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1. Organisaatio 

Projektin ensimmäisen vuoden ~avoi 'cteena oli erillustamiseen 

ja talouspolitiikan suunnitteluun soveltuvan ma llin Bnsimmäisen 

vaiheen rakentaminen. Mallin raken taminen tapahtui keskitetty-

nä projektina, jossa oli kaksi ko!copäi väis t ä tutkijaa ja sei t-

semän muuta laitoksen tutkijaa osn-aikatutkijoina. 

Kun tämä ensimmäinen vaihe on nyt päätöksessä, projekti on 

mielekästä jakaa osaprojektelhin, joissa tutkitaan ja täyden-

netään mallin eri osia (lohkoja) sekä simuloidaaj:l t a l ouspoli-

tiikkaa. Osaprojekteja muodostetaan myös k0ko mallin rakenteen 

kehittämiseen ja koko mallin simuloimiseen, metodologisten 

ongelmien ympärille, ju~kaisujen suunnitteluun ja tietojen

käsittelyongelmien ratkaisemiseen . Suunniteltu organisaatio 

miehi tyksineen on seuraava. 
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Jotta eri tutkijoiden omaama asiantuntemus saataisiin 

tehokkaaseen käytt5ön, esiin~yyät mohet projektin tutkijoista 

useissa alaprojekteissa tutkimusryhmän jäseninä. 

Alustavasti on sovittu valtiovarainministeriön kansan

talousosaston(Vvm), Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen 

(TTT) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) kanssa yh

teistyöstä. Valtiontalouden lohkon ja finanssipolitiikan tut

kimiseen on suunniteltu osallistuvan kaksi Vvm:n tutkijaa ja 

tulopolitiikan simuloimiseen TTT:stä ja ETLA:sta yksi tutki

ja kummastakin. 

Jotta aloitteellisuus säilyy, tutkimusryhmissä ja koko 

projektissa tutkijat toimivat tasavertaisina ryhmän jäseninä. 

Tämä on tutkimusosaston yleisen organisaatioperiaatteen mu

kaista. Koko projektin yhteistyö tapahtuu viikottaisten semi

naarien puitteissa; joissa pUheenjohtajana on projektin johtaja 

(Kukkonen). Hän ohjaa myös ryhmien toimintaa. 

Kaaviossa sulkuihin merkityt tutkijat toimivat vain osan 

ajasta projektissa. Pekka Lastikka ja Timo Taivalaho ovat pää-

toimissa laitoksen kansantalouden osastolla. 

2. Tavoitteet 

Yleisesti muotoiltuna projektin tavo it teena on seuraavan 

toimintavuoden aikana tehdä malli toiminnalliseksi niin, että 

s·i tä käytetään jo vuoden 1972 keväällä ennusteiden tekemiseen 

ja viimeistään kesällä 1972 sen avulla saadaan mielekkäitä 
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simulointituloksia talouspoliitti s t en välineiden vaikutuksesta. 

Tämä tavoite tulee vaatimaan,tarkist uks i a ja uudelleenrakenta

mista joidenkin mallien osien suhteen. 

~l. Koko mallin rakenne ja simulo i nt i 

Tässä osaprojektissa on ensimmäisenä tehtävänä, joka on 

vast'ikään pantu alulle, selvittää koko mallin simuloimlsella, 

miten eri lohkot sopivat yhteen. Suurella todennäköisyydellä 

joudutaan mallin osia muuttamaan riiin , että kokonaisuus toi

mii mielekk~ästi. Simuloinneissa käytetä~~ University of 

Wisconsinin Simu~te-ohjelmapakkausta mutta myös Kleln:in 

Econometric Gaming-ohjelmalla on aivan lähiaikoina tehtävä 

simulointeja, joita tarvitaan projekti LINK'iävarten. Molem

mat ohjelmat on saatu toimintakuntoon Data-Sitran Univac 1108 

tietokoneelle. 

Mallin käyttäminen ennusteiden tekemiseen aloitetaan ke

väällä 1972 sen jälkeen, kun aikasarja-aineiston tietopankki 

on saatu toimimaan tietopankki- ja laskentaryhmän toimesta. 

2.2. Rahapolitiikan .ja investointien lohkon kehittäminen~ 

simulointi 

Pankkisektorille on mallissa rakennettu lohko, jossa on 

esitetty tärkeimmät rahoituksen saata vuuteen vaikuttavat riip

puvuussuh teet. Rahoi tuksen saa.ta vuus -muut tujan vaikutus tuo-
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tannollisiin ja asuinrakennusinvestointeihin on esitetty 

investointilohkossa. Nämä riippuvuudeton ensimmäisen vaiheen 

mallj.ssa analysoitu suhteellisen karkeasti. Tavoitteena on nyt 

näiden lohkojen kokeileminen mallin simuloimisen avulla sekä 

lohkojen korjaaminen kokeiden tulosten perusteella. Myöskin 

on kehitettävä lohkon teoreettista kehikkoa erityisesti rahoi-

tuksen saatavuus-muuttujien osalta. Selvitettävä on myös raha-

markkinalohkon ja yksityisen kulutuksen väliset yhteydet, joi-

ta ei vielä ensimmäisen vaiheen mallissa ole esitetty. Vuoden . 

1972 keväällä aloitetaan varsinainen rahapolitiikan vaikutusten 

simuloiminell. Tämä on vaativa tutkimustehtävä, joka ilmeisesti 

tulee jatkumaan vuoden 1972 jälkeenkin. Ensi vuoden tavoittee-

na on selvittää keskuspankkirahoituksen määrän säätelyn vaiku-

tuksia ja sen ajallisia viivästyksiä. Aktiivisen korkopolitii-

kan vaikutuksien simulointiin päästään vasta sitten, kun kor-

kotason vaikutukset on spesifioitu mallissa nykyistä tarkem-

min . 

Tutkimusryhmään rahapolitiikan simuloinnissa kuuluvat: 

Heikki Koskenkylä (investoinnit), Immo Pohjola (rahamarkkina

lohko ja kotitaloussektori) ja Kari Alho (erityisesti simulointi

menetelmät) . 

~l. Finanssipoliittisen · lohkon kehittäminen ja simulointi 
sekä t yöllisyyspolitiikan vaikutusten tutkiminen 

Mallin ensimmäisessä vaiheessa lohko käsittää yhtälöt val-

tion tUloille , missä tulot on asetettu riippuvaisiksi mm. kan-

santalouden tulonmuodostuksesta sekä toisaalta vero- ja muihin 
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tuloihin vaH<:uttavista toimenpidemuuttujista tt Menoja on l(ä.sitel · ,~ 

ty €ksogeenisina toimenpidemuuttujina~ Lohkosta on yhteyksi~ lä-

hes kaikkiin muihin mallin lohkoihin, ' eri tyises t i kUlutukserJ, tu~~ 

lojen ja hintojen ja rahamarkkinalohkoihin.. Mallilla pä ästään jo 

nykyisessä muodossaan valtion budjettipolitiikan vaikutus tell 

muloimiseen, mutta lohkon spesifiointia on syytä täydentää" 

Erityisesti on tarpeen kunnallistalouden tulojen ja menoj en 

analysoiminen$ mikä tilastoaineiston puutteellisuuksien takia on 

jouduttu lykkääInään mallin toiseen vaiheeseen. Toiseksi, valtion-
\ 

talouden lohkossa on parannettava mm. tulo- ja omaisuusveron sek& 

valtion lainanoton kehitystä selittäviä yhtälöitä$ 

Lohkon Kehittämisessä ja mallin käyttämisessä finanssipoli~~ 

tiikan suunnittelussa on yhteisty8stä valtiovarainministeri8n 

kansantalousosaston kanssa sovittu alustavasti. Kansantalousosas-

toI ta osa llistuisi tämän suunnitelman mukaan ylcsi. tutkija kokopäi -

vätoimisesti ja toinen tutkija osa-ailcatyönä tähän osaprojektiin. 

Tarkoituksena on. että he samalla perehtyisivät koko malliin ja 

sen simulointeihin. Kun nämä yhteistyösuunnitelmat ovat täsmenty-

neet, niistä tullaan tekemään erillinen esitys pankin johtokunnal

le (samoin kuin Vvm:n kansantalousosastolle). 

Työvoiman kysyntä- ja tarjontayhtä18t on rakenrtettu projek-

,tin ensimmäisessä vaiheessa. Nyt on tarkoitus rakentaa yhtäl8itä 

kuvaamaan julkisen ty8~lisyyspolitiikan vaikutuksia. Julkisen 

työllisyyspolitiikan välineitä ovat mm. ty8määrärahatyöt} tyött8-

myyskorvaukset ja ammattikurssit työvoiman uudelleen kouluttamisek .... 

51. Mallin simuloimisel'la tullaan selvittämään näiden päätösmuut-

tujien vailcutuksia työllisyyteen ja muihin tavoitemuuttujiin. Tämä 

työ liittyy läheisesti varsinaisen finanssipolitiikan vaikutusten 

analyysiin. 
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2 .. 4. Ulkomaantalouden lohkon kehittäminen ja simuloint i 

Ensimmäisen vaiheen mallissa oli päill1uomio tavaratuonnin 
I 

määrää selittävien yhtälöiden ' spesifioimisessa ja estimoimise s~, 

sa, missä saatiinl{in jo tyydyttävät tulokset .. Viennin osalta ty ö 

on aloitettu ja koko tavaraviennin määrälle on rakennet t u yhtä1 5~ 

Viennin alaryhmien osalta on nyt tarkoitus jatkaa yhtälöiden ra -

kentamista. 

Tärkeimpinä kehityskohteina vuonna 1972 ova t ensinnäkin vlen-, 

nin ja tuonnin hintoja selittävät yhtälöt sekä toiseksi pa l velus-

ten viennin ja tuonnin sekä pääomanliikkeiden riippuvuussuhteiden 

selvittäminen .. Sekä palvelusten että lyhytaikaisten pääomaliilckei

den osalta työ on aloitettu. (Jälkimmäisen analyysin osalta pro-

jektissa on osa-aikatutkijana Timo Taivalaho, joka päätyönään tu

lee toimimaan tutkimuslaitoksen ulkomaantalouden -toimistossa). 

Lohkon kehittämisessä on huomattavaa tukea vastaavasta työstä muis-

sa maissa LINK-projektin puitteissa. LINK-projekti myös asettaa 

eräitä vaatimuksia mallin rakenteelle ja yhtälöiden spesifiointi-

tavoille o Lähiajan tehtävänä on muuntaa tuontimallit nykyisestä 

ICR-kategoriajaosta LINKin vaatimaan SITC:n mukaiseen jaotukseen~ 

Lohkoa voidaan jo lähiaikoina ruveta simuloimaan tavarakau-

pan osalta valuuttapolitiikan toimintavaihtoehtojen suunnittelua 

varten .. l\1aksutaseen muiden erien analyysin edistyttyä vuoden 1972 

kuluessa simulointeja vbidaan laajentaa niitä koskeviksi o 

2~5. Tulopoliittisen lohkon kehittäminen ,j a simuloin.li 

Hintoja ja tuloja sekä tulonjakoa selittävä mall i n lohko, 

joka rakennettiin tri Mol~nderin johdolla. on j o ny t varsin 

yksityiskohtaisesti spesifioltu~ mistä syystä se on paisunut 

laajaksi (noin 60 yhtälöä ja identiteettiä)o Lohkon ensimmäi-
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siin simulointikokeisiin on jo ryhdytty sen toimintakelpoisuu-
I 

den toteamiseksi ja s imul o intiohjelmien testaamiseksi. Varsi-

naista tulopolitiikan vaihtoehtojen simuloimista varten on 

suunriiteltu tutkimusryhmää, johon osallistuisi Hannu 

H~lttusen ja Simo Lahtisen lisäksi tutkija ETLA:sta (tri 

Molander) ja TTT:stä (avoin). Kun neuvottelut on saatu pidem-

mälle, tehdään osaprojektista ulkopuolisten tutkijoiden osal-

ta erilli.nen ehdotus pankin johtokunnalle . 

Simulointikokeilla on tarkoitus selvittää mm. seuraavalla 

tavalla muotoiltuj~ kysymyksiä: 

mitkä tekijät ovat aiheuttaneet muutoksia hinnoissa, 

paIkoissa ja tulonjaossa vuosina 1958 - 1968 ja mikä 

on ollut eri teki. jäiden vaikutusten suuruu's? 

- mikä olisi ollut paras toimenpidevaihtoehtojen kombi

naatio (policy-mix ) inflaation pitämiseksi tietyn ra-

jan alapuolella ja tulonjaon tietyissä tavoitteissa? 

- kuinka suuri on ollut ulkomaisen hintakehityksen 

(tuonti- ja vientihintOjen) vaikutus maamme hintatasoon 

erityisesti vakauttamiskaudella? 

- mikä olisi e r ilaisten tulopoliittisten vaihtoehtojen 

vaikutus taloudelliseen kasvuun, hintat~soon ja vaihto-

taseeseen seuraavina vuosina? 
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2 .. 6. Menetelmät 

Mallin ensimmäisen vaiheen ralrenta.misessa pää.'r}uomio kiinni

tettiin mallin mielekkääseen spesifiointiin~ Estimointi tehtiin 

yhtälö kerrallaan tavallisella pienimmän neliösumman menetelmällä .. 

Projektin seminaareissa käsiteltiin alustavasti simulointiin ja 

konsistenttiin, estimointiin liittyviä ja eräitä muita menetel

miin liittyviä ongelmia9 

On nähty tarpeelliseksi muodostaa osaprojekti menetelmäkysy

mysten ympärille. Siihen osallistuvat tutkijat toimivat kuitenkin 

myös muissa tutkimusryhmissä ja menetelmien tutkiminen tapahtuu 

muun tutkimuksen yhteydessä.. Ei ole mielekästä lähteä menetelmiin 

liittyvään perustutkimukseen, vaan kysymys on muualla kehitetty

jen menetelmien soveltamiseen liittyvien ongelmien selvittämises

tä .. 

Kari Alho tulee selvittämään simulointimenetelmiä~ erityises

ti ns. stokastista simulointiao Juhani Hirvonen selvittää kon

sistenttejä estimointimenetelmiä, nimenomaan pääkomponenttimene

telmää~ Kansantalouden osaston tutkija Pekka Lastikka tutkii 

tässä osaprojelctissa fixed-point -menetelmän soveltuvuutta mallin 

konsistenttiin estimointiin4 Hän on projektissa osa-aika tutki ja-

na. 

2.7. JUlkaisut 

Kuluvan syksyn aikana tehdään koko mallista julkaisu eri 

lohkoja koskevien jo valmistuneiden raporttien perusteella. Ra

portti tehdä.än englanninkielisenä tutkimuslaitoksen D-sarjassa 

julkaistavaksi. Eri lohkojen osaraporttien muokkaaminen yhtenäi

seksi tekstiksi sekä johdannon kirjoittaminen ovat käynnissä. 

Englanninkielinen kä.ännös tehdään tutkijoiden toimesta; kos

ka he hallitsevat tarvittavan englanninkielisen terminologian. 
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Kääntämisen jälkeen teksti annetaan tiedotustoimiston kielentarkas

tajan tarkastettavaksi o 

Toisena ~n vuorossa niide n lohkoj e n erityistutkimusten 

julkaiseminen D-sarj a ssa , joissa on teoreettisesti mielen~ 

kiintoisia ratkaisuja tai muuten sellaista uutta tieteellistä 

tietoa, joka ei ole mah.dutettavissa em" koko mal lin raporttiln. 

Näitä raportteja on syntymässä ainakin tulojen ja hintojen lohkos

ta ja tuotantolohkost~,joista on valmistunut alustavat raportit. 

Ensi vuoden lopulla on tarkoituksena täydentää koko mallin 

~elostusta mm. simulointi- ja ennustekokeillasekä tehdä selostus 

kirjan muot0on B- sa rjaan englannin kiel isenä. Lisensiaattitutki

muksia ja laudaturtöitä, joita syntyy~ julkaistaan 

harkinnan mukaan D-sarjassa.. Vuoden 1972 Taloudellisiin Selvityk

siin on suunniteltu malliin liittyvää aihetta popularisoituna 

tekstinäo 

2g8. Tietopankki ja laskenta 

Mallin käyttämisessä ennustami seen ja talouspolitiikan simu

loimiseen t 'arvitaan sen p ohjana 8ikasarja-aineisto tietokoneohjel

miin sopivassa, nopeast i esillesaatavassa muodossa~ Tilastoaineis

to täytyy pitää jatkuvasti ajan tasalla o Aineiston säilyttämistä 

ja täydentämistä varten muodostetaan tietopankki erityistä data

bank -ohjelmaa käyttäen U1\ITVACinmuistiin. Tämä ohjelma on saatu 

käyttöömme Bank af Canadasta Link~projektin kautta. Tietopankin 

muodos~~inen vie aikaa muutaman kuukauden ja tavoitteena on saada 

se toimimaan ensi helmi-maaliskuussa. 

Malliin liittyviä laskentat6itä varten on ollut kiinnitettynä 

kaksi tutkimusassistenttia . Kun toinen heist~ on siirtymliss~ 
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kansantalouden osaston tutkimussihteeriksi, t~ytyy henkilökun-

taa t~yd ent~ä uudella tutkimusassi s t ent illa. 
I 

Tähä n saakka on mallin est imoimisessa käytetty entisiä tut-

kimuslaitoksessa tehtyjä regressio-ohjelmia sekä jossakin määrin 

UNIVACin kirjasto-ohjelmia. Täydellisempien ekonometriste n oh-

jelmapakkausten tarve on ollut suuri. Link-projektin välityksel-

lä on Bank of Canadasta saatu kaksi ohjelmaa, massager- ja data-

hank, joista jälkimmäistä j o edellä käsitelt iin . Massager-ohjel-

mapakkaus sisältää melkein kaikki ne ohjelmat, joita mallin ra-

kentamisessa tarvitaan. Ohjelman sisäänajamiseksi yhdessä data-

hank-ohjelman ja simulointiohjelman kanssa on muodostettu Data-

Sitran projekti, jonka asiantuntijana ovat Riitta Jokinen tut-

kimuslai toksesta. ja maisteri Heiskanen Suomen lJNIVACista. Jos 

tarvetta esiintyy, tullaan lisäksi käyttämään kuluvana talvena 

Englannissa opiskelevaa Bank of Canadan ohjelmapakkauksien ra-

kentamiseen osallist lJ nutta asiantuntijaa. T~m~n projektin rahoi-

tus tapahtuu SITRAn varoista ja ohjelmat toimitetaan myös m0iden 

tutkimuslaitosten ja yliopistojen k~yttöön. 

Näiden ohjelmien testaaminen on kuitenkin suureksi osaksi 

tehtävä Suomen Pankin ~alliprojektln puitteissa> koska vain suu

ren mallin aineiston käsittely tekee tehokkaan testaamisen mah-

dolliseksi. Testaaminen on aloitettu SIMULATE-ohjelmapakkauk-

sella jota käytetään mallin simuloimiseen. Täm~n ohjelmapakkauk-

sen on Valtion Tietokonekeskus hankkinut University of Visconsin: 

ista. 
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.:2 .. Yht eistyö kansant alouden . ,~0s3s~gn ~i a muiden1-aitosten kanssa 
1 

Jotta projektin tulosten käyttäminen ennusteiden laadinnas~ 

sa ja muussa talouspoliti ikan valmistelussa olisi mahdollisimman 

kitkatonta, projektin tulosten i nformointi on saatava tehokkaaksi. 

Projektin tutkimusraportit t oimitetaan jo käsikirjoitusvaiheessa 

kansantalouden osaston toimistoille& Pro jektin tutkijat ovat 

käytettävissä asiantuntijoina ennusteita laadittaessa.. Kolman-

tena yhteisty5muotona ovat projektin seminaarit, joihin kansan-

talouden osaston toimistopäälliköt ja tutkijat voivat osallistua. 

Koko mallin simulointiryhmä tulee toimimaan yhteistyössä kansan-

talouden osaston toimistojen kanssa ennusteita laadittaessa ja 

talouspolitiikan va ihtoehtojen vaikutuksia simuloitaessa. 

Yhteistyö muiden laitosten kanssa tapahtuu edellä selostetus-

S8 muodossa, jossa muiden laitosten tutkijoita osallistuu projek-

tiin , ja sen lisäksi seminaarien muodossa. Kesällä 1971 pidetyn 

ensimmäisen laaj an seminaax'in an tamien myönteisten kokemusten 

perusteella on suunni t el tu jär ,1 e stettäväl{si seminaari niin pian, 

kun ensimmäise t kok o ma l l i n simulointi ~:. ulokset ovat esiteltävissä. 


