja toimi
alojen tai työntekijäryhmien välillä ollut. Tämä 
ei viesti vakavista palkkarakenteen ongelmis
ta. Oire joidenkin rakenteiden vinoutumisesta 
oli kuitenkin vaihtotaseen kasvava alijäämäi
syys ja siitä seurannut ulkomaisen velan kasvu. 

Palkka-palkkakytkösten (ml. sopimuksiin 
sisältyneet ansiokehitystakuut) vuoksi eri toi
mialojen palkkakehitys on ollut hyvin saman
kaltaista. Jos jokin ala on irtautunut muista jo
nakin vuonna, ero on kurottu kiinni myöhem
min. Monesti siis toimialojen suhteelliset paik
ka-asemat periytyvät varsin kaukaa . 

Onko rakenne sitten poikkeuksellinen? 
Kun otetaan huomioon eri toimialoilla työs
kentelevien henkilökohtaisten ominaisuuksien 
erot (koulutus, sukupuoli, kokemus jne.), toi
mialojen väliset palkkaerot vaikuttavat hyvin 
samankaltaisilta eri Pohjoismaissa. 

Suomessa kansantalouden palkkahajonta 
supistui 1970-luvun alusta 1980-luvun puoli
väliin. Sen jälkeen hajonta kasvoi kuten useim
missa muissakin OECD-maissa. Toisaalta 
teollisuuden sisäinen palkkahajonta pysyi jok
seenkin muuttumattomana Suomessa myös 
I 980-luvunjälkipuoliskolla. 

Vaikka tuloerot ovat Suomessakin kasva
neet viime vuosien aikana, verotuksenja tulon
siirtojärjestelmän vuoksi tuloerojen kasvu ei 
ole näkynyt lainkaan toimeentuloeroissa. Käy
tettävissä olevien tulojen jakauman kapenemi
nen oli voimakkainta 1960-luvun puolivälistä 
1970-luvun jälkipuoliskolle ja sen jälkeen hi
taampaa. 1980-luvun puolivälin jälkeen käy
tettävissä olevien tulojen jakauma ei juurikaan 
ole muuttunut. I 980-luvun lopulla se oli Suo
messa tasaisempaa kuin ehkä missään muussa 
OECD-maassa. 

Tulonsiirtojärjestelmämme ainutlaatuisuu
den on todennut myös Oxfordin yliopiston pro
fessori Stein Ringen (1992, s.17): "Suomen ta
paus on ainutlaatuinen --. Se ei kerro siitä, mi
kä on tyypillistä vaan siitä mikä on mahdollis
ta. -- Suomalainen yhteiskunta näyttäisi 
päättäneen, että tulonjako ei ollut hyväksyttä
vä, panneen liikkeelle muutoksen käyttäen va
rovaisia politiikkatoimenpiteitä, onnistuneen 
tekemään sen noin kymmenessä vuodessa, ja 
sitten pysähtyneen uuteen ja hyväksyttävään 
jakaumaan". 

Kuviossa 4 on esitetty identtisten teolli
suustyöntekijöiden palkanmuutokset kolmena 
eri vuonna. A-kuva on huippuvuodelta 1990. B 
kuvaa kehitystä lamavuoden 1992 huhti-kesä
kuusta seuraavan vuoden vastaavaan ajankoh
taan. Tänä aikana sopimuskorotuksia ei ollut. 
C-kuva esittää kehitystä vuoden 1993 alkupuo
lelta vuoden J 994 alkupuolelle, jolloin sopi
muskorotuksiakin oli monilla teollisuusaloilla. 
Sopimukset nostivat palkkoja keskimäärin 2 1h 
prosenttia. 

Kaikissa tapauksissa palkanmuutosten ha
jonta on hyvin suuri. Kollektiivisopimusten 
voimassa ollessakin yrityksillä on ollut merkit
tävää liikkumavaraa palkkauksessa. Siksi on 
vaikea uskoa, että mahdolliset vääristymät oli
sivat jääneet elämään vuodesta toiseen - aina
kaan teoll isuudessa. 

Sen lisäksi, että ne vaikuttavat kustannuk
siin, palkkaerot - ja erityisesti toimeentuloerot 
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1 Kussakin kuviossa on verrattu samojen henkilöiden ansioita kahtena 
eri ajankohtana. Jakauman ylä- ja alapäässä olevat henkilöt 
voivat vaihtua vertailujaksosta toiseen. 

Lähde: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto . 
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- vaikuttavat myös työvoi
man jakautumiseen eri aloil
le. Taloudellisen Tiedotustoi
miston nuorisotutkimus vuo
delta 1993 vahvistaa sen, että 
työpaikkaa haettaessa hyvä 
palkka on keskeinen tekijä. 
Vastaajat eivät pitäneet teolli
suuden palkkatasoa hyvänä. 
Sekä palveluiden että julki
sen sektorin arvioitiin tarjoa
van paremmat toimeentulo
mahdollisuudet. Palkka on 
yksi syy siihen, että vastaajat 
eivät olleet kovinkaan haluk
kaita ottamaan vastaan teolli
suudesta tarjottua työpaik
kaa. Siksi voisikin väittää, 
että jos teollisuuden suhteel
linen palkka-asema vahvis
tuisi, teollisuuteen alkaisi 
enemmän hakeutua koulutet
tua ja hyvin motivoitunutta 
työvoimaa. Avoimen sektorin 
ja sen myötä koko kansanta
louden pitkän aikavälin me
nestymisen kannalta tämä oli
si ensiarvoisen tärkeätä. 

Erityisesti I 980-luvulla 
kotimarkkinasektorin hinnat 
nousivat kokonaisinflaatiota 
enemmän. Nousu vaikutti 
myös palkkavaatimuksiin ja 
ylläpiti muita maita nopeam
paa inflaatiota. Monilla koti
markkinasektorin aloilla in
flaatiota lisäävä hinnoittelu 
johtui siitä, että palkkoja nos
tettiin oman alan tuottavuu
den luomaa palkanmaksuva
raa enemmän. Tämä vääris
tymä on epäilemättä johta
nut moniin konkursseihin ja 
työttömyyden kasvuun. Ennen 
kuin tasovääristymät ovat 
korjautuneet kotimarkkina
sektorilla, paIkkamuutosvaa
timuksia ei pitäisi perustaa 
tuottavuuden muutoksiin. 



Kuinka tästä eteenpäin? 
Työmarkkinamekanismissa on monia tekijöitä, 
jotka heikentävät vakaan ja hitaan inflaation 
toteutumisen edellytyksiä ja vaikuttavat haital
lisesti työllisyyteen. Näiden tekijöiden tausta
järjestelmiä tulisi pyrkiä muuttamaan pikaisesti. 

Eräät kotimarkkinasektorilla jo tehdyt so
pimukset osoittavat edunvalvonnan keskitty
vän työllisten etuihin. Siksi työttömyys on vaa
rassajäädä pysyvästi hyvin suureksi ilman työ
markkinamekanismien rakenteellista muutosta. 

Kansainvälisten kokemusten mukaan suu
reksi päässyttä työttömyyttä on vaikea saada 
vähenemään. Siksi menestyvilläkään aloilla 
palkkakustannusten nousu ei saisi vauhdittua 
ennen kuin alan työllisyys on selvästi parantunut. 

Pitkän aikavälin vientimenestyksen edelly
tys on, että teollisuus vahvistaa asemaansa 
nuoria kiinnostavana työnantajana. PaIkkara
kenne muuttuu vain si llä ehdolla, että vaikeuk
sissa o levien aloj en palkat eivät seuraa vahvo
jen vientialoj en palkkoja. Vientiteollisuuden 
korkeampien palkkojen vaikutus kuluttajahin
tainflaatioonjää pieneksi, mikäli muilla aloi lla 
ei seurata menestysalojen palkkakehitystä. Sa
masta syystä tällainen palkkarakenteen muu
tos ei juuri vaikuta palkkojen ostovoimaan ko
ti markki nasektori Ila. 

Verotuksen kiristyminen3
, joka erityisesti 

vi ime aikoina on ollut suoraa seurausta val
tiontalouden ongelmista, on pahentanut työttö
myysongelmaa Suomessa. Kun otetaan huo
mioon, kuinka paljon verotus on syönyt ostovoi
maa, palkat näyttävät sopeutuneen merkittä
västi työttömyyden kasvuun. Toisaalta kaikki 
verokehityksen haittavaikutukset eivät luulta
vasti ole vielä tulleet esiin. Siksi ns. Pekkasen 
työryhmän esittämät verotuksen a lentamista 
koskevat ehdotukset ovat erittäin tärkeitä,ja ne 
tulisi toteuttaa ennen kuin purkautumismah-

J Useimmissa OECD-tilastoissa on tähän asti aliarvioi 
tu Suomen veroastetta. Tämä on johtunut s iitä, että 
aiemmassa kansantalouden tilinpidossa merkittävä 
osa pakollista sosiaaliturvajärjestelmää luettiin julki
sen sektorin ulkopuolelle . Tähän osaan lii ttyviä pa
kollisia maksuja e i siten käsitelty veroluonteisina. 
Uusitussa tilinpidossa nämä järjestelmät luetaan jul
kiseen sektoriin ja vastaavat maksut veroihin. Näin 
verrattuna veroaste Suomessa 01 i vuonna 1993 
OECD-maiden korkeimpia. 

dollisuuttaan odottavat kompensaatiot on eh
ditty ulosmitata . 

Tuskin kukaan pitää suurtyöttömyyttä oi
keudenmukaisena työttömiä kohtaan. Tuskin 
kukaan pitää verotaakkaa, joka työttömyyden 
rahoittamisesta seuraa, oikeudenmukaisena 
palkansaajia kohtaan. Silti kukaan ei halua teh
dä ensimmäistä siirtoa. Itse asiassa vain vii
meinen siirtovuoro näyttää kelpaavan. Perisuo
malaista? 
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Miksi pitkät korot nousivat? 

Laura Vajanne 
ekonomisti, KTT 

rahapolitiikan osasto 
7.3.1995 

Useita vuosia jatkunut kan
sainvälinen korkojen alenemi
nen päättyi yllättävästi vuoden 
1994 alussa. Pitkät korot kään
tyivät nousuun ensin Yhdys
valloissa, josta nousu levisi var
sin nopeasti muihin maihin. 
Keskimäärin korot nousivat 
viime vuonna 2- 3 prosentti
yksikköä - Yhdysvalloissa vä-

Pitkät korot heijastavat 
rahoitusmarkkinoiden 
luottamusta talous- ja 
rahapolitiikkaa kohtaan. Kun 
in~aatiopaineet kasvavat, se 
johtaa väistämättä korkeisiin 
korkoihin. Jos matalaan 
in~aatioon uskottaisiin, pitkissä 
koroissa olisi nyt selvästi 
laskuvaraa. Tämä puolestaan 
tukisi sekä taloudellista kasvua 
että työllisyyttä. 

Osa nimelliskorkojen 
noususta johtuu 
reaalikoron noususta 
Periaatteessa markkinakorkoi
hin vaikuttaa kolme tekijää: 
odotettavissa oleva reaalikorko, 
inflaatio-odotus ja odotuksiin 
liittyvä epävarmuus, joka kate-
taan riskipreemiolla. Mitä pi
tempiaikaisista koroista on ky

hemmän kuin Euroopassa (kuvio 1). 
Korkotrendin kääntymisen ajoittuminen ja sen 

voimakkuus olivat yllätys erityisesti Euroopassa. 
Useat Euroopan maat olivat edeltävinä vuosina 
pystyneet vakauttamaan hintakehitystä eikä uusia 
inflaatiopaineita ollut näkyvissä. Kun taloudelli
sessa aktiviteetissa ei vielä näkynyt kuin orasta
vaa elpymistä, keveän rahapolitiikan ajateltiinjat
kuvan edelleen. 

Ensimmäiseksi yllättävää korkokehitystä seli
tettiin lähinnä spekulatiivisilla ja teknisillä, kau
pankäyntiin liittyvillä tekijöillä. Lisäksi painotet
tiin korkomarkkinoihin kuten osake- ja valuutta
markkinoihinkin tyypillisesti liittyvää yliampu
mista, jonka mukaisesti korkojen nousu oli kor
jaus aiemmasta liiallisesta laskusta. Puhuttiin 
myös reuna-alueongelmista,joilla viitattiin mark
kinoiden tuntemattomuuteen ja ohuuteen. Ohuil
la markkinoilla tarkoitetaan olosuhteita, joissa 
markkinat ovat pienet suhteessa talouden kokoon 
ja institutionaaliset sijoittajat suuria suhteessa 
markkinoiden kokoon. 

Vähitellen kuitenkin havaittiin, että korkojen 
nousu ei ollutkaan tilapäistäja itsestään korjautu
vaa. Taustalla olevat talouden perustekijät ja nii
den muutokset alkoivat samalla saada enemmän 
huomiota osakseen. 

se, sitä olennaisempi on odotusten ja epävarmuu
den merkitys . 

Odotettavissa oleva reaalikorko määräytyy 
maailmanlaajuisen säästämisen ja investointien 
tasapainon mukaan. Pääomamarkkinoiden kan
sainvälisestä integroitumisesta seuraa, että vaa
dittava reaalikorko pyrkii olemaan kutakuinkin 
sama eri maissa. Erot reaalikoroissa ovatkin lä
hinnä tilapäisiäja niillä on taipumus hävitä vapai
den pääomanliikkeiden myötä. 

Viimevuotisesta pitkien korkojen kansainväli
sestä noususta osa selittyy yleisellä reaalikoron 
nousulla. Rakenteellisia, korkoja nostavia tekijöi
tä olivat toisaalta kansainvälinen säästämisasteen 
aleneminen, toisaalta investointien parantuneet 
tuotto näkymät. Rakenteellisten tekijöiden ohella 
myös suhdannetekijät nostivat reaalikorkoja. 
Koska Eurooppa toipui lamasta odotettua no
peamminja samaan aikaan '{hdysvaltojen talous
kasvu jatkui , se synnytti pelon pääomien niuk
kuudesta. Tätä pelkoa lisäsi alijäämäisten valtion
talouksien huomattava rahoituksen tarve. 

Yleistä reaalikoron nousua voidaan arvioida 
sen perusteella, miten indeksisidonnaisten, in
flaatiosuojan takaavien obligaatioiden tuotot ke
hittyvät. Tällaisia instrumentteja käytetään esi
merkiksi Isossa-Britanniassa ja Tanskassa (myös 

M & t/ Inflaatio .. . 1996· 43 



Kuvio 1. 

Valtion 10 vuoden obligaatiokorkoja 
% 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1. Espanja 
2. Ruotsi 
3. Suomi 
4. Italia 
5. Saksa 
6. Yhdysvallat 

Ruotsissa, mutta markkinat ovat toistaiseksi hyvin 
vähäiset). Tällä tavalla tarkastellen näyttää si ltä, 
että reaalikorot ovat nousseet no in prosenttiyk
sikön viime vuoden aikana ja ovat nyt 4- 5 pro
sentin tuntumassa. 

Inflaation odotetaan kiihtyvän 

Viimevuotinen pitkien nimelli skorkojen kansain
välinen nousu oli kuitenkin se lvästi enemmän 
kuin prosenttiyksikön suuruinen reaalikoron nou
su antaisi ymmärtää. 

Korot nousivat, vaikka inflaatiovauhti hidas
tui. Kuluvan vuoden aikana inflaatio näyttää hi
dastuvan ede lleen, vaikka taloudellinen kasvu 
vo imistuu useissa maissa. Onkin ilmeistä, että 
markkinoilla va llitsevat inflaatio-odotukset eivät 
perustu tämänhetkiseen tilanteeseen eivätkä aivan 
lähitulevaisuuteen. Pitkissä koroissa korostuukin 
huomattavasti pitempiaikaisempi inflaationäke
mys,joka ulottuu yli koko sijoitushori sontin. 

Inflaatio-odotusten muuttumiseen vaikuttaa ai
nakin kaksi tekijää. Ensinnäkin maailmantalouden 
siirtym inen voimakkaaseen noususuhdanteeseen 
lisää epäi lyksiä siitä, että matala inflaatio on pysy
vä olotila. Viime vuosien matala inflaatio on useis
sa maissa ajoittunut taantumaan. Myöskään EU
maiden sitoutumista EMU-kriteerien välityksellä 
alhaiseen inflaatioon ei ole vielä todella testattu. 

Inflaatio-odotuksia ovat li sänneet myös arviot 
julkisten a lijäämien kehityksestä. Vain muuta
massa Euroopan maassa on valtion ve lkaantumi-

nen saatu hallintaan . Finanssipolitiikan arvIoI
daan jäävän liian elvyttäväksi suhdanneti lantee
seen nähden. Lisäksi pelot hallitusten halukkuu
desta inflatoida ve lkansa myöhemmin tai antaa 
valuuttakurssin heiketä pitävät yllä inflaatio-odo
tuksia pitemmällä aikavä lillä. 

Mitä yhteistä Suomella, Ruotsilla, Italialla 
ja Espanjalla? 
Kun reaalikorkoja ja inflaatiovauhtia koskeva 
epävarmuus kasvaa, myös riskipreemio kasvaa. 
Sitä li säävät myös korkojen suuret vaihtelut ja en
nustevirheet,jotka aina liittyvät suhdannevaiheen 
muuttumiseen. Riskipreemiossa heijastuvat li
säksi maakohtaiset erot poliittisessa vakaudessa, 
julkisten talouksien näkymissä ja rahapolitiikan 
tulevassa viri tyksessä. 

Riskipreemion merkitys näyttää korostu van 
erityisesti siinä maaryhmässä, johon kuuluvat 
Ruotsi, Italia, Espanja ja Suomi . Pitkäaikaisissa 
koroissa se on näkynyt 2,5- 3 prosenttiyksikön 
korotuksena. 

Mainituille maille 9n yhte istä huono inflaatio
historia, va luuttakurssien devalvaatiot ja deval
voitumiset, ja keskimääräistä heikommassa kun
nossa olevajulkinen talous (kuviot 2 ja 3). Näiden 
tekijöiden luoma epävarmuus yhdessä odotetun 
noususuhdanteen kanssa kulminoituu siinä, että 
markkinat osoittavat luottamuksen puutetta mata
lan inflaation pysyvyyteen yli seuraavan suhdan
nevaiheen. 

Toki maiden vä lillä on myös huomattavia ero
ja. Suomen muita maita syvempi ja pitkäaikai
sempi lama suurine ulkoisine sokkeineen on syy
nä siihen, että ta louspolitiikan arviointi on Suo
messa varmasti vaikeampaa kuin vähäisemmän 
laman kanssa kamppailevissa maissa. Suomella 
saattaakin olla hyvät mahdollisuudet irrottautua 
tästä maaryhmästä , jos halukkuutta on riittävästi. 
Pitkien korkojen pysyminen korkeina viestii kui
tenkin siitä, että uskottavuuden saavuttaminen, 
mikä vasta mahdollistaa matalammat korot, ede l
lyttää useita vuosia kestävää johdonmukaisen ta
louspolitiikan noudattamista . Esimerkiksi Rans
kassa, Belgiassaja Tanskassa markkinoiden luot
tamus on saavutettu 10 vuoden ponnistelujen an
siosta. Ja luottamuksesta huolimatta markkinat 
näyttävät aika ajoi n testaavan näidenkin maiden 
sitoutumista muun muassa vakaaseen valuutta
kurssiin. 
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Uskottavuus ongelmana 
Suomessa on meneillään "oppimisprosessi". Täl
lä hetkellä näyttää siltä, että prosessista on tulossa 
raskas ja kallis. Kun inflaation pysymiseen kah
den prosentin tavoitteessa ei luoteta, nimellisko
rot tulevat olemaan aivan eri tasolla kuin tavoite 
sallisi ja siten reaalikorko - jälkikäteen tarkaste l
tuna - tulee olemaan erittäin korkea. Inflaation 
kiihdyttäminen ei tietenkään ole mikään ratkaisu, 
koska inflaatio-odotusten kasvaessa nimellisko
rot pyrkivät nousemaan yhä korkeammiksi ja si 
ten reaalikorko nousee entisestään. 

Houkutteleva ajatus olisi vähätellä pitkien 
korkojen merkitystä Suomessa - ovathan pankki
lainat yleensä sidottuja lyhytaikaisiin korkoihin. 
Pitkien korkojen informaatioarvo on kuitenkin 
merkittävä, si ll ä investointien kannattavuuslas
kelmia tuskin tehdään pelkästään tämänhetki
sen kolmen kuukauden heliborkoron perusteella. 
Tuskin myöskään kotitalouksien lainanottohaluk
kuus ja siihen liittyvä päätöksenteko perustuu 
pelkästään lyhytaikaisen koron tämänhetkiseen 
tasoon. Korkeat pitkät korot ennakoivat lyhyiden 
korkojen nousua ja siten pelottavat luotonottajia. 

Jos rahoitusmarkkinoi lla uskottaisiin hintava
kauden säi lyvän tu levaisuudessakin, pitkissä ko
roissa olisi laskuvaraa selvästi. Jos vertailukoh
daksi otetaan uskottavuuden suhteen paras maa 
eli Saksa, pitkät korot voisivat meillä olla lähes 
3 prosenttiyksikköä nyky tasoa alempana. Vä
hemmänkin kunnianhimoinen vertailu antaa tulok
seksi se lvän laskuvaran pitkissä koroissa. 

Hintavakaus - taloudellisen toiminnan 
vähimmäisehto 
EU: n jäsenmaiden yhteinen tavoite on inflaation 
pysyminen matalana ja vakaana. Tämä tavoite on 
otettu päämääräksi myös Suomen ta louspolitii 
kassa. Jos Suomen talouspolitiikka olisi kovin 
erilaista, se johtaisi yleisten toimintaedellytysten 
heikkenemiseen. Mitä laajemmin hintavakauteen 
sen sijaan sitoudutaan, sitä suuremmat ovat si itä 
saatavat hyödyt. Tavoitteen hyväksyminen va
kauttaa ja helpottaa tuotanto-, investointi- ja hin
noittelupäätöksiä ja selkeyttää palkkavaatimuk
sia. Ja ennen kaikkea, taloudellista kasvuaja työlli
syyttä tukevat matalat korot tulevat mahdollisiks i. 

Toistaiseksi sitoutuminen hintavakauteen ei 
näytä saavuttaneen kovinkaan varauksetonta hy
väksyntää Suomessa. Perinteisen inflaatio-deval-
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vaatiomaIIin vaaliminen paljastaa, että korkojen 
ja inflaation välistä yhteyttä ei ole tiedostettu. Ny
kyisissä oloissa johdonmukaisen ja kurinalaisen 
talouspolitiikan harjoittaminen on kuitenkin vält
tämätöntä. Pitkistä koroista on luettavissa mark
kinoiden epäluottamus talouspolitiikkaa ja erityi
sesti rahapolitiikkaa kohtaan. Tuoreet työmarkki
naratkaisutkaan tuskin ovat vahvistaneet uskoa 
hintavakauden säilymiseen. 

Suomen Pankki on toistaiseksi harjoittanut ta
louden elpymistä tukevaa rahapolitiikkaa. Mark
kinakoroissa on sen sijaan heijastunut jo viime 
vuoden alusta saakka selkeä odotus rahapolitii
kan kiristymisestä (kuvio 4). Kevyehkölle raha
politiikalle ei ole ollut esteitä, koska inflaatio on 
pysynyt maltillisena. Rahapolitiikkaa on kuiten
kin kiristettävä, jos inflaatiokehitys näyttää me
nevän heikompaan suuntaan. Kasvua tukeva linja 
voi jatkua vain, jos hintavakaus hyväksytään 
mahdollisimman laajasti taloudellisen toiminnan 
vähimmäisehdoksi . Kaikki toimenpiteet, jotka li
säävät talouspolitiikan uskottavuutta, lyhentävät 
myös kalliiksi tulevaa oppimisprosessia . • 
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Inflaatio-odotukset suomalaisissa 
kyse Iytutki m u ks i ssa I 

Inflaatio-odotuksista voidaan 
periaatteessa saada tietoa kah
della eri tavalla. Odotukset jo
ko johdetaan epäsuorasti muis
ta talouden muuttujista kuten 
termiinikoroista tai niistä voi
daan kysyä suoraan taloudel
listen päätösten tekijöiltä, ku
ten yrityksiltä, kotitalouksilta, 

Useiden maiden kokemukset 
inflaatiosta kymmenen viime 
vuoden ajalta ovat korostaneet 
odotusten tärkeyttä. Niinpä 
inflaatioanalyysissa on entistä 
enemmän keskitytty odotusten 
rooliin inflaatioprosessissa ja 
siihen, miten valittu 
talouspolitiikka vaikuttaa 
odotusten muodostumiseen. 
Sen vuoksi odotusten muodos-

Mika Kuismanen 
ekonomisti 

Mikko Spolander 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
8.3.1995 

Tilastokeskuksen 

kuluttajilta tai asiantuntijoilta. tumisen tutkiminen ja odotusten 

kuluttajabarometri 
Tilastokeskuksen laajassa ku
luttajabarometrissa on mukana 
neljä kuluttajien inflaatioarvioi
ta kartoittavaa kysymystä. Jot
ta kyettäisiin haarukoimaan ku
luttajien yleistä inflaatiotie
toisuutta, vastaajia pyydetään 
ensin arvioimaan, onko kulut
tajahintojen taso kyselyhetkel
lä paljon korkeampi , jonkin 
verran korkeampi, sama, jon-

Näissä ns. barometrikyselyissä mallintaminen ovat tulleet 
vastaajia voidaan esimerkiksi aiempaa tärkeämmiksi. 
pyytää vertaamaan jonkin tule-
van ajankohdan hintatasoa ky-
se lyhetkellä vallitsevaan hintatasoon . Toisin kuin 
epäsuorassa menetelmässä barometrivastausten 
tulkitsemiseen ei tarvita monimutkaisia taloudel
lisia malleja eikä lukuisia oletuksia. 

Suomessa julkaistaan säännöllisesti kolmea 
kyselyä, joissa vastaajilta kysytään arviota men
neestä tai tulevasta tai kummastakin hintatason tai 
inflaatiovauhdin muutoksesta. Kyselyjä julkaise
vat Tilastokeskus, Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliitto ja Helsingin Sanomat2

• 

I Tarkemmin Kuismanen, M. - Spolander, M. (1994) 
Measuring Inflation Expectations in Finland - A Survey 
Data Approach. Bank of Finland Discussion Papers 21/94. 
Helsinki. 

2 Lisäksi Kansallis-Osake-Pankki on kysellyt noin 400 
rahoitusalan ammatti laiselta arviota kuluttajahintainflaa
tion kehityksestä tulevalle 12 kuukauden ajalle vaihtele
vasti kerran tai pari vuodessa vuodesta 1990 lähtien. 

kin verran matalampi vai pal
jon matalampi kuin 12 kuukautta aikaisemmin. 
Tämän jälkeen vastaajia pyydetään täsmentä
mään arviotaanja valitsemaan esitetyistä luokka
väleistä se, jolle heidän mielestään asettuu 12 vii
me kuukauden aikana toteutunut kuluttajahinto
jen suhteellinen muutos. Toukokuusta 1994 läh
tien puolta vastaajista on pyydetty annettujen 
luokkien sijasta arvioimaan suoraan prosentteina, 
kuinka paljon kuluttajahinnat ovat nousseet tai 
laskeneet kyselyhetkeä edeltäneiden 12 kuukau
den aikana. 

Kuluttajien odotuksia tulevasta hintatason muu
toksesta kysellään samalla tavalla kuin heidän kä
sityksiään toteutuneesta muutoksesta edellä pait
si, että vastaajia pyydetään arvioimaan kuluttaja
hintojen kehitystä kysefyä välittömästi seuraa
vien 12 kuukauden aikana. 

Tilastokeskuksen ensimmäinen kuluttajaba
rometri tehtiin marraskuussa 1987. Toukokuuhun 
1991 saakka kuluttajien arvioita kartoitettiin puo
livuosittain touko- ja marraskuussa. Elokuusta 
1991 lähtien kysely on tehty neljännesvuosittain 
helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. 
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Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
suhdannebarometri 
Teollisuuden ja Työnantajain suhdannebaromet
rin sisältämistä lukuisista kysymyksistä kaksi pyr
kii kartoittamaan yritysten inflaatio-odotuksia . 
Inflaatio-odotuksia kysyttiin ensimmäisen kerran 
syyskuun 1984 suhdannebarometrissa, ja siitä 
lähtien inflaatiokysymykset ovat olleet mukana 
neljännesvuosittain maalis- , kesä-, syys- ja joulu
kuussa tehtävässä barometrissa. Suhdannebaro
metrin otokseen kuuluu noin 530 tehdas- ja ra
kennusteo lli suuden yritystä. Samankaltaisia kyse
lyjä tehdään kaikkiaan lähes 140 yli 50 maassa. 
Euroopan unionissa kyselylomakkeet on yhtenäis
tetty ja tuloksista julkaistaan tiivistelmä säännöl
li sesti. 

Joulukuuhun 1993 asti teolli sia yrityksiä pyy
dettiin ilmoittamaan, odottivatko ne y leisen hinta
tason nousuvauhdin , eli inflaation, nopeutuvan, 
pysyvän ennallaan vai hidastuvan verrattaessa 
seuraavaa vuosineljännestä kuluvaan vuosinel
jännekseen ja verrattaessa sitä seuraavaa vuosi 
neljännestä seuraavaan vuosineljännekseen. "En 
tiedä" -vastausvaihtoehto ei ol lut mahdollinen . 

Edellä esitetyssä muodossaan kysymykset oli
vat kuitenkin siinä määrin epätäsmällisiä, että 
vastaaja saattoi helposti ymmärtää ne väärin. Vää
rinkäsityksen mahdollisuus luonnolli sesti vähen
tää merkittävästi tietojen luotettavuutta ja käyttö
kelpoisuutta . 

Koska hintatason mittarina käytettyä hintain
deksiä ei ollut täsmennetty, oli mahdotonta tietää, 
mitä hintaindeksiä vastaaja käytti viiteindeksi
nään arvio idessaan tulevaa inflaatiovauhtia. Vaik
ka kyselyn laatijalla mitä ilmeisimmin oli viral
linen kuluttajahintaindeksi (KHI) mielessään 
kysymyksiä laatiessaan, vastaajat eivät välttä
mättä ajate ll eet kuluttajahintaindeksiä kysymyk
si in vastatessaan. Vastaajat edustivat teollisuu
denalansa tuottajaa, eivät yksityistä kuluttajaa. He 
ajattelivat ehkä oman alansa kannalta tärkeitä hin
toja . Teollisuusyritysten vastauks issa li enee tar
koitettu pikemminkin tuottaja-, tukku- tai vienti
hintoja kuin kuluttajahintoja . 

Lisäksi vastaajat eivät voineet tietää kysymys
ten perusteell a, ku inka pitkän ajanjakson inflaa
tiovauhteja piti verrata keskenään . Kukin vastaa
ja sai mielensä mukaan kuvitella kyselyn laati
jan tarkoittaneen esimerkiksi yhden vuosine lj än
neksen tai vaikkapa neljän vuosineljänneksen y li 
lasketun inflaatiovauhdin vertailua peräkkäi sten 

vuosineljännesten välillä. Koska kysymysten tul
kintaja valitut ajanjaksot mitä ilmeisimmin vaih- . 
telivat vastaajittain, vastausten perusteella on vai 
kea tehdä yleisiä päätelmiä yritysten inflaatio
vauhtia koskevista odotuksista. 

Näiden puutteiden vuoksi kyselylomaketta 
muutettiin maaliskuussa 1994. Yrityksiltä kysy
tään nyt, odottavatko ne kuluttajahinnoilla mita
tun inflaatiovauhdin nopeutuvan, pysyvän en
nallaan va i hidastuvan verrattaessa seuraavaa 
vuosineljännestä kuluvaan vuosineljännekseen ja 
verrattaessa seuraavan vuoden vastaavaa vuosi 
neljännestä kuluvaan vuosine ljännekseen. Y rityk
si lle kerrotaan myös tuorein toteutunut 12 kuu
kauden yli laskettu kuluttajahintainflaatio. "En 
tiedä" -vastausvaihtoehto ei edelleenkään o le 
mahdollinen. Koska uusitut kysymykset täsmen
tävät sekä viiteindeksin (kuluttajahintaindeksi) 
että ajanjakson (neljän vuosinelj änneksen yli), 
aiempiin kysymyksiin liittyneet ongelmat ovat 
vähentyneet. 

Helsingin Sanomien kuluttajaindeksi 
Hel singin Sanomien kyselyssä kuluttajilta kysy
tään, odottavatko he hintatason Suomessa nouse
van, pysyvän ennallaan va i laskevan seuraavien 
6 kuukauden aikana. "En tiedä" -vastausvaihto
ehto on myös mahdollinen. 

Helsingin Sanomat teki ensimmäisen kyse
Iynsä toukokuussa 1980. Tammikuusta 1981 läh
tien kyse ly on tehty puolen vuoden välein, jos
kaan kyselyjen väl i ei aina ole ollut täsmälleen 
kuusi kuukautta' . 

Saldoluvut voidaan tulkita 
inflaatioprosenteiksi 
Jotta kyselyiden ennustekykyä voitaisiin arvioi
da, kustakin kyselystä ilmenevää odotettua kulut
tajahintojen muutosta on verrattava toteutunee
seen kuluttajahintojen muutokseen . Jos vastaajil
ta kysytään, kuinka monta prosenttia he odottavat 
kuluttajahintojen nousevan tai laskevan seuraa
vien 12 kuukauden aikana, vastauksia on verratta-

J Helsing in Sanomat on tehnyt kuluttajaindeksin tähän 
mennessä 30 kertaa seuraavasti: toukokuussa 1980; tam
mi- ja kesäkuussa 1981 - 1984; tammi- , kesä- ja joulu
kuussa 1985; kesäkuussa 1986; tammi- , kesä- ja joulu
kuussa 1987; touko- ja marraskuussa 1988- 1994. 
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va 12 kuukauden toteutuneeseen inflaatiovauhtiin 
täsmälleen 12 kuukautta myöhemmin. Esimer
kiksi Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa vas
taajia pyydettiin toukokuussa 1992 arvioimaan, 
mikä on 12 kuukauden inflaatiovauhti toukokuus
sa 1993. Jos halutaan tarkastella toukokuu lle 
1993 annetun ennusteen osumatarkkuutta, ennus
tetta on verrattava toukokuusta 1992 toukokuu
hun 1993 laskettuun toteutuneeseen kuluttaja
hintojen suhteelliseen muutokseen e li inflaatio
vauhtiin. 

Valitettavasti inflaatio-odotuksia ei ole tähän 
mennessä kysytty yhdessäkään käytettävissä ole
vista kyselyistä suoraan prosenttilukuna. Tulok
sista ilmenee vain hintatason nousua, vakautta ja 
laskua odottavien vastaaj ien osuudet kaikista vas
taajista . Lienee kuitenkin järkeen käypää olettaa, 
että kunkin osuuden koko riippuu siitä, kuinka 
pa lj on hintatason odotetaan keskimäärin nouse
van ennustejänteen aikana. Jos hintatason odote
taan nousevan a ikaisempaa enemmän, osa a ikai 
semmin hintatason laskua odottaneista vastaaj ista 
odottaa sen nyt pysyvän ennallaan ja osa aikai 
semmin hintatason ennallaan pysymistä odotta
neista vastaajista odottaa sen nyt nousevan. Toisin 
sanoen kuhunkin kolmeen ryhmään kuuluvien 
vastaajien määrä riippuu odotetusta hintatason 
nousun määrästä e li odotetusta inflaatiovauhdis
ta . Näin ollen kuhunkin vastaajaryhmien osuuk
sista laskettuun sa ldolukuun voidaan liittää tietty 
inflaatioprosentti4

• 

Kuluttajat näyttävät tiedostavan 
inflaation suunnan 
Kuinka hyvin kyse lyiden antama kuva käy yksiin 
toteutuneen hintakehityksen kanssa? Tarkaste l
laan ens in Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin 
aineistoa. Kuviosta I käyvät ilmi kuluttajien arvioi 
mat viimeksi kuluneiden ja välittömästi seuraa
vien 12 kuukauden y li lasketut inflaatiovauhdit 
suhteessa vastaaviin toteutuneisiin inflaatiovauh
teihin. Kuvion l y lemmästä paneelista nähdään, 

, Kunkin kysymyksen vastausten jakauma esitetään 
yleensä saldolukuna e li vastaajaryhmien suhteellisten 
osuuksien painotettuna keski arvona. Ryhmän "korkeam
mat" paino on + I ja ryhmän "mata lammat" - 1. Ryhmien 
"ennallaan" ja "en tiedä" paino on nolla . Tilastokesk uk
sen kuluttajabarometrissa myös ryhmät "jonkin verran 
korkeammat" ja "jonkin verran matalammat" ovat mah
dollisiaja ne saavat painot +'h ja - 'f2. 
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Kuvio 1. 

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri 

Arvioitu ja toteutunut kuluttajahintainflaatio 
12 kuukauden muutos. % Saldo luku 
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1. Toteutunut (vasen asteikko) 
2. Arvioitu (oikea asteikko) 

Odotettu ja toteutunut kuluttajahintainflaatio 
12 kuukauden muutos, % Saldo luku 
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Kuvio 2. 

Kuluttajahintaindeksi 

12 kuukauden muutos, % 
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että kuluttaj ien arvio viimeksi kuluneen 12 kuu
kauden inflaatiosta osui melko hyvin kohdalleen 
kyselyn alusta aina vuoden 1992 puoliväliin asti. 
Sitä vastoin vuoden 1992 puolivälin jälkeen suuri 
osa vastaajista arvioi hintatason pysyneen ennal
laan tai laskeneen, vaikka hintataso nousi kulutta
j ahintaindeksillä mitattuna keskimäärin 2,9 pro
senttia vuonna 1992 ja 2,2 prosenttia vuonna 
1993. Vuoden 1994 ensimmäise ll ä vuos ipuolis
kolla 12 kuukauden yli laskettu kuluttajahinta
inflaatio oli alimmillaan y li 30 vuoteen (kuvio 2) . 
Samaan aikaan kasvoi niiden kuluttajien luku
määrä, jotka arvio ivat kuluttajahintatason nous
seen viimeks i kuluneiden 12 kuukauden aikana. 

Siirtyminen arvonlisäverojärjestelmään kesä
kuussa 1994 se littänee suuren osan tästä arvioin
tivirheestä . Näyttää si ltä, että vasta toukokuussa 
1994 kuluttajat tajusivat, että arvon li sävero korot
taa kuluttajahintoja läh itulevaisuudessa. Toisaal
ta osa kuluttajista oli ilmeisesti mennyt sekaisin 
päivämäärissä ja kuvitteli arvonli säveron jo ko
rottaneen ku luttajahintoja. Suomessa ja monissa 
muissa maissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
kuluttajat ovat yleensä melko hyvin se lvillä talou
den lai nalaisuuksista ja tiedostavat tiettyjen ta
pahtumien vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa ku
luttajah intoihin. Näin ollen vuoden 1992 puolivä
lin jälkeiset alhaiset sa ldoluvut näyttävät epäloo
gisilta. Markan arvon aleneminen vuoden 1991 
marraskuun devalvaation ja vuoden 1992 syys-

kuun kellutuspäätöksen jälkeen nosti kiistatta ku
luttajahintatasoa, ja tämän ol isi pitänyt vaikuttaa 
myös kuluttajien arvio ihin vi imeksi kuluneiden 
12 kuukauden inflaatiovauhdista. 

Arvonlisäverouudistuksen ja markan arvon 
alenemisen vaikutukset näkyvät myös kuluttajien 
hintaodotuksia kuvaavasta alemmasta paneelista 
kuviossa 1. Tulevan verouudistuksen olis i pitänyt 
näkyä kuluttajien hintaodotuksissa jo elokuun 
1993 eikä vasta toukokuun 1994 kyse lyssä, kuten 
kuvion 1 perusteella näyttää käyneen. Kuluttajat 
eivät tässä tapauksessa kyenneet arvioimaan, mil
laisia vaikutuksia tulevalla veroremonti lla voisi 
olla kuluttajahintoihin. Vasta kun verouudistuk
sen va ikutuksia kuluttajahintoihin ja niiden suu
ruutta oli käsitelty julkisuudessa kyllin pitkään, 
kuluttajat muuttivat paitsi tulevaisuutta myös 
menneisyyttä koskevia arvioitaan. 

Marraskuun 1991 devalvaation vaikutus ku
luttajien arvioihin on mielenkiintoinen. Marras
kuun 1991 kyse ly tehtiin vä littömästi devalvaa
tion jälkeen. Devalvaation mahdollisia va ikutuk
sia, mukaan lukien vaikutuksia kuluttajahintoi
hin , käsite ltiin laajasti kaiki ssa tiedotusvälineissä 
sen kahden viikon aikana, jolloin kyse ly oli ken
tällä. Aikaisemman kokemuksen ja asiantunti
joiden tekemien arvioiden perusteella kuluttajat 
odottivat devalvaation korottavan kuluttajahinto
ja selvästi tulevan vuoden aikana. Kun yksinker
taistetaan ana lyysiaja oiotaan li evästi tiettyjä teo
reettisia mutkia, voidaan kuviota l tulkita siten, 
että marraskuussa 1991 kuluttajat arvioivat kulutta
jahintainflaation kiihtyvän 12 seuraavan kuukau
den aikana 3,5 prosentista 5,5 prosenttiin. Huo
mattuaan, että hintatason nousu jää merkittävästi 
tätä arviota vaatimattomammaksi, kuluttajat tar
kistivat arvionsa devalvaatiota edeltäneelle taso l
le jo seuraavassa kyselyssä helmikuussa 1992. 
Markan kellutuspäätöksellä syyskuussa 1992 tai 
Suomen Pankin helmikuussa 1993 asettamalla 
2 prosentin inflaatiotavoitteella ei sen sijaan näy
tä olleen minkäänlaista vaikutusta kuluttajien in
flaatio-odotuksiin. 

Kuluttajahintainflaation odotettu hidastumi
nen vuoden 1995 toi sella vuosipuoliskolla joh
tuu ilmeisesti Suomen liittymisestä Euroopan 
unioniin. Jäsenyyden tultua voimaan tämän vuo
den alussa maatalouden tuottajahinnat alennettiin 
unionin tuottajahintojen taso lle. Lisääntyvän 
tuontikilpailun ansiosta tuottajahintojen alenemi
sen odotetaan heijastuvan nopeasti myös elintar-
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vikkeiden kuluttajahintoihin. Näyttää siltä, että 
kuluttajat odottavat elintarvikkeiden hinnanalen
nusten näkyvän kuluttajahinnnoissa kuluvan vuo
den aikana. Kaiken kaikkiaan Tilastokeskuksen 
ku luttajabarometrin tulevaisuuden odotuksia mit
taavat saldoluvut ovat seuranneet toteutunutta ke
hitystä varsin hyvin. 

Kuvioon 3 on piirretty Teollisuuden ja Työn
antajain Keskusliiton mittaamat teollisuusyri
tysten inflaatio-odotukset yhdessä kuluttajahinta
indeksillä mitatun neljän vuosineljänneksen yli 
lasketun toteutuneen inflaatiovauhdin kanssa. 
Saldoluvut kuvaavat yritysten tulevalle (ylempi 
paneeli) ja sitä seuraavalle (a lempi paneeli) vuo
sineljännekselle antamia inflaatioarvioita. 

Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton 
suhdannebarometri ei näytä ennustavan seuraa
van tai sitä seuraavan vuosineljänneksen inflaa
tiovauhtia kovinkaan hyvin. 1 980-luvulla saldo
lukuarvot vaihtelivat jossain määrin samoin kuin 
toteutuneet inflaatiovauhdit. Sitä vastoin 1990-lu
vulla vastaavuus on ollut heikko. Lisäksi vastaa
vuus huononee aina, kun yrityksiä pyydetään pi
dentämään arvionsa aikajännettä puolen vuoden 
päähän. Vaikuttaa siltä, että mitä pidemmälle tu
levaisuuteen yritykset ovat katsoneet, sitä toden
näköisemmin ne ovat odottaneet kuluttajahinta
inflaation kiihtyvän. Yrityksillä on ilmiselvästi 
ollut suuria vaikeuksia omaksua, että inflaatio 
on hidastunut. 

Yksi syy inflaatiovauhdin yliarviointiin lienee 
markan ulkoisen '!rvon aleneminen, minkä Tilas
tokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan todet
tiin häirinneen myös kuluttajien tekemiä arvioita. 
Lisäksi 1990-luvulla yritykset näyttävät odotta
neen kautta linjan nopeampaa inflaatiovauhtia 
kuin kuluttajat. Saattaa hyvinkin olla, että vastaa
jat yrityksissä ovat ajatelleet pikemminkin tukku-, 
tuottaja- tai vientihintoja kuin kuluttajahintoja. 
Epätäsmälli syyksien, mahdollisten väärinkäsi
tysten ja lähes systemaattisten ennustevirheiden 
vuoksi Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton 
suhdannebarometrin käyttökelpoisuus inflaatio
odotusten haarukoinnissajääkin vähäiseksi. 

Kuviossa 4 verrataan Helsingin Sanomien ky
selystä saatuja puolen vuoden päähän ulottuvia 
arvioita vastaavaan toteutuneeseen kuluttajahin
tojen nousuun. Siitä nähdään, että kuluttajat ovat 
ennakoineet sekä kehityksen suunnan että kään
nekohdat kohtalaisen hyvin . TarkastelluIle aika
välille sattuu kuitenkin kaksi normaalia suurem-
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Kuvio 3. 

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
suhdannebarometri 

Odotettu ja toteutunut kuluttajahintainflaatio 

Neljän vuosineljänneksen muutos 
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Kuvio 4. 

Helsingin Sanomien kuluttajaindeksi 

Odotettu ja toteutunut kuluttajahintainflaatio 

6 kuukauden muutos, % Saldoluku 
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paa ennustevirhettä. On jäänyt epäselväksi, miksi 
tammikuussa 1982 heinäkuulIe tehty arvio osoit
tautui vääräksi . Marraskuussa 1991 toukokuulle 
1992 tehty, virheelliseksi osoittautunut arvio taas 
johtuu epäilemättä samaan aikaan sattuneesta 
markan devalvaatiosta. Kuten Tilastokeskuksen 
kyselyssäkin edellä, kuluttajien inflaatio-odotuk
set palasivat nopeasti devalvaatiota edeltävälle ta
solle, kun ennusteet kiihtyvästä inflaatiosta eivät 
toteutuneetkaan. Myös EU-jäsenyyden odotetut 
vaikutukset kuluttajahintoihin käyvät selvästi il
mi kuviosta 4. 

Kuluttajahintainflaation odotetaan 
pysyvän matalana vuonna 1995 
Viime kädessä kaikessa edellä esitetyssä tarkaste
lussa on kysymys barometriluonteisten kyselyjen 
kyvystä ennustaa kuluttajahintojen muutoksia. 
Kun pidetään mielessä kysymysten moniselittei
syys ja vastausten tulkinnanvaraisuus, yksiselit
teistä vastausta suuntaan tai toiseen ei voida an
taa. Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton 
kyselyssä yritysten antamien arvioiden osuma
tarkkuus on ollut huono erityisesti 1 990-luvulla. 
Helsingin Sanomien kyselyssä kuluttajat arvioi
vat kuluttajahintojen kehitystä ainoastaan puoli 
vuotta eteenpäin. Sen sijan Tilastokeskuksen ky
selyssä arvioiden osumatarkkuus on ollut kohta
lainenja niiden aikajännekin ulottuu vuoden pää
hän. Ajan mittaan, kun saldolukuja ja piste
estimaatteja kertyy enemmän, Tilastokeskuksen 
kuluttajabarometri osoittautuneekin hyödyllisek
si kuluttajahintojen kehitystä ennakoivaksi kyse
lyksi. 

Voidaanko käytettävissä olevan materiaalin 
perusteella sanoa jotain kuluvan vuoden kulutta
jahintakehityksestä? Kuvioiden 1 ja 4 perusteella 
kuluttajien inflaatio-odotukset näyttävät vaimeil
ta . Kuluttajat odottavat elintarvikkeiden kulutta
jahintojen laskun ja markan vahvistumisen kom
pensoivan työvoimakustannusten noususta aiheu
tuvat inflaatiopaineet. 

Vaikka tulevaa kuluttajahintainflaatiota voi
taisiinkin jossain määrin ennustaa kyselyjen pe
rusteella, on uskaliasta perustaa johtopäätöksiä 
pelkästään kulloinkin käytettävissä olevaan kyse
lymateriaaliin. Kyselyt ovat parhaimmillaankin 
vain osa laajempaa inflaatiokehityksen ennusta
misessa käytettävää informaatiota .• 
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Inflaatio - palkansaajan painajainen 

Timo Tyrväinen 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
18.5.1995 

Suomalaisten tärkein tulo
lähde on palkka. Miten inflaa
tio vaikuttaa siihen? Miten in
flaatio vaikuttaa ostovoimaan 
ja työpaikkojen määrään? 

Viime aikoina on laajalti käsitelty 
inflaation haitallisia vaikutuksia 
talouden yleisiin 

Inflaatio, eli yleinen hinto
jen nousu, syö palkkojen ja si
ten myös palkankorotusten os
tovoimaa. Ostovoiman lisäys 
jää vähäiseksi senkin vuoksi, 
että suurten palkankorotusten 
myötä verotus kiristyy. Toisin 
sanoen, mitä suurempi palkka, 

kasvu edellytyksiin, korkotasoon, 
yritystoimintaan ja julkisen 
talouden tasapainoon. Timo 
Tyrväinen tarkastelee tässä 
artikkelissa inflaatiota yksittäisen 
kotitalouden näkökulmasta. 
Mielenkiinnon kohteena on 
inflaation vaikutus palkansaajaan 
ja hänen perheensä 
taloudelliseen tilanteeseen. 

Edellä esitetty ei kuiten
kaan ole tapahtumaketjun ko
ko kuva, vaan vasta tarinan al
ku. Kun inflaatio suurten pal
kankorotusten seurauksena kiih
tyisi ja tulevaan inflaatiokehi
tykseen liittyvä epävarmuus li
sääntyisi, korkotaso kääntyisi 
nousuun. Pahimmassa tapauk
sessa korot nousisivat enemmän 
kuin inflaatio kiihtyy, eli korot 
nousisivat myös reaalisesti . 

sitä korkeampi 
veroaste. 

Ajatellaanpa mitä tapahtuisi,jos kaikkien suo
malaisten palkat nousisivat 10 prosenttia vaikka
pa ensi kuun alussa. Nykyisillä verotaulukoilla 
verot söisivät palkankorotuksesta leijonanosan -
pienipalkkaisiltakin lähes puolet ja suurituloisilta 
enemmän kuin kaksi kolmannesta. Keskipalkkai
sen työntekijän saamasta 10 prosentin paIkan
korotuksesta vero (ns. marginaalivero) lohkaisisi 
noin 5.5 prosenttiyksikköä. Koska palkat ovat rei
lusti yli puolet yritysten kuluista, hintataso nousi
si - tuottavuuden paraneminen huomioon otettu
na - ainakin 5 % kustannusten nousun takia. Pal
kansaajan ostovoima ei siis kasvaisi suurenkaan 
palkankorotuksen myötä - pikemminkin se hieman 
pienenisi! 

Jos sen sijaan palkkojen nousu liukumineen 
olisi 5 %, tulot kasvaisivat verojen jälkeen 2 1/ 4 % ja 
palkankorotusten hintatasoa nostava vaikutus jäisi 
I 112 prosenttiin. Käteen jäävän palkan ostovoima 
lisääntyisi selvästi. Puolta pienempi palkankoro
tus olisi siis palkansaajan kannalta parempi vaihto
ehto. Todellisuus on toki paljon monimutkaisem
pi, mutta ei kovin kaukana tästä kuvauksesta. 

"Ainahan on maksettava ... " 
Korkotason nousu vaikuttaa useimpiin palkan
saajiin välittömästi. Moni näet omistaa asunnon, 
jonka hankkimiseen on otettu velkaa. Nykymaail
massa inflaation merkitys asuntovelkaisten pal
kansaajaperheiden taloudelliseen asemaan on 
täysin toinen kuin ennen. 

Aikaisemmin inflaation kiihtyminen koitui 
velkaantuneen hyväksi . Kun palkansaajaperhe 
osti esimerkiksi 300 000 markan arvoisen asun
non, siitä rahoitettiin ehkä noin 213 pankkilainalla 
eli tässä tapauksessa 200 000 markkaa. Korko oli 
8 - 9 %, jolloin korkokulut ensimmäisenä vuon
na olivat noin 17 000 markkaa. Verohelpotukset 
kuittasivat korkomenosta puolet, joten todellisek
si korkomenoksi jäi 8 500 markkaa. Jos laina Iy
hennettiin tasaerin 10 vuoden aikana, Iyhennyk
siin meni 20 000 markkaa vuodessa. Ensimmäi
sen vuoden lainanhoitokulut olivat 28 500 mark
kaa eli yli 2 300 markkaa kuukaudessa. 

Lainajakson alussa maksurasitus oli erittäin 
kova. Jos palkat kuitenkin nousivat vuodessa 10 
prosenttia, perheen nimellistulot kasvoivat vii-
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dessä vuodessa 60 %. Koska nimelliskorot muut
tuivat vain hallinnollisilla päätöksillä, ne pysyivät 
käytännössä vakaina pitkiä aikoja. Vaikka inflaa
tio ja sen myötä palkkojen nousuvauhti kiihtyi, 
lainanhoitokustannukset pysyivät samoina. Kä
teen jäävästä palkasta meni yhä pienempi osuus 
lainojen hoitamiseen, eli inflaation kiihtyminen 
pienensi velan reaalista rasitusta. Lisäksi yleisen 
inflaation seurauksena asunnon arvo nousi vähin
tään samaa tahtia kuin kuluttajahinnat - usein 
vielä nopeamminkin - ja asunnon arvo oli viides
sä vuodessa noussut ainakin 480 000 markkaan. 
Lainanotto oli selvästi kannattanut. Inflaatiohyö
dyn saivat kuitenkin vain ne, jotka saivat pankista 
lainaa. Luottoa annettiin vain valituille. Elettiin 
"Iuoton säännöstelyn" aikaa. 

Entä kuinka kävisi nyt? Asuntolainojen keski
määräinen korko on viime aikoina ollut 8112 %. 
Esimerkkitapauksessa tämä merkitsee korkoku
luja ensimmäisenä vuonna 17000 markkaa ja lai
nanhoitokuluja kaiken kaikkiaan 37 000 markkaa. 
Kun korkovähennyksen vaikutus verotuksessa on 
selvästi kaventunut, lainan todellinen kuukausi
rasitus olisi noin 2 700 markkaa. 

Jos palkkoja nyt korotetaan 10 prosentilla, se 
nostaa inflaatiota arviolta 5 %. Tämä merkitsee 
korkotason nousua vähintään saman verran - to
dennäköisesti kuitenkin enemmän eli esimerkiksi 
15 prosenttiin. Tästä seuraa, että lainanhoitokulut 
kasvavat lähes 10 000 markkaa vuodessa eli yli 
3 500 markkaan kuukaudessa. Tämä tapahtuu siis 
samanaikaisesti, kun käteen jäävän palkan osto
voima onjo valmiiksi vähentynyt. 

Nykyoloissa inflaatio ei enää syö lainoja, pi
kemminkin päinvastoin. Lisäksi olemme viime 
vuosien kehityksestä huomanneet, että asuntojen 
hinnat kääntyvät laskuun korkojen noustessa. 

Inflaatio, korot ja työllisyys 
Inflaation kiihtyminen ei vaikuta vain palkan os
tovoimaan vaan myös yritysten kykyyn työllistää. 
Tarkastellaanpa hyvin toimivaa yritystä, joka on 
tehnyt 500 000 markan toimitussopimuksen olet
taen, että palkkakustannukset ovat 300 000 mark
kaa ja raaka-ainekustannukset 50 000 markkaa. 
Lisäksi yritystä rasittavat investointeihin liittyvät 
korkomenot 100 000 markkaa. Yrittäjä laskee 
hankkeesta jäävän tuotoksi 50000 markkaa. 

Jos palkat nousevat esimerkiksi 5 % ennakoi
tua enemmän, yrityksen palkkamenot ylittävät 

niille budjetoidun summan 15000 markalla. Kun 
vielä korot nousevat 8 112 prosentista 15 prosent
tiin, kustannuslaskelma ei pidä korkomenojen
kaan osalta. Vuotuiset korkomenot nousevat yli 
75000 markkaa! Inflaation vuoksi alunperin kan
nattavalta näyttänyt hanke osoittautuu tappioIli
seksi. Sen lisäksi inflaatio-olosuhteissa poistoilla 
tehtävä varautuminen yrityksen pääomakannan 
uusimisen edellyttämään rahoitukseen jää riittä
mättömäksi , jolloin toiminnan jatkaminen vai
keutuu. Parhaassa tapauksessa yritys pystyy sel
viytymään vähentämällä kustannuksia lähinnä 
työvoimaa supistamalla. Pahimmassa tapaukses
sa koko yritys menee konkurssiin. 

Yritysten "väärät" päätökset vähentävät tuo
tantoa ja lisäävät työttömyyttä myös silloin, kun 
urakkatarjoukset hinnoitellaan inflaation pelossa 
"varmuuden vuoksi" kalliisti . Tällä kyllä vähen
netään kustannusten yllättävästä noususta koitu
via riskejä, mutta samalla menetetään järkeviäkin 
tilauksia. 

Kun korkotason nousu vaikuttaa haitallisesti 
yksittäisiin kotitalouksiin ja yrityksiin, se vaikut
taa haitallisesti myös yleiseen taloudelliseen ti
laan. Talouden kasvu heikkenee ja työttömyyson
gelma säilyy tai pahenee. Samalla myös valtion 
korkomenot ja työttömyysmenot lisääntyvät. 

Miten korkea on "liian korkea" ... 
Millainen on "liian korkea" palkka tai "liian suu
ri" palkankorotus yksittäisen yrityksen tai työnte
kijän kannalta? 

On selvää, että taloudessa on kannattavuuden 
suhteen erilaisia yrityksiäja tiedoiltaanja taidoil
taan erilaisia työntekijöitä. Siksi on luonnollista, 
että myös paikoissa on eroja. Palkka tai palkanko
rotus tuskin on liian korkea, jos työnantaja on sen 
valmis maksamaan eikä korotusta ole pakko siir
tää hinnan nousuksi - siis kuluttajan maksetta
vaksi. Palkka on liian korkea, jos työnantaja ei 
pysty järjestämään töitä siten, että palkansaaja 
tuottaa omaa paikkaansa vastaavan tuotoksen. 
Tällaista työntekijää ei kenenkään kannata pitää 
pitemmän päälle töissä. 

Teoriassa asia on helppo, mutta käytännössä 
vaikea. Kaikkein vaikeinta se on silloin, kun ma
talastaja vakaasta inflaatiosta ei voi olla varma. 

Yleisesti pätee se, että hintojen ja valuutta
kurssien väliaikaisten muutosten perusteella ei 
pitäisi tehdä ratkaisuja, jotka jäävät elämään py-
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syvästi. Valitettavasti epävarmassa maailmassa 
vasta jälkikäteen tietää, mikä on ollut pysyvää ja 
mikä väliaikaista - mikä on ollut oikea ja mikä 
väärä päätös. Tällaisessa maailmassa toimiminen 
vaatii varovaisuuttaja hyvää vainua. 

Entä miten voisi koko Suomen kannalta tun
nistaa, onko maassa "liian korkeita" palkkoja? 
Use in sanotaan, että työttömyystilastosta. Tämä 

on kuitenkin hieman liian suoraviivaista, sillä esi
merkiksi Neuvostoliiton hajoaminen ja sen kans
sa käydyn kaupan romahtaminen ovat vaikutta
neet erittäin paljon maamme nykyisen työttö
myysongelman kärjistymiseen. Jos kuitenkin käy 
pysyvästi niin, että suuri osa suomalaisista ei työl
Iisty vallitsevilla palkoilla, "liian korkeita" paIk
koja on varmasti liian paljon._ 
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Inflaatio - kasvu - työllisyys 

Mikko Spolander 
ekonomisti 

kansantalouden osasto 
22.8.1995 

Missä on vika, kun työttömyys ei 

jo hellitä? 

VUOSikymmenen alussa is
keneen talouden syöksykier
teen seurauksena viidennes 
työvoimasta jäi ilman työtä. 
Verotulot laskivat, työttömyys
korvausmenot kasvoivat ja val
tionta lous alkoi velkaantua 
kiihtyvällä vauhdilla. Talous
politiikan ensisijaiseksi tavoit
teeksi 01 i kuitenkin asetettu 

Onko syy rahapolitiikan ohje
nuoraksi valitussa pyrkimyksessä 
matalaan inpaatioon? 
Rahapolitiikan keinot 
työttömyyden vähentämiseksi 
ovat välillisiä ja hitaita, vastaa 
Mikko Spolander. Rahapolitiikan 
avulla voidaan vain pyrkiä 
luomaan paremmat edellytykset 
vakaalIe talouskehitykselle ja sitä 
kautta kohentamaan työllisyyttä. 

työttömyyttä . Esitetään, että 
talouspoliittiset toimenpiteet 
pitäisi valita sen mukaan, kuin
ka suuriksi arvioidaan toisaalta 
inflaatiosta ja toisaalta työttö
myydestä johtuvat taloudelli
set menetykset. Koska kor
keasta työttömyydestä aiheu
tuvat hyvinvointi tappiot ovat 
tällä hetkellä suuret, inflaatio-

viennin kasvattaminen ulko-
maisen velkaantumisen pysäyttämiseksi. Katsot
tiin, että viennin kasvu antaisi aikanaan vauhtia 
myös kotimaantalouden kåsvulle ja vähentäisi 
työttömyyttä. Markka päästettiin kellumaan ja 
rahapolitiikan ohjenuoraksi otettiin pyrkimys ma
talaan inflaatioon. 

Vienti onkin vetänyt paremmin kuin koskaan 
jo neljän vuoden ajan ja kotimaantalouskin on al
kanut elpyä. Vaihtotaseen alijäämä on vaihtunut 
ylijäämäksi , ja Suomi on alkanut lyhentää ulko
maista velkaa. Valtiontalouden ve lka kasvaa yhä, 
mutta aiempaa hitaammin. Markka on vahvistu
nut kellutusta edeltäneelle tasolleen ja inflaatio 
pysynyt matalana. Vain työllisyys on kohentunut 
varsin nihkeästi . Edelleen lähes viidennes työvoi
masta on vailla työtä. Missä on vika, kun työttö
myys ei jo hellitä? 

Perimätietoa ja yleisiä totuuksia 
Tavan takaa kuulee väitettävän, että matala inflaa
tio ja alhainen työttömyys ovat toisensa poissul
kevia tavoitteita. Toisin sanoen inflaation nujerta
miseen tähtäävän talouspolitiikan katsotaan väis
tämättä li säävän tai vähintäänkin ylläpitävän 

tavoitetta vaaditaan höllennet
täväksi, jotta työttömyys voisi pienentyä. 

Ajatus inflaation ja työllisyyden välillä tehtä
västä valinnasta perustuu alunperin A. W. Phillip
sin 1950-luvulla tekemiin havaintoihin inflaation 
ja . työttömyyden keskinäisestä vaihtelusta Eng
lannissa vuosisadan vaihteen molemmin puolin. 
Myöhemmin inflaation ja työttömyyden välistä 
käänteistä suhdetta on metsästetty muiden mai
den ohe lla myös Suomessa. Erityisesti 1970-
luvulla talouspolitiikan ohjenuoraksi omaksuttiin 
oppi , jonka mukaan työllisyyskehitystä voitiin 
ohjata aktiivisen suhdannepolitiikan avulla in
flaatiosta piittaamatta. Hiipuvaa kasvuaja uhkaa
vaa työttömyyttä vastaan taisteltiin esimerkiksi 
keventämällä verotusta, lisäämällä julkista kulu
tusta, alentamalla korkoja tai löysäämällä luoton
säännöstelyä,jolloin inflaatio herkästi kiihtyi. 

Kuitenkin jo 1970-luvulla alettiin olla yhtä 
mieltä siitä, ettei inflaation ja työttömyyden kes
ken voi käydä kauppaa pitkällä aikavälillä. Sa
malla huomattiin, ettei inflaationja työttömyyden 
välinen suhde o llut vakaa edes lyhyellä aikaväli l
lä. Myös käytännössä nähtiin, että toimenpiteiden 
vaikutukset eivät useinkaan olleet niin suoravii
vaisia kuin yksinkertainen politiikkasääntö antoi 
aiheen olettaa. Useimpien teo lli suusmaiden ohel-
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la myös Suomessa päädyttiin siihen, että työttö
myys ja inflaatio olivat samanaikaisesti korkeita. 

Etsittäessä ratkaisuja tämän päivän ongelmiin 
on lähdettävä liikkeelle siitä tosiasiasta, että ta
louden rakenteet ja toimintamekanismit ovat 
muuttuneet perusteellisesti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Inflatorinen politiikka, joka toimi 
heikosti 1970-luvulla, ei toimi enää lainkaan tänä 
päivänä. Kilpailijamaita nopeampi hintojen nou
su näyttää pikemminkin hidastavan talouskasvua 
kuin nopeuttavan sitä' . 

Ei ole maailma enää niin kuin ennen 
Aikaisemmin inflaatiopolitiikkaa harjoitettiin 
säännöstelyn määrittelemissä rajoissa. Säännös
telyn avulla voitiin padota inflaation haitalliset 
vaikutukset markan ulkoiseen arvoon ja korkoon. 
Rajoittamalla kaupankäyntiä raha- ja valuutta
markkinoilla Suomen Pankki pystyi säätelemään 
pääomanliikkeitä, luotonantoa ja luoton hintaa; 
lainakorot sidottiin viranomaisten harkinnan mu
kaan määräytyvään peruskorkoon. Kun taloutt~ 
tässä tilanteessa elvytettiin kysyntää lisäämällä, 
inflaatio kiihtyi , reaalikorko laski negatiiviseksi, 
investoinnit lisääntyivät ja kasvu sekä työllisyys 
oli turvattu lyhyellä aikavälillä. Kilpailijamaita 
korkeampi inflaatio kostautui kuitenkin vähitel
len hintakilpailukyvyn heikkenemisenä, tätä väis
tämättä seuranneena devalvaationa ja inflaation 
kiihtymisenä entisestään. 

Raha- ja valuuttakaupan vapauttamisen jäl
keen inflaation, kasvun ja työllisyyden välinen 
suhde on muuttunut. Kansainvälinen korkokehi
tys sekä raha- ja valuuttakauppiaiden odotukset 
pääsevät nyt vaikuttamaan korko on ja markan ul
koiseen arvoon täydellä tehollaan. Suomen Pank
ki voi vaikuttaa enää vain kaikkein lyhyimpiin 
korkoihin . Ne eivät kuitenkaan ohjaa investointi
ja sijoituspäätöksiä siinä määrin kuin täysin 
markkinoiden armoilla olevat pitkät korot. 

Maailmanlaajuisilla pääomamarkkinoilla, joil
la Suomen markatkin vaihtavat omistajaa päivit
täin, raha liikkuu herkästi maasta toiseen, kun si
joitusten tuotto-odotukset ja riskiarviot muuttu
vat. Nämä arviot perustuvat pitkälti sijoitusten 

I Tarkemmin Erkki Koskelan ja Juhana Hukkisen artik
kelissa "Vapailla markkinoilla inflaatio tukahduttaa tun
tuvasti kasvua", Kauppalehti 16.8.1995, sekä Anne Bru
nilan artikkelissa "Vakaa rahan arvo - kestävän kasvun 
edellytys", KOP Taloudellinen katsaus 1/ 1995, s. 20- 25 . 

kohteena olevan maan tulevaa talouspolitiikkaa 
koskeviin odotuksiin. Sijoittajat reagoivat no
peasti virheellisinä pitämiinsä politiikkatoimen
piteisiin . Kun maiden välisiä tai sisäisiä hallinnol
lisia rajoja ei ole, pääomanliikkeet voivat tulla 
suuriksi ja aiheuttaa merkittäviä korko- ja valuut
takurssipaineita. 

Mikäli käy ilmi, että talouspolitiikan tavoit
teena on kasvun voimistaminen ja työllisyyden 
parantaminen inflaatioriskeistä välittämättä, si
joittajat siirtävät odotetun inflaatiolisän nopeasti 
tuottovaatimuksiin. Korot nousevat jo ennen kuin 
inflaatio-odotukset muuttuvat inflaatioksi. Kasvu 
hidastuu, työttömyys kasvaa ja inflaatio-odotuk
setjäävät mitä todennäköisimmin toteutumatta. 

Matalat inflaatio-odotukset antavat koroille ti
laa laskea. Suomen Pankin kahden prosentin poh
jainflaatiotavoitteen tarkoituksena on saada in
flaatio-odotukset taittumaan ja luoda näin edelly
tykset pysyvästi alemmille koroille ja sitä kautta 
investointien ja tuotannon kasvulle ja työllisyy
den paranemiselle. Laman aikana toteutunut in
flaatio on ollut matala ja lyhyen aikavälin inflaa
tio-odotukset ovat olleet maltilliset. Valtion no
peana jatkuva velkaantumisvauhti sekä vuosia 
jatkuneen inflaatio-devalvaatiokierteen jälkeensä 
jättämä huono maine pitävät kuitenkin maaperän 
otollisena inflaatio-odotusten kasvulle tulevai
suudessa. 

Rahapolitiikan keinot vähentää työttömyyttä 
ovat välillisiä ja parhaimmillaankin varsin hidas
vaikutteisia. Pitkällä aikavälillä työttömyys mää
räytyy talouden rakenteellisista tekijöistä, joihin 
ei voi vaikuttaa rahapolitiikan keinoin. Rahapoli
tiikan avulla voidaan vain yrittää luoda edelly
tykset vakaalie talouskehitykselle. Sen sijaan vai
kuttamalla palkkoihin, yritysten velkaantumi
seen, tuottavuuteen, työlainsäädäntöön, verotuk
seen sekä työttömyys- ja sosiaaliturvaan päästään 
käsiksi työttömyyden todellisiin syihin. 

Työttömyyttä vastaan 
rakenteita rasvaamalla 
Uudelleenkoulutus, työelämää säätelevien tapo
jen ja määräysten joustavoittaminen sekä yritys
ten työllistämiskustannusten pienentäminen ovat 
esimerkkejä keinoista kasvattaa työvoiman ky
syntää nopeasti ja kestävästi. Tehokkaammat työ
menetelmät vaativat käyttäjiltään huippuammat
titaitoaja uudet nousevat teollisuudenalat erikois-
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osaamista, jota on vain harvalla työttömällä. Me
nestyksekäs toimiminen alati muuttuvilla mark
kinoilla edellyttää, että yrityksen johto ja työnte
kijät ovat valmiita toimimaan tilanteen mukaanja 
joustamaan päätöksenteossa, työmenetelmissä ja 
-ajoissa sekä paikoissa. 

Yritysten työllistämis- ja työttömän työllisty
mishalukkuuden määrää kuitenkin viime kädessä 
työvoiman hinta. Jos hinta ei ole molempia työ
sopimuksen osapuolia tyydyttävä, työsuhde jää 
syntymättä. Tällä hetkellä se, mitä työnantaja 
maksaa pakollisina sosiaalivakuutusmaksuina ja 
palkansaaja tulonlisäyksestä ja tulonlisäyksen 
kuluttamisesta veroina, muodostaa leveän vero
kiilan työnantajan työvoimakustannusten ja työn-

tekijän käteen jäävän ostovoiman väliin. Mitä le
veämpi verokiila on, sitä korkeampia ovat työnte
kijöiden palkkavaatimukset ja sitä haluttomam
min yritykset palkkaavat uusia työntekijöitä. 

Erityisen leveäksi verokiila kasvaa ostettaessa 
ja myytäessä palveluita, joiden välillinen verotus 
on korkea ja joiden hinta määräytyy pääasiassa 
palvelun antajan palkan perusteella. Lähivuosina 
valtaosan uusista työpaikoista on kuitenkin syn
nyttävä nimenomaan yksityisille palvelualoille. 
Tehokas ja pääomavaltainen teollisuus, supistuva 
maa- ja metsätalous tai alijäämienja ve lan kanssa 
painiva julkinen sektori eivät varmasti kykene 
työllistämään kuin pienen osan kaikista työvoi
maansa tarjoavista . • 
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Rahapolitiikan välittymismekanismi 

Rahapolitiikan keskeinen 
tavoite on turvata vakaa rahan 
arvo. Tavoite on ymmärretty eri 
maissa ja eri aikoina hieman 
eri tavoin. Nykyisin se tarkoit
taa käytännössä pyrkimystä 
a lhaiseen inflaatioon. Suomen 
Pankki pyrkii vakiinnuttamaan 
inflaation keskimäärin noin 
kahteen prosenttiin vuodessa. 
Saman tavoitteen ovat omak
suneet melkein kaikki EU
maat, joskin kukin maa on täs
mentänyt tavoitteen omalla 
tavallaan.' 

Keskuspankin käytettävis
sä olevat rahapolitiikan väli
neet määräytyvät sen mukaan, 
mitkä ovat keskuspankin toi
mintaympäristön yleiset puit-

Kun keskuspankin 
huutokauppakorko muuttuu, 
lyhyet rahamarkkinakorot 
nousevat ja laskevat yleensä 
jokseenkin yhtä paljon kuin 
huutokauppakorko. Samalla 
myös muut markkina-
korot muuttuvat. 
Rahoitusmarkkinoilta 
rahapolitiikan vaikutukset 
välittyvät myöhemmin 
muuhun talouteen 
eri kanavien kautta. 
Keskuspankki ohjaa talouden 
inflaatiokehitystä säätelemällä 
taloudessa kiertävän rahan 
määrää. Liikkeessä olevan 
rahan määrä ja talouden 
hintataso kehittyvät pitkällä 
aikavälillä yleensä 
samansuuntaisesti. 

Paavo Peisa 
ekonomisti 

rahapolitiikan osasto 
28.1 1.1995 

tuuksia säädellä palkkoja, mui
ta tuotantokustannuksia tai 
tavaroiden hintoja. Suomessa 
tosin peruskorolla ja osaksi 
muillakin keskuspankkikoroil
la on välitön yhteys kulutta
jahintaindeksiin. Indeksiä las
kettaessa asumismenot nimit
täin arvioidaan yleisen korko
tason ja asuntojen hinta
kehityksen perusteella siten, 
että kun Suomen Pankin korot 
nousevat, laskennalliset asu
mismenot kallistuvat ja siten 
myös kuluttajahintaindeksi nou
see. Rahapolitiikan ja inflaa
tion yhteyttä tarkasteltaessa ei 
kuitenkaan yleensä tarkoiteta 
tämäntapaisia näennäisiä tai 

teet, kuten valuuttakurssijärjestelmä, talouden 
avo imuus, maan poliittinen järjestelmä ja rahoi
tusmarkkinoiden kehitysaste. Esimerkiksi Suo
men Pankki voi tällä hetkellä käyttää rahapo li
tiikkansa toteutuksessa vähimmäisvarantoj ärjes
telmää, sekkitilijärjestelmää, maksuvalmiusjär
jestelmää, markkinaoperaatioita ja peruskorkoa. 2 

laskennallisia kytkentöjä; siksi 
inflaatiotavoite on määritelty pohjainflaatiolle 
eikä kuluttajahintaindeksin muutokselle . 

Rahapolitiikan välineiden ja tavoitteiden 
yhteys - rahapolitiikan välittymismekanismi -
määräytyy ensi sijassa kansantalouden eri osien 
toiminnan perusteella. Viranomaisten päätöksillä 
on oma vaikutuksensa rahapolitiikan välittymis
mekanismiin, mutta niitäkin tärkeämpiä ovat 
yksityisen sektorin päätökset. Erityisen se lvästi 

Vaikka rahapolitiikan välineitä tutkii huolel
li sesti , niiden ja inflaation yhteys ei selviä hel
posti. Keskuspankeilla ei ole hallinnollisia val-

' Suomen tavoite on määritelty ns. pohjainflaatiolle. 
Tämän kehitystä kuvaava indikaattori lasketaan siten, että 
kuluttajahintojen muutoksesta poistetaan välillisten vero
jen, tuki palkkioiden sekä asumiseen liittyvien pääomakus
tannusten (asuntojen hintojen ja korkojen) vaikutus. 

, Suomen Pankin rahapolitiikan välineisiin voi perehtyä 
lähemmin lukemalla Aaltosen, Aurikon j a Kontulaisen 
teoksen Rahapolitiikka Suomessa, Suomen Pankki 1994, 
A:90 sekä Haskon ja Kui sman artikkelin Uudistukset 
rahapolitiikan välineissä, Markka & talous 3/1995. 
Suppea ajan tasalla oleva kuvaus löytyy tämän lehden 
Rahapolitiikan välineistä. 
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Kuvio 1. 

Suomen Pankin huutokauppakorko ja 
lyhyet markkinakorot 

5.0 ~ ___ -+ ____ ~::::~:'_~ 
4.5 '---____ --'-_____ --'--____ -' 

syys loka marras 

1995 

1. Huutokauppakorko 
2. Heliborkorko 1 kk 
3. Heliborkorko 3 kk 
4. Heliborkorko 12 kk 

välittymismekanismi on sidoksissa rahoitus
markkinoiden, va luuttamarkkinoiden ja työ
markkinoiden toimintaan. 

Keskuspankkikorko ja markkinakorot 
Kaikki keskuspankit seuraavat talouden hinta
kehitystä tarkasti, mutta erityisen huolellisia hin
tojen seurannassa ovat inflaatiotavoitteen täs
mentäneet keskuspankit. Jos inflaatio näyttää 
poikkeavan tavoitteesta, rahapolitiikkaa tarkiste
taan. Inflaatiopaineiden kasvaessa keskuspankki 
hillitsee hintojen ja kustannusten nousua 
kiristämällä rahapolitiikkaa. Inflaatiopaineiden 
hellittäessä rahapolitiikkaa voidaan jälleen ke
ventää. 

Keskuspankki kiristää ja keventää rahapoli
tiikkaa pääasiassa käymällä kauppaa rahamark
kinoilla . Markkinaoperaatiot tehdään usein sää
telemällä suoraan jotain keskuspankin määräys
vallassa o levaa lyhyttä korkoa, esimerkiksi huu
tokauppakorkoa. 

Kun keskuspankin markkinaoperaatioissaan 
käyttämä korko muuttuu, lyhyet rahamarkkina
korot nousevat ja laskevat yleensä lähes yhtä 
paljon . Myös muut rahamarkkinakorot muut
tuvat, mutta yhteys niiden ja keskuspankin koron 
välillä ei ole yhtä kiinteä kuin huutokauppakoron 
ja lyhyiden rahamarkkinakorkojen yhteys. 

Suomen Pankin huutokauppakorko ja rahamarkkinakorot 

Suomessa rahapolitiikan tärkein ohjausväline on Suomen Pankin huutokauppakorko. 
Rahamarkkinoiden huutokaupat on viime aikoina yleensä toteutettu siten, että huutokauppakorko 
on kiinteä ja huutokauppaan osallistuvat pankit jättävät tarjouksen kuukaudeksi Suomen Pankilta 
lainattavasta tai Suomen Pankkiin sijoitettavasta markkamäärästä. 

Marraskuun l. päivänä 1995 Suomen Pankki alensi huutokauppakorkoa 5.5 prosentista 5 pro
senttiin eli 50 pistettä (kuvio 1). Päivää aikaisemmin yhden kuukauden korko pankkienvälisill ä 
rahamarkkinoilla oli hieman sen hetkistä huutokauppakorkoa alempi. Siten voidaan päätellä, että 
markkinat odottivat huutokauppakoron alenevan. Eron pienuus (vain muutama piste) viittaa 
kuitenkin siihen, että huutokauppakorkoa alennettiin joko odotettua enemmän tai nopeammin. 

Huutokauppakoron alennus ilmoitettiin aamulla ennen rahamarkkinoiden aukeamista ja 
markkinakorot asettuivat kohdalleen varsin nopeasti jo saman päivän aikana. Kuukauden 
rahamarkkinakorko aleni edellisestä päivästä 41 pistettä, kolmen kuukauden korko 30 pistettä ja 
12 kuukauden korko 14 pistettä. 

Rahapol itiikkaa kevennettiin , koska inflaatiopaineet olivat heikentyneet. Siten rahamarkki
noiden osapuolet saattoivat korjata arviotaan lyhyiden korkojen ensi vuoden tasosta. Odotus 
yhden kuukauden markkinakorosta vuosina 1996 j a 1997 aleni huutokauppakoron alentamisen 
vuoksi noin 20 pistettä. Odotukset, jotka koskivat myöhempiin ajankohtiin liittyviä yhden kuukau
den markkinakorkoja, pysyivät jokseenkin ennallaan. 
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Pitkissä eli yli vuoden markkinakoroissa 
huutokauppakoron muutos näkyy yleensä mel
ko vaimeana. Pitkän arvopaperin korkoa voidaan 
pitää arvopaperin voimassaoloajan lyhyiden 
markkinakorkojen keskimääräisenä odotusarvo
na. Kun lyhyet korot muuttuvat, rahamarkki
noiden arvio lähitulevaisuudessa vallitsevasta 
lyhyiden korkojen tasosta muuttuu yleensä vas
taavasti . Lyhyiden korkojen muutos ei sen sijaan 
viesti yhtä selvästi, miten lyhyet korot muuttuvat 
myöhemmin tulevai suudessa. Jos odotukset ly
hyiden korkojen tulevasta kehityksestä pysyvät 
muuttumattomina, pitkät markkinakorot muut
tuvat lyhyiden korkojen muuttuessa hieman 
samaan suuntaan, mutta kuitenkin selvästi näitä 
vähemmän. Pitkien korkojen pysyminen täysin 
ennallaan osoittaa, että lyhyiden korkojen muu
tuttua korko-odotukset ovat muuttuneet päinvas
ta iseen suuntaan. 

Korkoja tarkasteltaessa on tärkeää ottaa 
huomioon nimellisten ja reaalisten korkojen ero. 
Jos koronalennus herättää odotuksia inflaation 
kiihtymisestä, odotettu lyhyt reaalikorko voi py
syä ennallaan vain jos odotettu nimellinen korko 
nousee inflaatio-odotuksen muutosta vastaavasti . 

Markkinakorot ja 
pankkien antolainauskorot 
Rahoitusmarkkinoiden rakenne vaikuttaa mer
kittävästi nopeuteen, jolla markkinakorkojen 
muutokset vä li ttyvät pankkiluottojen korkoihin. 
Luottojen korkosidonnaisuudet vaihtelevat mait
tain ja viitekorot reagoivat lyhyiden korkojen 
muutoksiin eri maissa eri tavoin. 

Joissakin maissa, esimerkiksi Englannissa, 
pankkien antolainauskorot seuraavat vars in 
tarkasti lyhyiden korkojen muutoksia. Yhteys 
lyhyiden markkinakorkojen ja luottokorkojen 
välillä syntyy osaksi siitä, että luottosopimuksis
sa anto lainauskorot on sidottu Iyhyisiin markki
nakorkoihin, osaksi taas siitä, että lyhytaikaisen 
luotonannon osuus pankkien antolainauksesta on 
suhteellisen suuri . Lyhytaikaisen antolainauksen 
korko liikkuu yleensä samansuuntaisesti kuin 
lyhyen markkinarahan korko. 

Joissakin maissa, kuten Saksassa, pankit 
antavat etupäässä pitkäaikaisia, koroltaan kiin
teitä tai pitkiin markkinakorkoihin sidottuja luot
toja. Sekä uusien luottojen että varsinkin koko 
lainakannan keskimääräinen korko muuttuu 

yleensä vain vähän lyhyiden markkinakorkojen 
muuttuessa. Jos korkojen aleneminen osoittautuu 
pysyväksi, myös asuntoluottojen ja muiden 
pitkien pankkiluottojen korot pyrkivät kuitenkin 
alenemaan pitkien korkojen myötä. 

Korkojen vaikutukset talouden 
toimeliaisuuteen ja hintoihin 
Rahoitusmarkkinoilta rahapolitiikan vaikutukset 
välittyvät edelleen muuhun talouteen useiden 
eri kanavien kautta. Vaikutusten täsmällinen 
arviointi on vaikeaa, koska talouden eri osa
alueet vaikuttavat toisiinsa enemmän tai vähem
män samanaikaisesti . Rahapolitiikan välitty
mistä tarkasteltaessa joudutaankin usein turvau
tumaan erilaisiin yksinkertaistuksiin. 

Keskeisenä välittymiskanavana pidetään 
tavallisesti korkoja. Kuten edellä on esitetty, 
keskuspankki koron muutos saa aikaan jok
seenkin samansuuruisen muutoksen lyhyissä 
rahamarkkinakoroissa. Myös pitkät korot liikku
vat tavallisesti samaan suuntaan, mutta yleensä 
vähemmän kuin lyhyet korot. 

Inflaatiotavoitteen asettanut keskuspankki 
keventää rahapolitiikkaa yleensä sellaisessa ti
lanteessa, että inflaatio näyttää jäävän tavoitetta 
alhaisemmaksi. Jos yleisön inflaatio-odotukset 
määräytyvät toteutuneen hintakehityksen perus
teella, niiden muutos ei vähennä rahapolitiikan 
tehoa vielä välittömästi koron alentamisen jäl
keen. 3 Rahoituksen halpeneminen elvyttää ensi 
vaiheessa kestävien kulutushyödykkeiden ja 
pääomahyödykkeiden kysyntää, mutta tulojen ja 
tuotannon lisääntyessä vaikutukset leviävät 
nopeasti koko talouteen. 

Kysynnän elpyessä asuntojen ja muiden si
joituskohteiden hinnat pyrkivät nousemaan. 
Omaisuusarvojen nousu on usein ensimmäisiä 
merkkejä inflaatiokehityksen suunnan käänty
misestä. Alhaisen inflaation oloissa se saattaa 
kuitenkin vahvistaa kysyntää edelleen, osaksi 
varalli suuden ja vakuusarvojen nousun, osaksi 
nousun jatkumista koskevien odotusten vahvis
tumisen vuoksi. 

Vähitellen rahapolitiikan keventäminen hei
jastuu myös tavaroiden ja palvelujen hintojen 

J Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on käsite lty run
saasti myös se llaisia tilanteita, joissa rahapolitiikan muu
tos vaikuttaa odotuksiin välittömästi. Erityisesti huomiota 
on kiinnitetty ns. rationaalisten odotusten malleihin . 
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Kuvio 2. 

Inflaatio ja rahan määrän kasvuvauhti 
OECD-maissa 1970 - 94 
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sekä palkkojen kehitykseen. Kysynnän elpyessä 
yritykset ryhtyvät korottamaan hintamarginaale
jaan. Myös palkat pyrkivät kohoamaan, aluksi 
siksi, että osa yrityksistä joutuu teettämään 
ylitöitä. Kun yrityksiin palkataan lisää työ
voimaa, työttömyys vähenee ja työntekijöiden 
neuvotteluasema sopimusneuvotteluissa para
nee. Yritykset joutuvat kilpailemaan niukaksi 
käyvästä työvoimasta. 

Parhaimmillaan rahapolitiikka on vastasyk
listä siten, että korot ovat alimmillaan suhdan
nekierron taantumavaiheissa, jolloin esiintyy 
laajaa työttömyyttä, ja korkeimmillaan nousu
suhdanteessa, jolloin alkaa olla pulaa lähes 
kaikesta ammattitaitoisesta työvoimasta. Silti 
rahapolitiikkaa ei voi ohjata suhdannetilanteen 
tai työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan 
perusteella. Inflaatiopaineita saattaa nimittäin 
syntyä joukkotyöttömyyden oloissakin. Itse 
asiassa inflaatio on ollut yleensä nopeampaa 
korkean kuin alhaisen työttömyyden maissa. Eri 
maiden kokemukset rahapolitiikan harjoittami
sesta osoittavat jokseenkin selvästi , että keskus
pankki tukee talouden tasapainoista kehitystä ja 
sitä kautta työllisyyttä ajan oloon parhaiten siten, 
että se harjoittaa johdonmukaisesti hintavakau
teen tähtäävää rahapolitiikkaa. 

Rahapolitiikka ja valuuttakurssi 
Niissä maissa, joiden kansantaloudessa ulko
maankaupalla on merkittävä osuus, edellä ku
vatun korkokanavan rinnalla vaikuttaa rinnak
kainen rahapolitiikan vaikutusten välittymis
mekanismi, valuuttakurssikanava. Se on tärkeä 
varsinkin pienissä, joustavaa valuuttakurssipoli
tiikkaa harjoittavissa maissa. 

Kevyt, inflaatio-odotuksiin nähden alhaisiin 
keskuspankkikorkoihin tähtäävä rahapolitiikka 
vähentää kotimaan rahan määräisten sijoitus
kohteiden kysyntää ja aiheuttaa paineita valuut
takurssin heikentymiseksi. Valuutan arvon alen
tuessa markkamääräiset vienti- ja tuontihinnat 
nousevat, mikä tukee kotimaista tuotantoa. 

Vienti- ja tuontihintojen nousun seurauksena 
vienti lisääntyy, tuonti vähenee ja kokonais
tuotannon kasvu nopeutuu. Samalla kuitenkin 
myös kotimaiset hintapaineet lisääntyvät, aluksi 
lähinnä tuontihintojen nousun takia. Inflaa
tiopaine kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän 
vientiteollisuuden raaka-aineiden ja välituottei
den kysyntä vahvistuu. Varsinkin pienissä ta
louksissa, joissa suurin osa kulutushyödykkeistä 
tuodaan ulkomailta, rahapolitiikka vaikuttaa ku
luttajahintoihin nopeasti. 

Korkopäätöksiä tehdessään keskuspankki 
joutuukin ottamaan huomioon myös kansain
välisen hintakehityksen. Jos inflaatio kiihtyy 
ulkomailla, keskuspankki voi joustavien valuut
takurssien oloissa turvata inflaatiotavoitteensa 
toteutumisen antamalla valuutan revalvoitua. 

Rahan määrä ja talouden hintataso 
Rahapolitiikan vaikutusten välittymistä voidaan 
tarkastella myös siten, että kiinnitetään huomio 
korkojen asemesta rahamäärän muutoksiin. Ly
hyitä korkoja säätelemällä keskuspankki säätelee 
myös pankkijärjestelmän maksuvalmiutta. Tämä 
on sitä parempi, mitä alemmaksi lyhyet korot 
painetaan. 

Pankkijärjestelmän parantunut maksuvalmius 
johtaa ennen pitkää kansantaloudessa kiertävän 
rahan määrän lisäykseen: Tästä seuraa, että 
talouden toimeliaisuus vilkastuu jonkin ajan 

4 Rahaksi luetaan seteleiden ja kolikoiden lisäksi myös 
pankkitalletukset, käytetystä rahakäsitteestä riippuen 
joko osaksi tai kokonaan. 
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kuluttua. Vähitellen myös inflaatio kiihtyy. Pro
sessi käynnistyy, kun talouteen lasketaan liik
keeseen rahaa enemmän kuin yleisö haluaa sillä 
hetkellä pitää hallussaan. Yleisö pyrkii eroon 
liiallisista käteisvaroistaan, jolloin hyödykkeiden 
ja sijoituskohteiden kysyntä vahvistuu. 

Rahan määrän lisäys alentaa lyhyitä mark
kinakorkoja, mutta rahapolitiikan vaikutusten 
välittymisessä tärkeämpää on usein rahoitus- ja 
reaalisijoituskohteiden hintojen nousu. Tämä 
edistää investointi- ja kulutushyödykkeiden 

kysyntää ja tarjontaa. Kokemukset osoittavat, 
että ajan oloon likviditeetin lisäyksen vaikutuk
set talouden toimeliaisuuteen pyrkivät häviä
mään. Seurauksena on ainoastaan hintojen nousu 
rahan määrän lisäystä vastaavasti. Koska hinto
jen nousun jälkeen entisten liiketoimien suorit
tamiseen tarvitaan aiempaa suurempi rahamäärä, 
tuotantoa ei voida lisätä pysyvästi rahan määrää 
lisäämällä. Pitkällä aikavälillä talouden raha
määrä ja hintataso kehittyvätkin hyvin saman
suuntaisesti (kuvio 2) .• 
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