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Suomen Pankin harjoittamalta politiikalta on viime vuosien 

. aikana puuttunut kiinteä linja. Toimenpiteet ovat ol~eet satun-

naisia, heikosti ja äärimmäisessä kiireessä valmisteltuja eivät-

kä toimenpiteet eri lohkoilla ole olleet koordinoituja keskenään. 

·Seurauksena on ollut äärimmäisen horjuva kokonaisIinja; jota. 

ajoittain on ollut vaikea lainka.an havaita. 

Keskeisinä syinä keskuspankkipolitiikan linjattomuuteen 

näen ensinnäkiri päätöksenteosta vastaavien johtokunnan. jäsenten 

ylikuormituksen kaikenlaisilla toisarvoisilla pikkutehtävillä 

ja niihin liittyvällä loputtomalla paperi sodalla. Erityisesti 

eräät johtokunnan jäsenet ovat olleet kykenemättömiä delegoi

maan merkitykseltään vähäisiä tai rutiininomaisia tehtäviä alas-

päin. Tällä tavoin johtokunnalla kokonaisuudessaan on ollut lii-

an vähän aikaa ja energiaa .pantavaksi keskuspankkipoliittiseen 

linjanvetoon ja siihen liittyvien keskeisten päätösten tekemi-

seen. Tämän vuoksi 

johtokunnan jäsenten olisi aktiivisesti vapautettava 

itsensä toisarvoisista ja rutiininomaisista tehtävis-

tä kapasiteetin löytämi$eksi olennaisiin päätöksiin. 
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Toisena keskuspankki politiikan p~ätöksenteon ratkaisevana 

heikkoutena on tehtyjen päätösten puutteellinen valmistelu. Teh-

dyt· päätökset valmistellaan yleensä yhden yön aikana ·-yhden mi":e

hen toimesta, eikä edes vruläisiä käytettävissä "olevia resurs

seja käytetä hyväksi·. Silloin, kun niitä satunnaisesti joiltain 

osin käytetään, tämä tapahtuu äärimmäi-sessä kiire~ssä muutaman 

tunnin sisällä. Seurauksena ovat hätiköidyt, rutiininomaiset 

ja usein myös virheellisiksi osoittautuvat päätökset. Osateki-

jänä tähän liittyy Suomen Pankin johtokunnan politisoituminen, 

.. koostuminen enenevässä määrin jäsenistä, jotka eivät tunne kes-

kuspankkipolitiikan yksityill~Jhtia. Tämä on vähitellen johtanut 

uuteen tilanteeseen, jossa pankin organisaatio on toimintakyvy-

tön. Johtokunnan politisoitumista ei ole syytä nähdä negatiivi

sena ilmiönä. Se· kuitenkin edellyttää, että päätösten valmis

telu suoritetaan virkamiestasolla huomattavasti pitemmälle kuin 

silloin, kun Johtokunta koostuu yksinomaan asiantuntijoista. 

Näistä syistä 

olisi pankkiin luotava keskuspankkipolitiikan suun-
, 

nitteluelin, joka etukäteen ja pitkäjänteisesti suun-

nittelisi pankin vaihtoehtoisia toimintalinjoja ja 
-, 

valmistelisi niihin liittyvät operatiiviset päätök-

set johtokunnan antamien·suuntaviivojen mukaan. 

Suomen Pankin keskuspankkipoli~ttiset päätökset ovat usein 

olleet tarpeettomasti myöhässä. ·Eräänä syynä tähän on ollut käy-

tettä~issä olevien e~~usteiden epävarmuus, joka on vaikeuttanut 

riittävän aikaisten päätösten tekoa näihin sisältyvän suuren ris-

kin vuo~si. Ennusteiden tarkkuutta pyritään periaatteessa .kaiken 
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aikaa parantamaan. SU0l!len Pankin ennustemenettely ei ole kehi t

tymässä oikeaan suuntaan. Ensinnäkään .ei makrotaloudellisten 

ennllsteiden hajauttaminen ulkomaan ryhmän ja tutkimuslaitoksen 
- . 

- ke~ken voi olla tarkoituksenmukainen menettely. Tutkimuslaitok

sen ennustemenettely on osaltaan menossa liiaksi ekonometriseksi 

ja voittopuolisesti käynnissä olevaan malliprojektiin nojautu-

vaksi. Suomen oloissa ei ekonometrinen malli voi ainakaan tois-

taiseksi parhaimmillaankaan olla muuta kuin hyödyllinen tausta-

tuki varsi"naisessa ennustetyössä. Ennusteen on Suomen kaltai-

sessa kansantaloudessa nojauduttava olennaisilta osin kvalita-

tiiviseen informaatioon~ jota saadaan luottamuksellisin kontak-

tein eri puolille talouselämää, sekä hyvän sormi tuntuman ja 

pitkäaikaisen "kokemuksen omaavien ekonomistien joustavaan tilan

teen arviointiin ja h9.r~intaan. Nojautuminen yksinkertaisiin, 

mekanistisiin funktioihin johtaa väistämättä yksinkertaisiin 

-ja mekanistisiin ennusteisiin. Suomen Pankin toimenpiteet ja 

nimenomaan pienet linjan tarkitus- ja korjaustoimenpiteet ovat 

usein ratkaisevasti myöhässä sen vuoksi, että tiivis ja syste

maattinen kehityksen jatkuva seuranta puuttuu. Kehityskuva tar-

kistetaan yleensä vain neljännesvuosittain ennusteiden yhtey-

-dessä. Olisi pyrittävä siihen, että kehitystä seurataan jatku-

vasti sitä mukaa~ kuin uutta informaatiota saapuu ja varoitus 

kehityksen poikkeamisesta ennustetultauralta annetaan heti, 

kun siihen satunnaisvaihtelujen pUitteissa on perusteltua" ai-

hetta. Näistä syistä 

olisi Suomen Pankin ennusteorganisaatio ja ennus

teissa käytettävät menetelmät huoleliisesti tar-

kistettava ja kiinnitettävä erityistä huomiota 
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ennustajien institutionaaliseen asiantuntemukseen 

ja kvalitatiiviseen informaation hyväksikäyttöön 

sekä jatkuvan seurannan merkitykseen~ 

Jatkuvan seurannan merkitystä ja luotettavuutta keskus

pankkipolitiikan kannalta voitaisiin huomattavasti parantaa, 

jos ryhdyttäisiin käyttämään hyväksi Suomen Pankin kehitykses-

tä ~a~tavaa päivittäistä informaatiota ja aloitettaisiin myös 

viikottaisen informaation vaatiminen liikepankeilta niiden ta-

seide'n keskeisten erien kehityksestä. Tällöin p~nkin kor jaus

toimenpiteet voisivat perustua useampiin havaintoihin. ja muo-

dostua olennaisesti nopeammiksi kuin tähän asti. Tällainen ly-

hyen aikavälin mikrotaloudellinen seuranta edellyttäisi ,toi

senlaista miehitystä kuin tutkimuslaitoksen suorittama makro

taloudellinen seuranta. "Tämän vuoksi 

. olisi välittömästi perustettava johtokunnan alai-

suuteen yksikkö, jonka tehtävänä olisi seurata 

ja analysoida Suomen Pankin, tasekehitystä ja lii

kepankkien pankkikohtaista kehitystä päivittäisen 

tai viikottaisen informa~tion pohjalta pitäen sil

mällä tehtyjä ja suunni tteilla olevia keskus'pank-

kipoliittisia päätöksiä. 

Suomen Pankin henki 

Suomen Pankin henki on tällä hetkellä.huonompi kuin kos-

kaan viimeisten kymmenen vuoden aikana ja se on selvästi jatku-

vasti huononemassa. Syyt viime aikojen huononemiseen ovat epäi-

lemättä paljolti johtokunnan sisäisiä, eikä minulla ole edelly-
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tyksiä niitä kartoittaa. Eräät varsin pysyviksi osoittautuneet 

pankin henkeä vahingoittavat peruspiirteet ovat kuitenkin osoi-

tettavissa. 

Eräänä kaikkein keskeisimpänä on se liioiteltu salaisuus, 

jolla. pankin tärkeimmät ratkaisut äärimmäisen pienissä piireissä 

valmistellaan. Olen tulkinnut tämän johtuvaksi päätöksentekijöi

den ylikorostuneesta tarpeesta tuntea itsensä tärkeiksi sekä 
. 

yl.ikorostuneesta luottamuksen puuttee.sta alaisiin nähden huo-

limatta siitä, ettei näyttöä epäluotettavuudestapankkis~lai

suuksien suhteen ole. 

Keskuspankkipoliittisen linjan puuttuminen ja/tai sitä kos-

kevan informaation puutteellisuus aiheuttavat sen, etteivät· pan-

kip. virkamiehet ole selvillä siitä, minne pankki t.oiminnassaan 

pyrkii. Tämä alentaa olennaisesti virkamiesten viihtyvyyttä ja 

heikentää lisäksi ratkaisevasti operatiivisten toimintojen yh-

densuuntaisuutta pankin peruslinjan kanssa. 

Selväpiirteisen organisaation puuttuminen vaikeuttaa myös 

virkamiesten uran hahmottumista ja vie motivaation systemaat-

tiselta vaativampiin tehtäviin kouluttamiselta. Tämän vuoksi 

Suomen Pankin virkamies on keskimäärin henkisesti sammunut, kou-

lutukseltaan ajastaan jälkeen jäänyt ja tarpeettoman passiivinen. 

Jotta pankki voisi muodostua tehokkaaksi ja nykyaikaiseksi 

keskuspankiksi, olisi pankin henki saatava ratkaisevasti para-

·nemaan. Olennaisina.elementteinä tässä väistämättä aikaa vieväs-

sä työssä olisivat 

päätöksenteon valmisteluun osallistuvan piirin olen 

nainen laajentaminen, tehdyistä päätöksistä ja nii-

den perusteista tiedottaminen sekä organisaation 
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uudistaminen keskuspankkipoliittista päätöksen-

tekoa tehokkaasti palvelevaksi ja henkilökunnan 

motivaatiota voimistavaksi. 
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