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TIIVISTELMÄN JOHDANTO 

Tämä on tiivistelmä Matti Pohjolan kirjasta Taloustieteen oppikirja (Sanoma Pro Oy, 7.–9. 

painos, 2013). Se on kirjoitettu yliopistoon pyrkivää ylioppilasta ajatellen. Sen tarkoitus on 

poimia esiin kirjan keskeisimmät asiat ja esittää ne mahdollisimman selkeästi. 

Maksullisia valmennuskursseja tarjoavat yritykset ovat myyneet tällaisia tiivistelmiä jo 

vuosikymmenien ajan. Tätä tiivistelmää sen sijaan saa jakaa ilmaiseksi. Tarkoituksena on 

tukea kaikkien yliopistoon pyrkivien ponnisteluja varallisuudesta riippumatta. 

Tiivistelmän kirjoittaja on taloustieteestä valmistunut valtiotieteen maisteri, joka on opet-
tanut taloustiedettä tuntiopettajana Helsingin yliopistossa vuosina 2008–2010 sekä kaup-

pakorkeakoulun valmennuskursseja tarjoavassa yrityksessä 2009–2011. 

NEUVOJA TALOUSTIETEEN OPISKELUUN 

1. Nippelitieto ei ole tärkeää. Olennaista on ymmärtää keskeisimmät käsitteet ja 

teorioiden suuret linjat, ja osata soveltaa niitä. 

2. Pelkkä lukeminen ei riitä. Lisäksi täytyy 1) piirtää ja 2) tehdä harjoitustehtäviä. Ota 

ihan fyysisesti kynä käteen ja kuluta paljon ruutupaperia. Kuten matematiikkaakin, 

taloustiedettä opitaan tekemällä. 

3. Piirtämisen merkitystä on mahdotonta liioitella. On todella tärkeää opetella 

piirtämään kirjan sivuilla esiintyvät diagrammit ulkomuistista. Kuvat ovat talous-

tieteilijän ajatustyökaluja ja muistisääntöjä. Kun osaat piirtää kuvan, asia on jo 

puoliksi opittu. 

4. Matematiikasta sinun tulee osata seuraavat asiat: 

a. laskujärjestys 

b. murtolukujen laskusäännöt 

c. 1. ja 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen 

d. yhtälöparin ratkaiseminen 

e. potenssilaskusäännöt 

f. prosenttilaskut 

g. suoran piirtäminen koordinaatistoon 

h. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan pyrkivän tulee lisäksi osata derivoida 

ainakin polynomifunktio. 

5. Kaikkein todennäköisin virheesi on se, ettet tee tarpeeksi harjoitustehtäviä. 

Harjoitustehtävillä on kolme tarkoitusta: 

a. Ne ilmaisevat, mikä on kirjassa olennaista. 

b. Niiden tekeminen paljastaa, oletko oppinut asiat. 

c. Ne haastavat sinua ajattelemaan asioita tarkemmin ja pitemmälle. 

6. Tehtävien tekoa ei kannata lykätä. On väärin säästellä tehtäviä kunnes uskot osaa-

vasi. Jos et tiedä vastausta, katso kirjasta! Se ei ole lunttaamista, vaan tehokasta 

opiskelua. Opiskelu ilman tehtävien tekemistä on mukavaa, mutta tehotonta. 

7. Samat harjoitustehtävät voi tehdä useaan kertaan. Pidä välissä pari viikkoa taukoa, 

jotta ehdit unohtaa tehtävien yksityiskohdat. 
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OPPIKIRJAN RAKENNE 

Taloustieteen oppikirja on mainio, yleissivistävä kirja, jonka lukeminen kannattaa, vaikkei 

aikoisikaan pyrkiä opiskelemaan taloustiedettä. Tässä tiivistelmässä kuitenkin tarkaste-

lemme sitä ainoastaan pääsykokeessa pärjäämisen näkökulmasta. Kirja voidaan jakaa 

kolmeen osaan:  

Luvut 1–3: useita tärkeitä peruskäsitteitä, mutta myös paljon sellaista, mitä ei kannata 

päntätä. Tee harjoitustehtävät, niin opit, mikä on pääsykokeen kannalta olennaista. 

Luvut 4–7: mikroteoria. Kirjan matemaattisesti vaikein osa. Kun luet, piirrä itsellesi kopio 
jokaisesta vastaan tulevasta kuvasta, jotta varmasti havaitset oikein, mitä missäkin kuvassa 

on. Se ei ole ajanhukkaa, vaan auttaa sinua ottamaan asiat haltuun. Viime kädessä jokainen 

kuva täytyy osata piirtää ulkomuistista. 

Luvut 8–14: makroteoria. Luku 8 sisältää lähinnä ulkoa opeteltavia asioita, joista tärkein 

on huoltotaseyhtälö. Luvuilla 9–11 on kullakin oma, erillinen aihepiirinsä, kun taas luvut 12–

14 muodostavat yhden suuren ja hyvin monimutkaisen kokonaisuuden. Matemaattista 

osaamista ei tarvita kovin paljoa. Kuvien piirtäminen on jälleen avain osaamiseen.

 Nippelitieto ei ole tärkeää. 

 Kuvat ovat tärkeitä, joten opettele piirtämään ne. 

 Harjoitustehtävien tekeminen auttaa tunnistamaan, mikä on 

olennaista ja mikä ei, ja tekee opiskelusta tehokasta. 
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1 MITÄ TALOUSTIEDE ON? 

Pääsykokeen kannalta tämä luku on kirjan ”turhin”: on epätodennäköistä, että tästä kysyt-

täisiin mitään pääsykokeessa. Muutama pointti kannattaa silti panna merkille: 

1.1 MIKRO- JA MAKROTALOUS 

Makrotaloustiede tutkii nimensä mukaisesti ”isoja” asioita, kuten 

 pitkän aikavälin talouskasvun syitä 

 maiden välisiä vaurauseroja 

 tuotannon ja työllisyyden vaihteluja eli suhdannevaihteluja 

 inflaatiota 

Pohjimmiltaan talous kuitenkin perustuu mikrotason toimijoiden (kotitalouksien ja 

yritysten) päätöksiin ja toimintaan. Tätä tutkii mikrotaloustiede, jonka tärkeimmät osa-

alueet ovat 

 kuluttajan teoria (selittää kotitalouksien käyttäytymistä) 

 yrityksen teoria (selittää yritysten käyttäytymistä) 

 hyvinvointiteoria (selittää, missä tilanteissa valtion kannattaa puuttua talouden 
toimintaan, ja milloin ei) 

Taloustieteen teoriarunko koostuu mikro- ja makroteoriasta, ja perusasioista vallitsee 

ekonomistien kesken laaja yksimielisyys (näin ei ole kaikissa tieteissä). Ekonomistien 

väliset erimielisyydet liittyvätkin siihen, miten teoriaa tulisi soveltaa monimutkaiseen 

todellisuuteen. 

1.2 MALLIT JA TODELLISUUS 

Taloustieteessä ilmiöitä kuvataan mallien avulla. Malli on todellisuuden pelkistetty kuvaus. 

Siis ei kuten valokuva, vaan kuten kartta tai kaavio. 

Esimerkki: kysyntäkäyrä (kirjan s. 40) on kuvio, joka näyttää, miten tuotteen kysyntä 

riippuu sen hinnasta. Tämä on malli: sen tarkoitus on poimia monimutkaisesta todelli-

suudesta yksi ilmiö, ja kuvata se täsmällisesti. 

Mallin voi esittää 1) sanallisesti, 2) graafisesti tai 3) matemaattisten yhtälöiden muodossa, 

kuten kirjan sivuilla 51–51. 

1.3 TOSIASIAT, PÄÄMÄÄRÄT JA TOIMENPITEET 

Taloustieteessä toisiinsa kietoutuvat 

1. tosiasiat: miten talous toimii, 

2. päämäärät: miten talouden toimintaa voidaan arvioida hyvä—huono-akselilla, 

3. toimenpiteet: millä toimenpiteillä talouden toimintaa voitaisiin parantaa. 

Vaikka nämä kysymykset ovat periaatteessa erillisiä, käytännössä ne kietoutuvat toisiinsa. 

Arvot vaikuttavat tutkijan kysymyksenasetteluun, eikä toisin voisi ollakaan. 
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2 TARPEET, TUOTANTO JA VAIHDANTA 

Tässäkin luvussa, kuten edellisessäkin, on paljon syvällistä pohdittavaa, ja se kannattaa 

lukea ajatuksella. Kaikesta ei tarvitse olla kirjoittajan kanssa samaa mieltä, mutta on tärkeää 

ymmärtää, miksi kirjoittaja on sitä mieltä kuin on. 

Pääsykokeen näkökulmasta luvun tärkein anti koostuu joukosta käsitteitä, jotka kuuluvat 

taloustieteen perussanastoon. Näitä ovat 1) tuotannontekijät ja teknologia, 2) kulutus, 

säästäminen ja investoinnit, 3) niukkuus, 4) tuotantomahdollisuuksien käyrä, 5) vaihto-

ehtoiskustannus, 6) tehokkuus, 7) markkinatalous ja suunnitelmatalous, 8) suhteellisen 

edun periaate. 

2.1 TARPEET, HYÖDYKKEET, TUOTANNONTEKIJÄT, TEKNOLOGIA, 

SÄÄSTÄMINEN, INVESTOINNIT 

Talouden perimmäinen päämäärä on ihmisen tarpeiden tyydyttäminen. Käytämme sanaa 

tarve varsin laveasti, sisältäen kaikki ihmisen mielihalut. Tarpeet voivat olla 1) biologi-

astamme johtuvia tai 2) yhteiskunnan synnyttämiä. 

Tarpeita tyydytetään hyödykkeitä kuluttamalla. Käytämme sanaa hyödyke varsin laveasti: 

esim. hengitysilma ja vapaa-aika ovat tässä mielessä hyödykkeitä. Tavarat ovat aineellisia 

hyödykkeitä, palvelut aineettomia. 

Tarpeiden tyydytystä rajoittaa niukkuus. Jostain syystä maailma on sellainen, ettemme 

pysty täysin tyydyttämään kaikkia tarpeitamme, vaan joudumme tekemään valintoja—jos 

emme muusta, niin ajankäytöstämme. 

Talouskasvun myötä yhä enemmän tarpeita pystytään tyydyttämään—joko tuottamalla 
enemmän samoja hyödykkeitä tai tuottamalla uudenlaisia, parempia hyödykkeitä. 

Tuotanto on hyödykkeiden tuottamista. Se tapahtuu yhdistelemällä tuotannontekijöitä 

(engl. inputs), jotta saadaan aikaan tuotantoa (engl. output). Yhdisteleminen tapahtuu 

teknologian mukaisesti. Tuotannontekijät ovat kuin aineksia, ja teknologia on kuin resepti, 

joka kertoo, miten niistä saadaan hyödykkeitä. 

 

Tuotannontekijöitä ovat 1) luonnonvarat, 2) työvoima ja 3) pääoma. Pääoma jakautuu 

fyysiseen (koneet ja rakennukset) ja henkiseen (koulutus). Teknologia ei liity vain koneisiin 

ja valmistusmenetelmiin; siihen kuuluu myös muu tuotannon organisointi, kuten työnjako 
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ja logistiikka. Tuotannontekijöiden ja teknologian välisiä eroja käsitellään tarkemmin 

luvussa 9. 

Monet hyödykkeet ovat sellaisia, ettei niitä tarvitse kuluttaa heti, kun ne on tuotettu. 

 Säästäminen: kulutuksesta luopuminen tulevien kulutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi. 

 Investoinnit: kulutuksesta luopuminen tulevien tuotantomahdollisuuksien 
lisäämiseksi (mikä epäsuorasti kasvattaa myös tulevia kulutusmahdollisuuksia). 

 Investoiminen on aina säästämistä, mutta kaikki säästäminen ei ole investoimista. 

2.2 TUOTANTOMAHDOLLISUUDET, VAIHTOEHTOISKUSTANNUKSET, 

TEHOKKUUS 

Se, mitä kansantalous (tai muu taloudellinen yksikkö, kuten yritys) voi tuottaa, riippuu  

1) sen käytettävissä olevien tuotannontekijöiden määristä, sekä 2) sen teknologiasta. 

Oletettakaamme, että 

 tuotannontekijät ovat täyskäytössä, 

 talous tuottaa vain kahta hyödykettä: leipää ja maitoa. 

Tällöin voimme piirtää koordinaatistoon, mitkä leivän ja maidon määrät on mahdollista 

tuottaa. Käyrä voisi näyttää esim. tältä: 

 

Jos talous tuottaisi vain maitoa, päästäisiin pisteeseen A. Jos se tuottaisi vain leipää, 

päästäisiin pisteeseen C. Luultavasti se kuitenkin haluaa kuluttaa molempia, joten voi olla 

järkevintä valita piste B. Piste D on myös mahdollinen, mutta se olisi tehotonta. Pistettä D ei 

kannata valita.1 

Pisteet A, B ja C ovat siis tehokkaita. Tehokas piste on määritelmän mukaan sellainen, että 

ei voida saada yhtä hyödykettä lisää ilman, että toisen saanti vähenee. 

Tuotantomahdollisuuksien käyrän kulmakerroin on erilainen käyrän eri pisteissä: pisteessä 

A käyrä on lähes vaakasuora. Olisi mahdollista lisätä leivän tuotantoa paljonkin, ja vain 

vähän maitoa menetettäisiin. Menetetty maito on saadun leivän vaihtoehtoiskustannus. 

Tuotantomahdollisuuksien käyrän kulmakerroin ilmaisee hyödykkeiden vaihtoehtois-

kustannukset. Pisteessä C leivän vaihtoehtoiskustannus on korkea, maidon matala. 

Pisteessä A asia on päinvastoin. Pisteessä D kummallakaan hyödykkeellä ei oikeastaan ole 

vaihtoehtoiskustannusta, sillä kumpaakin voidaan saada lisää luopumatta toisesta. 

                                                             
1 Pisteeseen D kannattaa siirtyä vain, jos näin saadaan lisää jotain kolmatta hyödykettä, esim. vapaa-
aikaa. Vapaa-ajan lisääminen näkyisi ylläolevassa kuvassa käyrän siirtymisenä sisäänpäin. (Jos 
piirtäisimme kolmiulotteisen kuvan, voisimme tarkastella kaikkia kolmea hyödykettä yhtä aikaa.) 
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Edellisen kuvan tuotantomahdollisuuksien käyrä on ulospäin pullistuva. Tämä merkitsee, 

että ainakin yhden hyödykkeen tuotannossa on ns. aleneva rajatuottavuus: mitä enemmän 

sitä tuotetaan, sitä korkeammaksi sen vaihtoehtoiskustannus nousee. Jos rajatuottavuus 

olisi molemmissa hyödykkeissä vakio, tuotantomahdollisuuksien käyrä olisi suora: 

 

Tällainen käyrä on esimerkiksi Virtasilla (kirjan s. 23–26). He pystyvät tuottamaan vakio-

määrän maitoa tai leipää per työtunti, joten rajatuottavuus on vakio, ja tällöin myös maidon 

ja leivän välinen vaihtosuhde on vakio. 

2.3 TALOUSJÄRJESTELMÄT 

Markkinatalous vs. suunnitelmatalous: kuka tekee taloudelliset päätökset? 

 Suunnitelmataloudessa yhteiskunta tekee ne keskitetysti. 

 Markkinataloudessa yksityiset henkilöt ja yritykset tekevät hajautetusti omat 
päätöksensä; yhteistä suunnitelmaa ei ole. 

 Käytännössä mikään maa ei ole täysin puhtaasti markkinatalous eikä täysin 
puhtaasti suunnitelmatalous. 

Sosialismi vs. kapitalismi: kuka omistaa aineelliset tuotannontekijät? 

 Sosialismissa yhteiskunta omistaa ne. 

 Kapitalismissa kotitaloudet omistavat ne. 

2.4 ERIKOISTUMINEN JA VAIHDANTA 

Työnjako kasvattaa tehokkuutta kolmesta syystä: 

 Luontaiset erot (henkilöiden välillä lahjakkuuserot, maiden välillä luonnonolot) 

 Harjaantuminen 

 Suurtuotannon edut 

Työnjako edellyttää vaihdantaa, sillä muutenhan jokainen saisi vain sitä hyödykettä, jota 
itse tuottaa. Vaihdanta puolestaan on tehokasta vain, jos taloustoimikustannukset ovat 

riittävän pienet. Näitä ovat esim. tavaroiden kuljetuskustannukset sekä etsimiskustannuk-

set, jotka syntyvät ostajien ja myyjien etsiessä toisiaan. 

Ennen vanhaan kotitaloudet tuottivat itse suurimman osan kuluttamistaan hyödykkeistä. 

Tuohon aikaan se oli tehokasta, sillä korkeat kuljetuskustannukset olisivat tehneet vaihdan-

nasta tehotonta. Sittemmin teknologian kehitys on vähentänyt taloustoimikustannuksia, 

jolloin vaihdanta ja erikoistuminen on lisääntynyt. 
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2.5 SUHTEELLISEN EDUN PERIAATE 

Suhteellinen etu jonkin hyödykkeen tuotannossa on sillä, jolla on pienin vaihtoehtois-

kustannus. Absoluuttinen etu on sillä, joka pystyy tuottamaan hyödykettä kaikkein 

pienimmillä resursseilla. 

Silloin, kun työnjako ja vaihdanta ovat mahdollisia, kunkin hyödykkeen tuotanto kannattaa 

keskittää sille, jolla on suhteellinen etu. Tällöin tuotannon määrä maksimoituu, ja 

vaihdannan kautta kaikki pääsevät kuluttamaan enemmän hyödykkeitä kuin he pystyisivät 

yksinään tuottamaan. 

Esimerkki: Mikko on keskinkertainen kalamies, mutta huono kaikessa muussa. Teemu on 

hyvä kalamies (eli hänellä on absoluuttinen etu), mutta hyvä myös kaikessa muussa. Tällöin 

Mikon kannattaisi erikoistua kalastamiseen, sillä kun Mikko kalastaa, vaihtoehtois-

kustannus jää pieneksi. Tästä näemme, ettei absoluuttinen etu takaa suhteellista etua. 

Oletetaan, että Mikko pystyy päivässä tuottamaan joko 3 yksikköä kalaa tai 1 yksikön 

polttopuita. Teemu pystyy tuottamaan joko 4 yksikköä kalaa tai 4 yksikköä polttopuita. 

Tuotantomahdollisuuksien käyrät näyttävät tältä: 

 

Kun yhdistetään Mikon ja Teemun tuotantopotentiaali, saadaan oikeanpuoleinen tuotanto-

mahdollisuuksien käyrä. Kulmapiste, jossa tuotetaan 3 kalaa ja 4 polttopuuta, voidaan 

saavuttaa vain siten, että kumpikin keskittyy siihen, missä hänellä on suhteellinen etu 

(mutta tätä pistettä ei tietenkään ole pakko valita). 

Se, miten tuotetut hyödykkeet jaetaan, on erillinen asia. Jos Mikko ja Teemu käyvät 

keskenään kauppaa, vaihdon suunta on se, että Mikko antaa Teemulle kalaa ja saa 

vastineeksi polttopuita. Päinvastainen olisi typerää. 

Koska vaihdanta on vapaaehtoista, hinnan täytyy olla sellainen, että vaihdanta hyödyttää 
molempia. Jotta vaihto hyödyttäisi Teemua, kalan hinnan on oltava vähemmän kuin yksi 

polttopuu per kala. Toisaalta, jotta vaihto hyödyttäisi Mikkoa, kalan hinnan on oltava 

enemmän kuin 
1

3
 puuta. Niinpä hinnan on oltava näiden ääripäiden välissä. 

Huomaa, ettei kummallakaan voi olla suhteellista etua molemmissa hyödykkeissä. Jos 

yhdellä on suhteellinen etu kalastamisessa, toisella on suhteellinen etu polttopuun keruus-

sa. Sama totuus pätee myös kansantalouksien tasolla. Ei ole mahdollista esim. että Kiinalla 

olisi suhteellinen etu kaikkien hyödykkeiden tuotannossa. 
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3 MARKKINATALOUDEN RAKENNE 

Tässä luvussa tutustutaan markkinatalouden perusideaan eli siihen, miten sen olisi 

tarkoitus toimia. On tärkeää ymmärtää tämä; vasta myöhemmin tutustutaan syihin, 

mikseivät markkinat aina toimi hyvin. 

3.1 MARKKINATALOUDEN KIERTOKULKU 

Markkinatalouden perusrakennetta voidaan kuvata seuraavalla, äärimmilleen yksinker-

taistetulla kaaviolla: 

 

Kotitaloudet siis luovuttavat omistamiaan tuotannontekijöitä (pääomaa ja työvoimaa) 
yritysten käyttöön, ja saavat vastineeksi hyödykkeitä. Raha sujuvoittaa vaihdantaa. 

Hyödykemarkkinat ovat yksinkertainen asia. Esim. omena on hyödyke, ja hyödykemarkki-

noilla kysyntä ja tarjonta määräävät omenan hinnan ja tuotantomäärän. Tuotannon-

tekijämarkkinat eivät ole juuri sen monimutkaisemmat: työvoiman kysyntä ja tarjonta 

määräävät työvoiman hinnan (eli palkkatason) ja tehdyn työn määrän, ja sama pätee 

pääomamarkkinoihin. 

Eri markkinat vaikuttavat toisiinsa. Jos esim. kouluttamattoman työvoiman kysyntä 
vähenee työmarkkinoilla, matalasti koulutettujen kotitalouksien tulot vähenevät, ja niiden 

suosimien hyödykkeiden kysyntä vähenee. Vaikutukset leviävät koko talouteen eri 

markkinoiden kysynnän ja tarjonnan kautta. 

Kiertokulkumalli voidaan tehdä yksityiskohtaisemmaksi lisäämällä siihen sektoreita: 

 rahoitussektori (mm. pankit), joka ohjaa säästäjien säästämät varat lainanottajien 
käyttöön (esim. yritysten investointeihin) 

 julkinen sektori, joka kerää veroja kotitalouksilta ja yrityksiltä, ja käyttää ne julkis-

hyödykkeisiin ja tulonsiirtoihin 

 ulkomaat, joiden kanssa käydään kauppaa ja joille/joilta lainataan rahaa. 

Sektoreilla on eri maissa erisuuruinen merkitys: 

 pienille maille ulkomaankaupan merkitys on suurempi kuin suurille maille 
(viennin osuus BKT:sta on Suomessa 40 %, mutta USA:ssa vain 10 %) 

 julkisen sektorin merkitys vaihtelee (kokonaisveroaste on Tanskassa 48 %, 
Suomessa 43 % ja USA:ssa vain 25 %) 

 rahoitussektori voi olla pankkikeskeinen, kuten Saksassa ja Japanissa, missä 
säästäjät panevat rahansa pankkiin ja yritykset saavat rahoitusta pankeilta; tai 

markkinakeskeinen, kuten USA:ssa ja Britanniassa, missä säästäjät ostavat 
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osakkeita ja velkakirjoja suoraan markkinoilta, ilman että pankkien tarvitsee 

toimia välikätenä. 

3.2 INSTITUUTIOT, TALOUDEN PELISÄÄNNÖT 

Toimivassa markkinataloudessa yksilöiden omaneduntavoittelu koituu koko yhteiskunnan 

parhaaksi. Edellytyksenä tälle on se, että yhteiskunnassa on pelisäännöt, jotka estävät 

likaisten keinojen käytön—esim. varastamisen—jolloin jäljelle jää vain sellaisia omanedun-

tavoittelun keinoja, jotka hyödyttävät muitakin kuin itseä, tai ainakaan eivät vahingoita 

muita. Näitä ovat mm. työnteko ja yrittäminen. 

Talouden toimintaa rajaavia pelisääntöjä kutsutaan instituutioiksi. Niihin kuuluvat ainakin 

seuraavat: 

 vaihdannan vapaaehtoisuus 

 omistusoikeudet (monet ympäristöongelmat johtuvat siitä, etteivät luonnonvarat 
ole kenenkään omistuksessa, jolloin niistä on tullut ”vapaata riistaa”) 

 työmarkkinoiden instituutiot (ammatillinen järjestäytyminen, työehtosopimukset, 
työttömyysturva) 

 erilaiset kirjoittamattomat käyttäytymissäännöt 

3.3 HINTOJEN ROOLI TALOUDESSA 

Talouden instituutiot asettavat rajat sille, mitä vaihtokauppoja markkinoilla on mahdollista 

tehdä, mutta ne jättävät vielä paljon liikkumavaraa. Omenoiden myyminen ja ostaminen on 

sallittua, se on selvä; mutta kuinka paljon omenoita myydään, ja millä hinnalla, se riippuu 

kuluttajien tarpeista ja tuottajien kannattavuuslaskelmista. 

Hinnoilla on kolme tehtävää: 

1) ne välittävät tuottajille tietoa kuluttajien tarpeista, 

2) ne toimivat kannustimena niin tuottajille kuin kuluttajillekin, 

3) ne vaikuttavat tulonjakoon. 

Hinta toimii markkinoiden tasapainottajana: hyödykkeen tai tuotannontekijän hinnan 

noustessa sen tarjonta kasvaa, mutta sen kysyntä vähenee. Hinta asettuu tasolle, jossa 

kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Tasapainossa jokainen toteutunut kauppa hyödyttää 

sekä ostajaa että myyjää. Kaupankäyntiä jatketaan, kunnes molemminpuolisia hyötymis-

mahdollisuuksia ei enää ole. Lopputulos on siinä mielessä täydellinen, ettei ole enää 

mahdollista parantaa yhden asemaa ilman, että jonkun muun asema huononee (ns. Pareto-

optimi, ks. sanasto). Kilpailullisilla markkinoilla, joilla ostajat ja myyjät tavoittelevat kukin 

omaa etuaan yhteisiä pelisääntöjä noudattaen, päädytään tähän optimaaliseen loppu-

tulokseen. 

Tämä ”optimaalisuus” ei kuitenkaan huomioi seuraavia asioita: 

 Pareto-optimaalinenkaan jako ei välttämättä ole oikeudenmukainen. Myös esim. 
yhteiskunta, jossa yksi kotitalous omistaa kaiken, on Pareto-optimaalinen. 

 Ulkoisvaikutukset: jos hyödykkeen tuotanto ja/tai sen kulutus vaikuttaa kielteisesti 
johonkin kolmansiin osapuoliin, joiden etuja hyödykkeen ostaja ja myyjä eivät ota 

huomioon, niin lopputulos ei ole optimaalinen koko yhteiskunnan kannalta. Paras 

esimerkki tästä on tuotannon aiheuttama ympäristön saastuminen. 

 Kilpailu ei aina ole täydellistä; yritykset voivat esim. muodostaa kartellin. 
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 Julkishyödykkeet ovat hyödykkeitä, joita jokainen voi käyttää maksutta, esim. 

katuvalot. Markkinat, joilla jokainen huolehtii vain itsestään, eivät tuota tällaisia 

hyödykkeitä, joten julkisen vallan on tuotettava ne. 

 Kotitaloudet eivät aina tee järkeviä päätöksiä, esim. koska heillä ei ole kykyä 
arvioida hyödykkeiden ominaisuuksia (kuten lelun turvallisuutta tai lääkkeen 

tehoa). 

Näiden varausten takia on paljon tilanteita, joissa yhteiskunnan etu ei toteudu, ellei julkinen 

valta puutu talouden toimintaan. Sen ei kuitenkaan tarvitse merkitä suunnitelmatalouteen 

siirtymistä; esim. saasteille voidaan asettaa sopivansuuruinen saastevero, ja antaa sitten 

markkinoiden toimia vapaasti. Näin yksilöiden hyödyntavoittelu voidaan valjastaa palvele-

maan koko yhteiskunnan etua. 

3.4 ERILAISIA MARKKINOITA 

 Fyysinen vs. virtuaalinen markkinapaikka 

 Vähäisten taloustoimikustannusten2 markkinat (kuten parturi) vs. korkeiden 
taloustoimikustannusten markkinat (kuten rakennusmarkkinat) 

 Anonyymit markkinat vs. sellaiset markkinat, joilla myyjä ja ostaja tuntevat 

toisensa; alihankintaverkostot 

 Monopoli: kun myyjiä on vain yksi. Oligopoli: kun myyjiä on vain vähän tai muuta-
malla myyjällä on suuri markkinaosuus. Monopsoni: kun ostajia on vain yksi. 

3.5 TÄYDELLINEN KILPAILU 

Täydellisen kilpailun määritelmä: markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu, kun yksikään 

ostaja ja yksikään myyjä ei pysty vaikuttamaan markkinahintaan, vaan ottaa hinnan 

annettuna. 

Jotta täydellinen kilpailu voisi vallita, täytyy seuraavien ehtojen olla voimassa: 

1) Ostajia ja myyjiä on niin paljon, että kunkin markkinaosuus on häviävän pieni. 
2) Kaikkien tuottajien tuottamat hyödykkeet ovat samanlaisia. 

3) Vallitsee täydellinen informaatio: kaikki tietävät kaiken olennaisen toistensa 

hyödykkeistä, niiden ominaisuuksista ja hinnoista. 

4) Markkinoille tuleminen ja niiltä poistuminen on vapaata eikä aiheuta 

kustannuksia, eikä tuotantomääriä ole rajoitettu. 

Nämä ehdot ovat niin tiukat, että tosielämästä on vaikea löytää hyvää esimerkkiä täydelli-

sestä kilpailusta. Silti oletus täydellisistä markkinoista on hyödyllinen ajatustyökalu, sillä 

täydelliset markkinat ovat yksinkertaiset. Taloustieteilijä voi usein jättää markkinoiden 

epätäydellisyyden huomioimatta, vähän kuten insinööri voi usein jättää ilmanvastuksen tai 

lämpölaajenemisen kaltaisia pikkuseikkoja huomioimatta. 

Toisekseen, täydelliset markkinat ovat tehokkaat eli ne maksimoivat yhteiskunnan hyödyn, 

ja näin ollen ne muodostavat mittapuun, johon epätäydellisiä markkinoita voidaan verrata. 

  

                                                             
2 Taloustoimikustannuksista käytetään myös nimityksiä liiketoimikustannukset ja transaktiokustan-
nukset (ks. sanasto). 
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4 HYÖDYKEMARKKINAT 

Tämä luku tarkastelee hyödykemarkkinoiden toimintaa, kun vallitsee täydellinen kilpailu 

eikä ulkoisvaikutuksia ole. Poikkeuksia tästä perustilanteesta käsitellään myöhemmin. 

Tämän luvun pääasiat ovat: 1) kysyntäkäyrä ja rajahyöty, 2) tarjontakäyrä ja rajakustannus, 

3) miten kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä yhdessä määräävät hyödykkeen markkinahinnan ja 

vaihdetun määrän, 4) mitkä tekijät saavat kysyntä- ja tarjontakäyrät liikkumaan ja mitä 

tästä seuraa, 5) joustot, 6) miksi kilpailulliset markkinat johtavat yhteiskunnan hyvin-

voinnin maksimoitumiseen. 

4.1 KYSYNTÄKÄYRÄ 

Hyödykkeen kysytty määrä, eli määrä jonka kuluttajat haluavat ostaa, riippuu 

1) kuluttajien tarpeista eli preferensseistä, 

2) hyödykkeen hinnasta, 

3) toisten hyödykkeiden hinnoista, 

4) kuluttajien tuloista. 

Näistä kohdat 2–4 asettavat kuluttajalle budjettirajoitteen, jonka puitteissa hän voi valita 
mieleisensä yhdistelmän eri hyödykkeitä. Kuluttajan preferenssit määräävät, minkä 

yhdistelmän hän valitsee. Taloustieteessä oletetaan, että jokainen kuluttaja maksimoi 

hyötyään. Ikään kuin jokaisella olisi sisäinen hyötymittari, jonka lukemaa yritettäisiin 

maksimoida kuluttamalla hyödykkeitä.3 

Hyödykkeen oman hinnan vaikutus hyödykkeen kysyntään on selvä: kysyntä laskee hinnan 

noustessa. Jos omenan hinta nousee, vähennämme omenansyöntiä, ja jos hinta laskee, 

lisäämme sitä. Kysyntäkäyrä esittää tämän yhteyden graafisesti: 

 

Vaaka-akseli mittaa määrää (Q niin kuin quantity). Pystyakseli mittaa hintaa (P niin kuin 

price). Koordinaatistoon piirretty käyrä osoittaa kysytyn määrän (D niin kuin demand).  

Kysyntäkäyrä kertoo, miten hyödykkeen oma hinta vaikuttaa kysyntään muiden tekijöiden 

pysyessä vakiona. Jos jokin muu tekijä muuttuu—kohdat 1, 3 tai 4—niin silloin kysyntäkäyrä 

siirtyy. 

                                                             
3 Joidenkin ihmisten mielestä tämä on virheellinen oletus, mutta he ovat ymmärtäneet asian väärin. 
Taloustieteen käsite hyöty tarkoittaa sitä, mitä kuluttaja käyttäytymisellään maksimoi, oli se sitten 
mitä tahansa. Lause ”jokainen kuluttaja maksimoi hyötyään” ei itse asiassa sano mitään ihmisten 
käyttäytymisestä; se vain kuvailee, miten sanaa hyöty käytetään taloustieteessä. 
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Miksi kysyntäkäyrä on laskeva? Syynä on laskeva rajahyöty. Rajahyöty on lisäkulutuksen 

tuoma lisähyöty. Hampurilaisten tapauksessa se tarkoittaa lisähampurilaisen tuomaa lisä-

hyötyä.4 Mutta mitä enemmän hampurilaisia on jo saatu, sitä vähemmän hyötyä on saada 

vielä yksi lisää. Rajahyöty siis laskee kulutetun määrän kasvaessa. Tämä sääntö on niin 

yleispätevä, että sitä kutsutaankin laskevan rajahyödyn laiksi. 

Kuluttaja vertaa kunkin hyödykkeen rajahyötyä sen hintaan. Jos yksi lisähampurilainen 

tuottaa enemmän kuin hintansa verran hyötyä, se kannattaa ostaa. Ostamista kannattaa 

jatkaa, kunnes rajahyöty ei enää ole hintaa korkeampi. 

 

Kuvan pylväät esittävät hampurilaisten tuomaa hyötyä; katkoviiva esittää niiden hintaa. 

Tämä asiakas ostaa kaksi hampurilaista, koska niiden tuoma ”nettohyöty” (hyöty miinus 

kustannus) on positiivinen. Nettohyötyä kutsutaan kuluttajan ylijäämäksi, ja maksimoi-

malla sen, kuluttaja maksimoi hyötynsä. Jos hinta laskisi tarpeeksi, hän ostaisi vielä kolman-

nenkin hampurilaisen. 

Edellisen kuvan pylväsdiagrammi on rajahyötykäyrä, joka kertoo, miten rajahyöty riippuu 

kulutetusta määrästä. 5  Samalla se on kuluttajan kysyntäkäyrä, koska se kertoo, miten 

kysyntä riippuu hinnasta. Tämä ei ole sattumaa, vaan näin on aina: kuluttajan kysyntäkäyrä 

ja rajahyötykäyrä ovat sama käyrä. 

Tarkastellaan seuraavaksi kahden henkilön yhdistettyä rajahyöty- ja kysyntäkäyrää: 

 

Ensimmäinen ja toinen diagrammi esittävät kahden henkilön yksilölliset rajahyödyt ja 

kysynnän riippuvuuden hinnasta. Kolmas kuvio esittää, miten heidän yhteenlaskettu 

kysyntänsä riippuu hinnasta: kuvan esittämällä hinnalla he ostavat yhteensä kolme 

hampurilaista. 

Näin olemme saaneet markkinakysyntäkäyrän, joka esittää kaikkien kuluttajien yhteen-

lasketun kysynnän riippuvuuden hinnasta. Yksilölliset kysyntäkäyrät lasketaan horison-

taalisesti yhteen. Tuloksena oleva käyrä on paljon loivempi kuin yksilölliset kysyntäkäyrät. 

Tätä periaatetta havainnollistaa myös kirjan sivulla 43 oleva taulukko.  

                                                             
4 Matemaattisesti, jos kuluttajan hyötytaso on 𝑈 ja kulutettu määrä on 𝑄, niin rajahyöty on 

∆𝑈

∆𝑄
. Siis 

lisähyöty per lisäkulutus. Rajahyöty on yleensä positiivinen, eli kulutuksen kasvaessa hyöty kasvaa. 
5 Asian sisällön kannalta ei ole väliä, käytämmekö pylväsdiagrammia vai viivadiagrammia. 
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4.2 TARJONTAKÄYRÄ 

Hyödykkeen tarjottu määrä, eli määrä jonka yritykset haluavat myydä, kasvaa hinnan 

noustessa. Tarjontakäyrä esittää tämän yhteyden graafisesti: 

 

Tarjontakäyrä kertoo, miten hyödykkeen hinta vaikuttaa tarjontaan muiden tekijöiden 

pysyessä vakiona. Jos muut tarjontaan vaikuttavat tekijät muuttuvat, niin silloin tarjonta-

käyrä siirtyy. 

Tarjontakäyrän nouseva muoto johtuu kasvavista rajakustannuksista. Rajakustannus on 

tuotannonlisäyksen aiheuttama kustannusten lisäys, ja se on sitä korkeampi, mitä suurem-

malla tasolla tuotanto jo on.6 

Ajatellaan esimerkiksi omenatarhaa, joka sijaitsee joen varrella. Jos tuotetaan vain vähän 

omenoita, kannattaa ne tuottaa veden äärellä, missä puut eivät tarvitse kastelua. Mutta jos 

halutaan tuottaa enemmän, täytyy omenapuita istuttaa myös kauemmas joesta, ja niille 

täytyy kantaa vettä erikseen. Mitä enemmän omenoita tuotetaan, sitä pidempi vedenkanto-

matka on kauimmaisille puille, ja sitä korkeammiksi nousevat kustannukset. 

Omenatarhuri vertaa rajakustannusta omenan hintaan. Jos hinta > rajakustannus, tuotantoa 

kannattaa lisätä, sillä se tuo enemmän tuloja kuin kustannuksia. Jos taas hinta < rajakustan-

nus, tuotantoa kannattaa vähentää, sillä näin saadut säästöt ovat suuremmat kuin 

menetetty myyntitulo. Tuotanto on optimaalisella tasolla, kun hinta = rajakustannus. 

 

Rajakustannuskäyrä esittää graafisesti, miten rajakustannus riippuu tuotetusta määrästä. 

Toisaalta koska yritys valitsee aina määrän, jossa hinta = rajakustannus, niin rajakustan-

nuskäyrää katsomalla voidaan myös päätellä, paljonko yritys tuottaa kullakin hinnalla. 

Rajakustannuskäyrä on siis samalla yrityksen tarjontakäyrä. 

Markkinatarjontakäyrä saadaan, kun lasketaan kullakin hinnalla yhteen eri yritysten 

tarjoamat määrät. Esim. jos omenan hinnan ollessa 2 eur/kg markkinoilla on 500 yritystä, 

                                                             
6 Matemaattisesti, jos yrityksen kustannukset ovat 𝐶 ja tuotettu määrä on 𝑄, niin rajakustannus on 
∆𝐶

∆𝑄
. Siis lisäkulu per lisätuotos. Rajakustannus on aina positiivinen, eli kustannukset kasvavat, kun 

tuotantoa lisätään—ja ne kasvavat sitä enemmän, mitä suurempi 𝑄 jo on. 
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joista jokainen tuottaa 10 tonnia omenaa, niin omenan markkinatarjonta tällä hinnalla on 

5000 tonnia. 

Markkinatarjontakäyrä voidaan piirtää laskemalla yritysten tarjontakäyrät horisontaali-

sesti yhteen: 

 

Kuvassa oleva nuoli osoittaa yksittäisen yrityksen tarjoamaa määrää. Se on sitä suurempi, 
mitä korkeampi on hinta, ja sama pätee muiden yritysten tarjontaan. Kun käyrät on lisätty 

tällä tavoin vaakasuunnassa toisiinsa, uloimmaksi muodostuu markkinatarjontakäyrä. 

4.3 KYSYNTÄ-TARJONTAMALLI 

Kysyntä-tarjontamalli on ehkä tärkein kaikista taloudellisista malleista. Se saadaan piirtä-

mällä kysyntä- ja tarjontakäyrät samaan kuvioon; koordinaatiston vaaka-akseli mittaa 

hyödykkeen määrää (𝑄) ja pystyakseli hintaa (𝑃). Käyrien leikkauspiste osoittaa, mihin 

hinta asettuu ja mikä on markkinoilla vaihdettu määrä. Tämä hinta tasapainottaa markki-

nat, eli kysytty ja tarjottu määrä ovat yhtä suuret. 

 

Jos hinta olisi tätä tasapainohintaa korkeampi, tarjonta ylittäisi kysynnän. Olisi liikatarjon-

taa. Osa tuotannosta jäisi myymättä. Tällöin yksittäisen tuottajan kannattaisi vähentää 

tuotantoaan ja alentaa hintaansa houkutellakseen asiakkaita kilpailijoilta. Kun kaikki 

tekevät näin, markkinat palaavat tasapainoon. 

Toisaalta, jos hinta olisi liian matala, kysyntä ylittäisi tarjonnan. Olisi liikakysyntää. Tavara 

loppuisi kaupasta kesken. Tällöin yksittäisen tuottajan kannattaisi nostaa hintaansa ja lisätä 

tuotantoaan, koska tavara menisi kaupaksi kalliimmallakin. Kun kaikki tekevät näin, 

markkinat palaavat tasapainoon. 

Markkinoiden ollessa tasapainossa yrityksen ei kannata nostaa hintaansa, koska se menet-
täisi heti kaikki asiakkaansa kilpailijoille. Toisaalta yrityksen ei kannata alentaa hintaansa, 

koska se saa koko tuotantonsa myytyä myös vallitsevalla hinnalla. Tällöin sanomme, ettei 

yritys voi vaikuttaa hintaan, vaan ottaa hinnan annettuna. 

Edellä sanotut asiat pitävät täsmälleen paikkansa vain silloin, kun vallitsee täydellinen 

kilpailu, mutta yleensä ne pitävät likimain paikkansa myös epätäydellisen kilpailun vallites-

sa.  
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4.4 KYSYNNÄN JA TARJONNAN MUUTOKSET 

Kysyntä- ja tarjontakäyrä ovat toisistaan riippumattomia: yhden käyrän siirtyminen ei 

vaikuta toiseen käyrään. Yhden käyrän siirtymä saa aikaan sen, että käyrien leikkauspiste 

siirtyy toista käyrää pitkin. On tärkeää tehdä selvä ero, milloin on kyseessä siirtymä käyrää 

pitkin ja milloin käyrän siirtyminen: 

 Hinnanmuutoksen aiheuttama kysynnän muutos ilmenee siirtymänä kysyntä-
käyrää pitkin. Muiden tekijöiden aiheuttamat kysynnän muutokset ilmenevät siten, 

että kysyntäkäyrä siirtyy. 

 Hinnanmuutoksen aiheuttama tarjonnan muutos ilmenee siirtymänä tarjonta-
käyrää pitkin. Muiden tekijöiden aiheuttamat tarjonnan muutokset ilmenevät siten, 

että tarjontakäyrä siirtyy. 

Kysyntäkäyrän siirtyessä oikealle päin sanomme, että kysyntä vahvistuu, eli kullakin 

hinnalla kysytty määrä on suurempi kuin ennen. Kysyntäkäyrän siirtyessä vasemmalle 

sanomme, että kysyntä heikkenee. Tarjontakäyrän siirtyessä sanomme vastaavasti, että 

tarjonta vahvistuu tai heikkenee. 

Kun kysyntä vahvistuu, markkinahinta nousee ja markkinoilla vahdettu määrä kasvaa. 
Vasen kuva esittää tätä. 𝐷1 on alkuperäinen kysyntäkäyrä, 𝐷2 on uusi kysyntäkäyrä. Kuva 

kertoo, että hinta nousee ja markkinoilla vaihdettu määrä kasvaa. 

 

Oikeanpuoleinen kuva esittää tarjonnan heikkenemistä. Tällöinkin hinta nousee, mutta nyt 

markkinoilla vaihdettu määrä vähenee. 

Jos tiedetään hinnan ja määrän muutos, voidaan päätellä, kumpi käyrä on siirtynyt. Pohdi 

seuraavaa: jos hinta laskee ja määrä kasvaa, mikä muutos on tapahtunut? 

Kysyntäkäyrän siirtymiin on kolme mahdollista syytä: 

1. kuluttajien preferenssien muutokset 

2. muiden hyödykkeiden hinnanmuutokset 

3. kuluttajien tulojen muutokset. 

Tarjontakäyrän siirtymät voivat puolestaan johtua 

1. teknologian muutoksista, 

2. tuotannontekijöiden hintojen muutoksista, 

3. muiden hyödykkeiden hinnanmuutoksista.  
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4.5 NORMAALIHYÖDYKKEET VS. INFERIORISET HYÖDYKKEET 

Hyödyke, jonka kysyntä kasvaa kuluttajien tulojen noustessa, on normaalihyödyke. Sen 

kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, kun tulot kasvavat. Useimmat hyödykkeet lienevät tällaisia. 

Inferiorisen hyödykkeen kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle, kun kuluttajien tulot nousevat. 

Yleensä kyseessä on heikkolaatuinen hyödyke, jolle löytyy parempilaatuisia (mutta kalliim-

pia) vaihtoehtoja. Peruna on hyvä esimerkki: se on halpa, muttei kovin ravitseva. 

Kuluttajien tulojen noustessa he siirtävät kulutustaan perunasta vihanneksiin. 

4.6 SUBSTITUUTIT JA KOMPLEMENTIT 

Substituutit ovat toisilleen vaihtoehtoisia hyödykkeitä, kuten omenat ja päärynät. Omenan 

hinnan noustessa kuluttajat korvaavat sitä osittain päärynällä, joten päärynän kysyntä-

käyrä siirtyy oikealle: 

 

Komplementit taas ovat toisiaan täydentäviä hyödykkeitä, kuten autot ja bensiini. Bensan 

hinnan noustessa ihmiset vähentävät autoiluaan, ja autojen kysyntäkäyrä siirtyy vasem-

malle: 
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4.7 JOUSTOT 

4.7.1 Kysynnän hintajousto 

Kysynnän hintajousto kertoo, miten herkästi hyödykkeen kysyntä reagoi hinnanmuutok-
siin. Jouston symboli on 𝜀 (elasticity), ja se lasketaan kaavalla 

  𝜀 =
kysytyn määrän suhteellinen muutos

hinnan suhteellinen muutos
=

∆𝐷/𝐷

∆𝑃/𝑃
 

missä 𝐷 on kysytty määrä ja 𝑃 on hinta. ∆ on muutoksen symboli, kuten aina; esim. jos hinta 

on aluksi 𝑃1  ja muuttuu sitten arvoon 𝑃2 , niin hinnanmuutos on ∆𝑃 = 𝑃2 − 𝑃1 , eli uusi 

miinus vanha. Hinnanmuutos suhteutetaan hintaan jakamalla se 𝑃 :llä. Suhteellisen 

muutoksen sijaan voisimme myös puhua prosentuaalisesta muutoksesta.7  

Esimerkki: jos hinnan noustessa 2 % kysyntä vähenee 6 %, niin kysynnän hintajousto on 
𝜀 = −3. 

Kysynnän hintajousto on aina negatiivinen, koska kysyntä vähenee hinnan noustessa. 

Jos |𝜀| > 1, kysyntä on joustavaa eli se reagoi voimakkaasti hinnanmuutoksiin. Pienikin 

hinnannousu vähentää kysyntää rajusti. Toisin sanoen kysyntäkäyrä on loiva, kuten alla 

vasemmalla. 

 

Jos taas |𝜀| < 1 , kysyntä on joustamatonta (eli jäykkää) eikä reagoi kovin herkästi 
hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutokset aiheuttavat vain pieniä muutoksia kysynnässä. Toisin 

sanoen kysyntäkäyrä on jyrkästi laskeva (oik. kuva). 

Jos |𝜀| = 1, kysyntä on yksikköjoustavaa. 

Rahamäärä, jonka kuluttajat käyttävät hyödykkeeseen, on myyty määrä kertaa hinta, eli 𝑃𝑄. 

Jos kysyntä on joustavaa, tämä rahamäärä kasvaa hinnan alentuessa, sillä määrän kasvu on 

suurempi kuin hinnan lasku. Tämän voi todeta ylläolevaa vasenta kuvaa katsomalla: 𝑃𝑄 on 

katkoviivalla piirretyn nelikulmion pinta-ala, ja se kasvaa hinnan alentuessa. 

Vastaavasti oik. kuvasta nähdään, että kun kysyntä on jäykkää, hinnan lasku vähentää 
hyödykkeeseen käytettyä rahamäärää: uuden nelikulmion pinta-ala on pienempi kuin 

alkuperäisen. Kysynnän kasvu ei riitä kumoamaan hinnan laskun vaikutusta. 

  

                                                             
7  Huomioi kuitenkin, että kirja suosittelee käyttämään suhteellisen muutoksen laskennassa ns. 
keskipistemenetelmää, jossa hinnan muutos suhteutetaan uuden ja vanhan hinnan keskiarvoon, joka 

saadaan kaavalla 
𝑃1+𝑃2

2
, ja samoin menetellään kysytyn määrän kanssa. Tämä ei vastaa prosentuaa-

lisen muutoksen normaalia laskentatapaa, jossa muutos suhteutetaan alkuperäiseen lukuun. 
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Yleensä kysynnän hintajousto on kysyntäkäyrän eri pisteissä eri suuruinen. Jos kysyntäkäy-

rä on suora, kysyntä on käyrän yläosassa joustavaa ja alaosassa jäykkää, ja hyödykkeeseen 

käytetty rahamäärä maksimoituu käyrän keskipisteessä: 

 

4.7.2 Kysynnän tulojousto 

Tämä kertoo, miten kysyntä riippuu kuluttajien tuloista. Tulojousto lasketaan kaavalla 

  𝜀 =
kysytyn määrän suhteellinen muutos

tulojen suhteellinen muutos
=

∆𝐷/𝐷

∆𝑌/𝑌
 

missä 𝐷  on kysytty määrä ja 𝑌  on kuluttajien tulot. Laskukaava muistuttaa kysynnän 

hintajouston kaavaa, eikä ihme, sillä jousto on yleismatemaattinen käsite, joka lasketaan 

aina kahden suhteellisen muutoksen osamääränä. 

Muista seuraavat: 

 Normaalihyödykkeillä 𝜀 > 0 (kysyntä kasvaa tulojen kasvaessa) 

 Inferiorisella hyödykkeellä 𝜀 < 0 (kysyntä vähenee tulojen kasvaessa) 

 Välttämättömyyshyödykkeillä 𝜀 < 1 

 Ylellisyyshyödykkeillä 𝜀 > 1 

4.7.3 Kysynnän ristijousto 

Tämä kertoo kahden hyödykkeen välisestä suhteesta—miten yhden hyödykkeen hinta 
vaikuttaa toisen kysyntään. Laskukaava on 

 𝜀 =
hyödykkeen 𝑥 kysytyn määrän suhteellinen muutos

hyödykkeen 𝑦 hinnan suhteellinen muutos
=

∆𝐷𝑥/𝐷𝑥

∆𝑃𝑦/𝑃𝑦
 

missä 𝐷𝑥 on 𝑥:n kysytty määrä ja 𝑃𝑦 on 𝑦:n hinta. 

 Substituuteilla 𝜀 > 0 (omenan hinnan noustessa päärynän kysyntä kasvaa) 

 Komplementeilla 𝜀 < 0 (bensan hinnan noustessa autojen kysyntä vähenee) 

4.7.4 Tarjonnan hintajousto 

Tämä kertoo, miten hyödykkeen hinta vaikuttaa sen tarjottuun määrään: 

 𝜀 =
tarjotun määrän suhteellinen muutos

hinnan suhteellinen muutos
=

∆𝑆/𝑆

∆𝑃/𝑃
 

missä 𝑆 on tarjottu määrä ja 𝑃 on hinta. 

 Jos 𝜀 < 1, tarjonta on joustamatonta ja tarjontakäyrä on jyrkkä. 

 Jos 𝜀 > 1, tarjonta on joustavaa ja tarjontakäyrä on loiva. 

Monien hyödykkeiden tarjonta on lyhyellä aikavälillä joustamatonta, mutta pitkällä aika-

välillä jäykkää: tarjonta sopeutuu kysynnän muutoksiin, mutta siinä kestää aikansa. 
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4.8 MARKKINOIDEN TASAPAINOSSA YHTEISKUNNAN HYVINVOINTI 

MAKSIMOITUU 

Jos 1) vallitsee täydellinen kilpailu, ja 2) ulkoisvaikutuksia ei ole, vapaasti toimivat mark-

kinat johtavat siihen, että hyödykettä—sanokamme omenaa—tuotetaan optimaalinen 

määrä: ei liikaa eikä liian vähän. 

Palautetaan mieleen, että omenan markkinakysyntäkäyrä koostuu kuluttajien yksilöllisistä 
kysyntäkäyristä, jotka on summattu horisontaalisesti. Tarjontakäyrä koostuu yksittäisten 

firmojen tarjontakäyristä, jotka on summattu horisontaalisesti. Näin: 

 

Vas. kuvassa on nuolella osoitettu yhden kuluttajan kysymä määrä (joka riippuu hinnasta). 

Oik. kuvassa on nuolella osoitettu yhden firman tarjoama määrä. 

Markkinoiden tasapainossa kaikki kuluttajat maksavat omenasta samaa hintaa, ja heille jää 

kuluttajan ylijäämää, joka on rajahyödyn ja hinnan välinen alue (ks. tiivistelmän s. 10). 

Tuottajille kertyy tuottajan ylijäämää. Yhdessä nämä muodostavat koko yhteiskunnan 

nettohyödyn siitä, että tuotetaan ja kulutetaan omenaa. 

 

Nettohyöty maksimoituu, kun omenaa tuotetaan se määrä, jolla kysyntä- ja tarjontakäyrä 

leikkaavat. Tällöin jokaisella kuluttajalla hinta=rajahyöty, ja jokaisella yrityksellä 

hinta=rajakustannus. Joten rajahyöty=rajakustannus. 

Seuraavan omenan tuottaminen ei enää kannata, koska sen rajahyöty<rajakustannus. 

Lisähyöty koituisi jollekin kuluttajalle, ja sitä kautta yhteiskunnalle (koska kuluttajat ovat 

osa yhteiskuntaa). Kustannus lankeaisi jollekin firmalle, ja sitä kautta yhteiskunnalle (koska 

firman voitto pienenisi, ja firman omistajat ovat osa yhteiskuntaa). Lisätuotannon tuoma 

nettohyöty yhteiskunnalle olisi negatiivinen. 

Myös suunnitelmataloudessa ihmisillä on rajahyötynsä, ja omenan viljelyllä on kustan-

nuksensa, mitattiin niitä rahassa tai ei. Eli jokin tietty määrä omenaa on optimaalinen. 

Suunnitelmataloudessakin voitaisiin tuottaa juuri optimaalinen määrä omenaa; ongelmana 
on se, että ilman hintamekanismia päättäjien on vaikea tietää, mikä määrä on optimaalinen. 

Luultavasti päädytään tuottamaan joko liikaa tai liian vähän. 
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5 YRITYKSEN TEORIA 

Tämän luvun tärkein asia on yrityksen voitonmaksimointi ja siihen liittyvä kustannusten 

matemaattinen analyysi. Aihe on laaja ja matemaattisesti vaativa. 

Toinen keskeinen teema on yritysten markkina-aseman vaikutus koko yhteiskunnan hyvin-

vointiin. Pääsääntöisesti on niin, että mitä enemmän yrityksiä, sen parempi. 

Luvun alkuosa on jo hyvin tiivis, joten emme yritä tiivistää sitä enempää. Tästä osiosta sinun 
tulee vain ymmärtää 

 mitä ovat taloustoimikustannukset ja miksi tuotannon järjestäminen yritystoimin-
nan muotoon vähentää niitä 

 miksi yrittäjän tulo on epävarmempaa kuin palkansaajan 

 miksi riskiä kaihtavat sijoittajat hajauttavat omistuksensa useisiin eri kohteisiin 

 mikä on päämies-toimeenpanija-ongelma, miksi suurissa osakeyhtiöissä on tällai-

nen ongelma, ja mitä keinoja on ongelman lievittämiseksi. 

5.1 TUOTANTOFUNKTIO, TUOTTAVUUS JA RAJATUOTTAVUUS 

Tuotannossa tuotannontekijät eli panokset muutetaan hyödykkeiksi. Teknologia määrää, 

kuinka suuri tuotos kullakin panosmäärällä saadaan. Tätä kuvataan tuotantofunktiolla: 

  𝑄 = 𝐹(𝐿, 𝐾, 𝑀) 

missä 𝐹 on jokin funktio, 𝑄 on tuotos, 𝐿 on tuotantoon käytetty työpanos8, 𝐾 on pääoma, ja 

𝑀 on välituotteiden määrä (esim. jauhot ovat leipomon käyttämä välituote).9 Kun panosten 

määrät sijoitetaan funktion kaavaan, funktion saama arvo kertoo, kuinka suuri tuotos 

saadaan näillä panosmäärillä. Ollakseen realistinen kuvaus tuotantoprosessista, tuotanto-

funktiolla tulisi olla seuraavat ominaisuudet: 1) 𝐹(0,0,0) = 0 eli ilman panoksia ei synny 

tuotosta, ja 2) kunkin panoksen lisääminen kasvattaa tuotosta, mutta yhä vähemmän, mitä 

enemmän kyseistä panosta on jo käytössä. 

Ominaisuutta 2 kutsutaan alenevaksi rajatuottavuudeksi. Panoksen rajatuottavuus on lisä-

panoksen aikaansaama lisätuotos. Rajatuotos on sitä pienempi, mitä suurempi on panoksen 

käytössä oleva määrä. 

Esimerkki: jos tehtaaseen palkataan lisää työntekijöitä, tuotos kasvaa; mutta jos työnteki-

jöitä on jo paljon, uusista työntekijöistä on vain vähän apua. Jossain vaiheessa uusille 

työntekijöille ei riitä työvälineitä, ja työn rajatuotos on nolla. Lopulta tehtaassa alkaa olla 

niin suuri tungos, että tuotanto hidastuu; tällöin työn rajatuottavuus on jo painunut nega-

tiiviseksi. Mitä enemmän työpanosta on jo, sitä vähemmän hyötyä on hankkia vielä lisää. 

  

                                                             
8 Symboli 𝐿 tulee sanasta labor, työ. Pääoma on englanniksi capital, mutta lyhenne 𝐾 tulee varmaan-
kin saksankielisestä sanasta das Kapital. 𝑀 viitannee välituotteista toisinaan käytettyyn nimitykseen 
middle products. 
9 Funktio on lukion matematiikasta tuttu käsite. Esim. 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 2𝑥 − 5, tuntuuko tutulta? Tässä 
on kyse ihan samasta asiasta, mutta tässä tuotantofunktion arvo riippuu kolmesta muuttujasta. 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 + 3𝑦 on esimerkki kahden muuttujan funktiosta. Eräs usein käytetty tuotantofunktio 
on 𝐹(𝐿, 𝐾, 𝑀) = 𝐿𝑎𝐾𝑏𝑀𝑐 , missä 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 ja 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1. 
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Jos jätetään välituotteet pois tarkastelusta, yrityksen tuotantofunktion kuvaaja voidaan 

piirtää kolmiulotteisena (vas. kuva). Kuva kertoo, miten 𝑄 riippuu 𝐿:stä ja 𝐾:sta. 

 

Asettamalla 𝐾:n vakioksi voimme ottaa poikkileikkauksen vas. kuvasta, jolloin saadaan oik. 
kuvan käyrä. 𝐾:n ollessa vakio, tuotos riippuu enää työpanoksen määrästä, ja tämä voidaan 

esittää kaksiulotteisesti. 𝐿 :n kasvaessa 𝑄  kasvaa, mutta alenevalla vauhdilla. Työn 

rajatuottavuus on käyrän kulmakerroin, ja se pienenee 𝐿:n kasvaessa. 

Jos 𝐾:ta lisättäisiin, se ilmenisi vas. kuvassa vain siirtymänä kolmiulotteista pintaa pitkin, 

mutta oik. kuvassa se ilmenisi siten, että käyrä siirtyisi ylemmäs. Teknologian kehittyminen 

puolestaan siirtäisi molempien kuvien kuvaajia ylemmäs: kullakin panosmäärällä saataisiin 

aiempaa suurempi tuotos. 

Matemaattisesti, työn rajatuotos on 
∆𝑄

∆𝐿
 eli tuotoksen lisäys jaettuna työn lisäyksellä. Esim. 

jos työpanosta lisätään 1000:sta 1100:aan, ja tämän seurauksena tuotos kasvaa 200:sta 

210:een, niin työn rajatuottavuus on 
210−200

1100−1000
= 0,1. 

Työn tuottavuus tarkoittaa työn keskimääräistä tuottavuutta 
𝑄

𝐿
 , eli tuotos jaettuna työn 

määrällä. Esim. jos työpanos on 1000 ja tuotos on 200, niin työn tuottavuus on 0,2. 

Vastaavasti pääoman rajatuotos on 
∆𝑄

∆𝐾
 eli tuotoksen lisäys jaettuna pääoman lisäyksellä, ja 

pääoman tuottavuus on 
𝑄

𝐾
 . 

Jos 𝐿 kasvaa mutta 𝐾 pysyy vakiona, niin 𝑄 kasvaa, 
𝑄

𝐿
 ja 

∆𝑄

∆𝐿
 vähenevät, ja 

𝑄

𝐾
 ja 

∆𝑄

∆𝐾
 kasvavat. 

Jos 𝐾 kasvaa mutta 𝐿 pysyy vakiona, niin 𝑄 kasvaa, 
𝑄

𝐾
 ja 

∆𝑄

∆𝐾
 vähenevät, ja 

𝑄

𝐿
 ja 

∆𝑄

∆𝐿
 kasvavat. 

Toisin sanoen: panoksen lisäys vähentää sen omaa tuottavuutta ja rajatuottavuutta, mutta 
kasvattaa muiden panosten tuottavuutta ja rajatuottavuutta. Koneiden lisäys tekee työn-

tekijöistä tuottavampia, ja työntekijöiden lisäys tekee koneista tuottavampia. 

Yrityksiä ja toimialoja, joilla suhde 
𝐾

𝐿
 on korkea, sanotaan pääomavaltaisiksi (esim. paperi-

teollisuus) Niitä, joilla suhde 
𝐿

𝐾
 on korkea, kutsutaan työvoimavaltaisiksi (esim. ravintolat). 

Jos katsot vielä kolmiulotteista kuvaa, voit nähdä, että sama tuotos 𝑄  voidaan saada eri 

panosyhdistelmillä (joko pääoma- tai työvoimavaltaisella tuotannolla). Se, mikä sekoitus-

suhde on optimaalinen, riippuu tuotannontekijöiden hinnoista: yritys valitsee sen panos-
yhdistelmän, joka tulee halvimmaksi. 
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5.2 YRITYKSEN KUSTANNUKSET 

Yritys voi tuottaa kunkin tuotosmäärän 𝑄 eri panosyhdistelmillä (𝐿, 𝐾, 𝑀); näistä se valit-

see aina halvimman yhdistelmän. Kustannuksista voimme käyttää symbolia 𝐶  (costs). 

Kustannukset ovat  

  𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝑠𝑀 

missä 𝑤 on palkka (per työn yksikkö), 𝑟 on pääomasta maksettavan korvauksen taso (esim. 
korkoprosentti, jos pääoma on hankittu lainarahalla), ja 𝑠 on välituotteiden yksikköhinta. 

Kutakin tuotosta 𝑄  vastaa jokin kustannustaso, jota halvemmalla tätä tuotosta ei voida 

tuottaa. Eikä sitä tietenkään kannata tuottaa kalliimmalla. Näin ollen 𝑄 määrää 𝐶:n. Tätä 
yhteyttä on järkevää kuvata kustannusfunktiolla 𝐶(𝑄). Kirjassa näin ei tehdä, mutta kyllä 

kannattaisi—se tekee asiat selkeämmiksi. Kustannusfunktiosta saat salaisen aseen pääsy-

kokeeseen.10 

Kustannusfunktion kuvaaja on nouseva ja jyrkkenevä. Se on nouseva, koska kustannukset 
kasvavat tuotoksen kasvaessa. Se on jyrkkenevä, koska rajakustannus on nouseva, kuten 

aiemmin opittiin. Rajakustannus on kustannusfunktion kulmakerroin. 

Se, että rajakustannus on nouseva, johtuu alenevasta rajatuottavuudesta. Kun panoskäyttöä 

lisätään, tuotos kasvaa, mutta yhä nihkeämmin. Lisätuotannon edellyttämä lisäpanos on yhä 

suurempi ja siten myös kalliimpi. 

Kiinteät kustannukset ovat ne kustannukset, jotka syntyvät tuotoksen ollessa nolla. Tällai-

nen voi olla esim. toimitilojen vuokra, joka on maksettava, vaikkei yritys tuottaisi mitään. 

Muuttuviin kuluihin kuuluvat kaikki muut kulut. Niitä ei ole lainkaan, kun tuotos on nolla. 

Huomaa, että kiinteitä kustannuksia on vain lyhyellä aikavälillä, sillä pitkällä aikavälillä 

kaikista kuluista on mahdollista päästä eroon (lopettamalla yritys kokonaan). Lyhyt aikaväli 

määritellään juuri aikaväliksi, jolla jokin yrityksen kustannuksista on kiinteä. 

Yksikkökustannus eli keskimääräinen kustannus saadaan jakamalla kokonaiskustannukset 
tuotoksella. Esim. jos 𝑄 = 5000 kg, ja 𝐶 = 1200 €, niin yksikkökustannus on 0,24 €/kg. 

 

 

Kokonaiskustannukset = 𝐶(𝑄) 

Kiinteät kustannukset = 𝐶(0) 

Muuttuvat kust. = 𝐶(𝑄) − 𝐶(0) 

Yksikkökustannus = 𝐶(𝑄)/𝑄  

Rajakustannus = ∆𝐶/∆𝑄 

 

                                                             
10  Kun itse olin Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykokeessa vuonna 2005, 
kokeessa piti osata käyttää kustannusfunktiota, ja vieläpä derivoida se. Silloisessa pääsykoekirjassa 
ei kuitenkaan ollut kustannusfunktiosta sanaakaan. Kyllä: pääsykokeessa saatetaan kysyä jotain, 
mitä kirjassa ei suoraan lue! Silti parhaiten pärjää se, joka ymmärtää kirjan sisällön (ja osaa matema-
tiikkaa). 
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Esimerkki. Erään yrityksen kokonaiskustannukset 𝐶 riippuvat tuotetusta 
määrästä 𝑄 seuraavan yhtälön mukaisesti: 

  𝐶 = 20 +
1

2
𝑄 +

1

2
𝑄2 

Tällöin kustannusfunktio on selvästikin 

  𝐶(𝑄) = 20 +
1

2
𝑄 +

1

2
𝑄2 

Kiinteät kustannukset ovat 20, muuttuvat kustannukset ovat 
1

2
𝑄 +

1

2
𝑄2, yksikkö-

kustannus on 
20+

1

2
𝑄+

1

2
𝑄2

𝑄
. Rajakustannukselle ei ole yhtä eleganttia kaavaa, mutta 

voimme laskea sen mille tahansa muutosvälille: esimerkiksi 𝑄:n kasvaessa 8:stä 

10:een, 𝐶(𝑄) kasvaa 56:stä 75:een, joten rajakustannus on 
∆𝐶

∆𝑄
=

75−56

10−8
= 9,5. 

Huom! Rajakustannus merkitään muutosvälin keskelle kohtaan 𝑄 = 9. Siis ei 

kohtiin 𝑄 = 8 tai 𝑄 = 10, vaan näiden puoliväliin, kuten kirjassakin on tehty. 

 

Q C (Q ) C (0) C (Q )–C (0) C /Q ΔC /ΔQ Q

0

2

4

20

20

20

8

20

23

30

41

56

6

20

0

3

10

21

36

20

11.5

7.5

6.833

7
9.5

13

1

3

5

7

9

1.5

3.5

5.5

7.5

12.5
15 140 20 120 9.333

10 75 20 55 7.5

0
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4

6

8

10

12

14

0 5 10 15

Tuotos Q

Rajakustannus

Yksikkökustannus
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Yksikkökustannus on pienillä tuotantomäärillä hyvin korkea, koska kiinteät kustannukset 

jakautuvat pienelle määrälle hyödykettä. Esim. jos leipomo tuottaisi vain yhden leivän per 

viikko, se olisi hyvin kallis leipä. 

Määrän kasvaessa yksikkökustannus pienenee—aluksi. Mutta sitten, kun rajakustannus on 
noussut yksikkökustannuksen ohi, lisäleivät ovat kalliimpia valmistaa kuin edelliset leivät 

keskimäärin, joten ne kasvattavat keskiarvoa: yksikkökustannus alkaa jälleen nousta. 

Edellisen sivun kuva havainnollistaa tätä. Yksikkökustannusten käyrä on U:n muotoinen, ja 

rajakustannuskäyrä leikkaa sen minimikohdasta. 

Rajakustannuskäyrän alle kertyvä pinta-ala11 on yhtä kuin yrityksen muuttuvat kustannuk-

set, sillä jokainen tuotettu yksikkö kasvattaa kustannuksia rajakustannuksen verran. Nämä 

ovat tietenkin muuttuvia kustannuksia; niiden määrä on nolla, kun 𝑄 = 0. 

5.3 VOITONMAKSIMOINTI TÄYDELLISEN KILPAILUN VALLITESSA 

Täydellisen kilpailun vallitessa yritys ei voi vaikuttaa tuotteensa hintaan. Jos se yrittäisi 

myydä markkinahintaa kalliimmalla, kukaan ei ostaisi siltä; toisaalta tämän halvemmalla ei 

kannata myydä, koska tuotanto menee kokonaan kaupaksi markkinahinnallakin. 

Voitto = tulot − kustannukset = 𝑃𝑄 − 𝐶(𝑄) 

missä 𝑃 on hyödykkeen hinta, 𝑄 on myyty määrä, ja 𝐶(𝑄) on yrityksen kokonaiskustannuk-

set määrällä 𝑄. 

Kun yritys lisää tuotostaan määrällä ∆𝑄, tulot 𝑃𝑄 kasvavat määrällä ∆𝑄 ∙ 𝑃. Kun lisäys on 

∆𝑄 = 1, tulojen muutos on yhtä kuin hinta 𝑃 (vas. kuva).  

 

Kun yritys lisää tuotostaan määrällä ∆𝑄, kustannukset kasvavat määrällä ∆𝐶 = ∆𝑄 ∙
∆𝐶

∆𝑄
 eli 

määrän muutos kertaa rajakustannus. Kun lisäys on ∆𝑄 = 1, kustannukset kasvavat juuri 

rajakustannuksen verran (oik. kuva). Rajakustannuskäyrän alle kertyvän alueen pinta-ala 

on yhtä kuin yrityksen muuttuvat kustannukset. 

𝑄 :n ollessa pieni, alue 𝑃𝑄  kasvaa nopeammin kuin kustannukset, joten tuotoksen 
lisääminen kasvattaa voittoa. Mutta jos 𝑄  on liian suuri, tuotoksen lisääminen kasvattaa 

kustannuksia jo enemmän kuin tuloja, joten voitto pienenee. 

Yrityksen kannattaa valita se määrä, jolla tulojen ja kustannusten lisäys ovat täsmälleen 

tasapainossa. Eli hinta = rajakustannus. Tällöin voitto maksimoituu. 

                                                             
11 Siis rajakustannusten integraali nollasta 𝑄:hun. 
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5.4 RAJATULO JA MONOPOLIN VOITONMAKSIMOINTI 

Edellisessä kohdassa oletettiin täydellinen kilpailu, jolloin yritys ei voi vaikuttaa tuotteen-

sa—sanokaamme omenan—hintaan. Mutta kuvitellaanpa, että kaikki markkinoilla olevat 

omenafarmit yhdistyvät yhdeksi suureksi omenamonopoliksi, ja kilpailijoiden tulo 

markkinoille on jotenkin estetty (esim. jos omenanviljelyyn sopivaa maata ei ole enempää). 

Tällöin monopoli voi nostaa hintaansa ja saada enemmän voittoa. 

Hinnan noustessa kysyntä vähenee, koska kysyntäkäyrä on laskeva. Onko hinnannosto siis 

sittenkään välttämättä kannattavaa? Vastaus: kyllä on. Monopolin kannattaa aina tuottaa 

vähemmän ja myydä kalliimmalla. Perustelemme tämän nyt. 

Rajatulo kertoo, paljonko yrityksen tulot 𝑅  kasvavat, jos se kasvattaa myyntiään 𝑄  vielä 
yhdellä yksiköllä. 12  Täydellisen kilpailun vallitessa rajatulo = hinta, mutta monopolin 

tapauksessa rajatulo < hinta. Kuvan esimerkki valaisee asiaa: 

 

Kuvan yhtenäinen viiva on kysyntäkäyrä, katkoviiva on rajatulokäyrä. Kun myytyä määrää 

kasvatetaan yksikkö kerrallaan, tulot nousevat ensin nollasta kolmeen, sitten neljään, sitten 

ne laskevat takaisin kolmeen. Näin ollen rajatulo on ensin 3, sitten 1, sitten −1. Rajatulo 

merkitään aina muutosvälin keskelle. Pisteet yhdistämällä saadaan rajatulokäyrä, joka on 

merkitty katkoviivalla. 

Kun kysyntäkäyrä on suora, myös rajatulokäyrä on suora: se lähtee samalta korkeudelta, 

mutta laskee kaksi kertaa jyrkemmin (ks. kirjan s. 81). 

Rajatulo on monelle vaikea asia hahmottaa. Jos yritys myy yhden yksikön lisää, mikseivät 

tulot kasva tuotteen hinnan verran? Vastaus: koska myydäkseen enemmän, monopolin on 

pakko laskea hintaa—eikä ainoastaan lisämyynnin osalta, vaan koko tuotanto on myytävä 

halvemmalla (eihän omenoita voi myydä eri hintaan eri asiakkaille).13 Monopoli saa lisää 

rahaa myydessään enemmän, mutta toisaalta vähemmän rahaa myydessään halvemmalla. 

Siksi rajatulo < hinta. 

Täydellisessä kilpailussa yritys voi myydä markkinahinnalla niin paljon kuin haluaa, eikä 

sen tarvitse laskea hintaa kasvattaakseen myyntiään. Tällöin rajatulo = hinta. 

Sekä monopoliyritys että täydellisen kilpailun yritys noudattavat samaa yksinkertaista 
sääntöä: määrä 𝑄  valitaan siten, että rajatulo = rajakustannus. Pienillä tuotantomäärillä 

rajatulo > rajakustannus, joten tuotantoa kannattaa lisätä. Liian suurilla määrillä taas 

rajatulo < rajakustannus, joten tuotantoa kannattaa vähentää. 

  

                                                             
12 Matemaattisesti rajatulo on 

∆𝑅

∆𝑄
. Siis lisätulo per lisätuotos. 

13  Oletamme tässä, ettei hintadiskriminointi—tuotteen myyminen eri asiakkaille eri hintaan—ole 
mahdollista. 
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Seuraava kuva on koko kirjan tärkeimpiä. Se esittää, miten monopoli maksimoi voittonsa. 

 

𝐷  on kysyntäkäyrä. 𝑀𝑅  on rajatulo (marginal revenue). 𝑀𝐶  on rajakustannus (marginal 

cost). Monopoli valitsee määrän 𝑄  siten, että 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶 . Tähän määrään asti tuotannon 

lisääminen kannattaa, koska tulot kasvavat enemmän kuin kustannukset; mutta enempää 

ei kannata tuottaa, koska silloin kustannukset kasvaisivat enemmän kuin tulot. 

Huom! Vaikka määrä valitaan 𝑀𝑅- ja 𝑀𝐶-käyrien leikkauspisteestä, hinta katsotaan kysyn-
täkäyrältä. Monopolin tulot ovat pinta-ala 𝑃𝑄. 

Olemme tässä puhuneet vain monopolista, mutta sama analyysi pätee aina, kun kilpailu on 

epätäydellistä. Tällöin yritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän. Vain täydellisessä kilpailussa 

yritys kohtaa vaakasuoran kysyntäkäyrän eli ei voi vaikuttaa hintaan. 

5.5 KANNATTAVUUS 

Ylläoleva kuva ei kerro, tekeekö monopoli voittoa. Näemme, että se maksimoi voittonsa, 

mutta emme näe, onko voitto positiivinen vai negatiivinen. Kuva ei nimittäin paljasta 

monopolin kiinteitä kustannuksia. Ne eivät näy kuvassa, eikä kuva muuttuisi mitenkään, 

vaikka kiinteät kustannukset muuttuisivat. 

Jos kiinteät kustannukset ovat tarpeeksi suuret, voitto on negatiivinen, eli yritys tekee 

tappiota. Silloin voiton maksimoiminen onkin vain tappion minimoimista (mikä on tietysti 

järkevää). 

Yritys on kannattava, jos se tekee voittoa, ja kannattamaton, jos se tekee tappiota. 

Joskus yritys voi olla kannattava lyhyellä aikavälillä, mutta kannattamaton pitkällä aika-

välillä. Näin on silloin, kun tulot riittävät kattamaan muuttuvat kustannukset, mutta osa 

kiinteistä kustannuksista jää kattamatta. Tällainen yritys lopetetaan, mutta toimintaa 

jatketaan vielä sen aikaa, minkä kestää päästä eroon kiinteistä kustannuksista. 

Eli: 

 jos 𝑃𝑄 > 𝐶(𝑄), niin yritys on kannattava; 

 jos 𝐶(𝑄) − 𝐶(0) < 𝑃𝑄 < 𝐶(𝑄), niin yritys on kannattava vain lyhyellä aikavälillä; 

 jos 𝑃𝑄 < 𝐶(𝑄) − 𝐶(0), niin toiminta kannattaa lopettaa heti. 

Tämä pätee niin täydellisen kuin epätäydellisenkin kilpailun tapauksessa. 
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5.6 MONOPOLIN AIHEUTTAMA HYVINVOINTITAPPIO 

Yhteiskunnan kannalta ei ole samantekevää, onko omenamarkkinoilla täydellinen kilpailu 

vai monopoli. Täydellisessä kilpailussa omenia tuotetaan optimaalinen määrä. Monopoli 

tuottaa vähemmän, eli liian vähän. Menetettyä hyvinvoinnin määrää kutsutaan hyvinvointi-

tappioksi. 

Tämän tiivistelmän sivulla 17 esiteltiin käsitteet kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä. 

Jos kaikki pienet omenafirmat liittyvät monopoliksi, tarjontakäyrästä tulee monopolin 

rajakustannuskäyrä (𝑀𝐶). Yhteenlaskettu ylijäämä pienenee varjostetun alueen verran: 

 

Kuvasta nähdään, että osa ylijäämästä siirtyy kuluttajilta tuottajille, ja osa menetetään: 
kukaan ei saa sitä. Tuottajat siis hyötyvät monopolista kuluttajien kustannuksella, mutta 

yhteiskunta kokonaisuutena häviää. 

5.7 MIKSI ON MONOPOLEJA 

Kuinka paljon monopoleja on? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Esim. jos kaupungissa 

on yksi pizzeria ja yksi hampurilaisravintola, onko kyseessä duopoli vai kaksi monopolia? 

Kumpikaan vastaus ei ole toista oikeampi. 

Tavallisin syy monopolin muodostumiseen on suurtuotannon edut; tämä termi viittaa siihen 

edellä todettuun seikkaan, että tuotannon kasvaessa yksikkökustannus alenee. Yksi suuri 

yritys toimii tehokkaammin kuin kaksi pientä. Joillakin toimialoilla yrityksen optimaalinen 

koko on niin suuri, että markkinoille mahtuu vain yksi yritys; jos yrityksiä olisi kaksi, 

molemmat tekisivät tappiota, kunnes toinen luovuttaisi. Jäljelle jäävä yritys on luonnollinen 

monopoli. Sekin saattaa olla vain nipin napin kannattava. 

Luonnollista monopolia ei kannata kieltää, sillä yksi yritys on parempi kuin ei mitään. 

Monopoleja voidaan luoda myös poliittisilla päätöksillä (esim. Alko). Syynä voi olla jokin 

seikka, jota analyysimme ei ota huomioon (esim. liiallisen alkoholinkäytön haitat). 

5.8 HINTADISKRIMINAATIO 

Hintadiskriminaatio: kun yritys myy samaa hyödykettä eri hinnalla eri ostajille ilman, että 

hintaero perustuu eroihin kustannuksissa (sanasto, s. 285). 

Tavallisin keino hintadiskriminointiin on valmistaa hyödykkeestä laadultaan eritasoisia 

versioita. Esim. kännykänvalmistaja voi myydä osan puhelimistaan halvalla, mutta halvoista 

puhelimista täytyy tehdä huonompia, jotteivät kaikki ostajat siirtyisi ostamaan niitä. Näin 

yritys pystyy lisäämään myyntiään alentamatta hintaa koko tuotannon osalta. 
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5.9 OLIGOPOLI JA KARTELLI 

Oligopoli: kun myyjiä on vain vähän tai muutamalla myyjällä on suuri markkinaosuus. 

Kuten monopolikin, myös oligopoliyritys kohtaa laskevan kysyntäkäyrän: se voi vaikuttaa 

tuotteensa hintaan, ja rajatulo < hinta. Oligopolikin aiheuttaa hyvinvointitappiota, mutta 

vähemmän kuin monopoli. 

Oligopoliyrityksen käyttäytymisen mallintaminen on vaikeaa kolmesta syystä: 

 erilaiset oligopolit käyttäytyvät eri tavoin, riippuen mm. yritysten lukumäärästä 

 strateginen käyttäytyminen, eli kilpailijoiden reaktioiden ennakoiminen 

 oligopoliyritys tekee päätöksiä useasta eri muuttujasta, ei ainoastaan määrästä 

Oligopolien analyysin pääväline on peliteoria, ja erityisesti ns. payoff-matriisi eli taulukko, 

joka näyttää, miten kunkin yrityksen voitto riippuu kaikkien yritysten valinnoista. Kirjan 

sivulla 87 on tällainen payoff-matriisi: 

kallis halpa

kallis
A:n voitto = 500

B:n voitto = 500

A:n voitto = 100

B:n voitto = 700

halpa
A:n voitto = 700

B:n voitto = 100

A:n voitto = 300

B:n voitto = 300

Yritys B:n hinta

Yritys A:n

hinta

 

Kyse on duopolista, oligopolin erikoistapauksesta, jossa yrityksiä on kaksi. Kumpikin yritys 

voi valita kahdesta strategiasta: joko kalliit tai halvat hinnat. Nuolet ilmaisevat, miten 

kunkin yrityksen kannattaa toimia riippuen siitä, minkä strategian kilpailija valitsee. 

Näemme, että kummankin yrityksen kannattaa myydä halvalla, valitsi kilpailija miten 

tahansa. Siksi peli päätyy aina oikeaan alanurkkaan, jossa molemmat myyvät tuotetta 

halvalla. Tämä on tietenkin hyvä yhteiskunnan näkökulmasta. 

Oikea alanurkka on Nash-tasapaino, jonka määritelmä on: Nash-tasapainossa yksikään 

pelaaja ei hyödy mitään siitä, että yksipuolisesti vaihtaisi strategiaansa. Kummankaan ei 

kannata vaihtaa 300:sta 100:aan. (Huomaa, että kumpikin pelaaja voi tehdä päätöksiä vain 

omasta strategiastaan, ei kilpailijan.) 

Entä jos yritykset sopivat keskenään, että kumpikin pitää hintansa korkeana? Ne siis 

muodostaisivat kartellin eli toimisivat yhdessä monopolin tavoin. Tällöin kumpikin saisi 

voittoa 500. Näin niiden kannattaakin tehdä, jos ne pystyvät pitämään sopimuksesta kiinni. 

On kuitenkin syitä, miksi kartelli hajoaa helposti: 

 yksittäisellä kartellin jäsenellä on houkutus rikkoa sopimusta ja myydä halvalla, 
etenkin jos yritysten on vaikea valvoa toisiaan 

 korkeat voitot houkuttelevat alalle uusia kilpailijoita 

 kartellisopimukset ovat lainvastaisia; kartellin paljastava yritys saa yleensä lieven-

netyn tuomion, joten kartellin jäsenellä on houkutus paljastaa kartelli ennen kuin 

joku muu tekee sen. 
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5.10 TUOTEDIFFEROINTI JA MONOPOLISTINEN KILPAILU 

Edellä tarkastellut monopoli ja oligopoli rikkovat täydellisen kilpailun ehtoja 1 ja 4. Entä jos 

rikottaisiin ehtoa 2 tai 3, minkälainen markkinarakenne siitä seuraisi? 

Tuotedifferentiaatio on sitä, kun yritys pyrkii tekemään tuotteestaan hieman erilaisen, 

jolloin kilpailijoiden tuotteet eivät enää ole sille täydellisiä substituutteja. Näin yritys voi 

nostaa tuotteen hintaa, mutta menettää vain osan asiakkaistaan. 

Tosielämässä tuotteet ovat aina jossain määrin erilaisia. Jopa ruokakaupat ovat kuluttajan 
näkökulmasta erilaisia: yksi on lähellä, toiset kauempana! Siksi kunkin kaupan on mahdol-

lista nostaa maitolitran hintaa menettämättä kaikkia asiakkaitaan. Sinunkin lähikauppasi 

on jo tehnyt näin; tuotteiden hinnat on säädetty voiton maksimoivalle tasolle. 

Monopolistinen kilpailu vallitsee toimialalla, jossa jokainen yritys kohtaa laskevan kysyntä-

käyrän, mutta yritykset ovat pieniä ja alalle tulo on vapaata. Yrityksiä tulee lisää, kunnes 

voitot ovat liian pieniä houkutellakseen enää uusia kilpailijoita. 

5.11 KILPAILUKYKY 

Kilpailukyvyllä tarkoitetaan yleensä kannattavuutta, joka on sitä parempi, 

 mitä kalliimmalla tuote menee kaupaksi 

 mitä alemmat ovat tuotantopanosten hinnat (palkat) 

 mitä korkeampi on panosten tuottavuus (teknologia). 

Yksikkötyökustannus =
𝑤𝐿

𝑄
=

𝑤

𝑄/𝐿
=

palkkataso

työn tuottavuus
 . Tämä mittari yhdistää kätevästi kaksi 

viimeksimainittua kilpailukyvyn osatekijää. Kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on 

tärkeää, ettei kotimainen yksikkötyökustannus kasva liian korkeaksi muihin maihin verrat-

tuna. 

Yrityksen arvonlisäys on tuotoksen arvo miinus välituotteiden arvo, eli 𝑃𝑄 − 𝑠𝑀. Arvonli-

säyksestä maksetaan palkat 𝑤𝐿, lainakorot 𝑟𝐾 ja yrityksen omistajien voitot. 

Yritys voi kohentaa kannattavuuttaan seuraavilla keinoilla: 

 kehittämällä parempia tuotteita, joista saa paremman hinnan 

 alentamalla tuotantopanosten hintoja esim. siirtämällä tuotantoa matalamman 
palkkatason maihin 

 nostamalla panosten tuottavuutta ottamalla käyttöön uutta teknologiaa. 

Lisäksi yrityksen kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttaa valuuttakurssi: jos euron ulkoi-

nen arvo laskee, dollarilla saa enemmän euroja ja siten enemmän suomalaisia tuotteita. 

Hintakilpailukyky siis paranee, kun oma valuutta heikkenee. 
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6 TUOTANNONTEKIJÄMARKKINAT 

Pääsykoekirjan v. 2008 painoksessa tämä luku jakautui kahteen osaan: Työmarkkinat ja 

Rahoitusmarkkinat. Työmarkkinat liittyvät tuotannontekijään nimeltä työ, ja rahoitus-

markkinat liittyvät tuotannontekijään nimeltä pääoma. 

Vuoden 2010 painokseen lisätty luku Finanssikriisi täydentää rahoitusmarkkinoita käsitte-

levää lukua. Valitettavasti se on vasta-alkajalle melko vaikeaselkoinen. Se kannattaa lukea 

vasta, kun olet lukenut luvun 11, jotta tiedät, miten pankkijärjestelmä toimii. 

6.1 TYÖMARKKINAT 

Työmarkkinoita mallinnetaan melko samanlaisella kysyntä-tarjontamallilla kuin hyödyke-

markkinoitakin: kysyntäkäyrä on laskeva, tarjontakäyrä on nouseva, ja käyrien leikkaus-

piste määrää markkinoiden tasapainon: 

 

Tämä eroaa hyödykkeiden kysyntä-tarjontamallista seuraavasti: 

 vaaka-akselilla on työpanoksen määrä 𝐿 (labor) 

 pystyakselilla on palkka 𝑤 (wage), joka on työn hinta 

 päinvastoin kuin hyödykemarkkinoilla, nyt kysyntä tulee yritysten taholta ja 
tarjonta kotitalouksien taholta.14 

Työn markkinakysyntäkäyrä johdetaan yksittäisten yritysten kysyntäkäyristä samalla 
tavalla kuin hyödykemarkkinoillakin: kullakin palkkatasolla lasketaan eri yritysten 

kysymät määrät yhteen. Vastaava pätee tarjontakäyrän osalta. 

 

Kuviin on nuolella merkitty yksittäisen yrityksen kysyntä (vas. kuva) ja yksittäisen koti-

talouden tarjonta (oik. kuva). 

                                                             
14 Huomaa ero arkikieleen: arkikielessä sanomme, että yritys tarjoaa työtä Matille, mutta 
taloustieteessä sanotaan, että Matti tarjoaa työtä yritykselle. 
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6.1.1 Miksi yksittäisen yrityksen työn kysyntäkäyrä on laskeva? 

Mitä halvempaa työvoima on, sitä enemmän työvoimaa yrityksen kannattaa palkata. Tämä 
kuulostaa itsestäänselvältä. Mutta mikä on optimaalinen työvoiman määrä? 

Kun yritys harkitsee, kannattaisiko työpanosta lisätä yhden yksikön verran, se vertaa näin 

syntyvää lisätuloa lisäkustannukseen. Lisäkustannus on yhtä kuin palkka 𝑤 . Lisätulo on 

työn rajatuottavuuden arvo, eli rajatulo kertaa työn rajatuottavuus, ts.  
Δ𝑅

Δ𝐿
=

Δ𝑅

Δ𝑄
∙

Δ𝑄

Δ𝐿
 , missä 

𝑅 on yrityksen myyntitulot, 𝑄 on tuotettu hyödykemäärä ja 𝐿 on käytetty työpanos. 

Esimerkiksi: jos työn rajatuottavuus on 3, niin kasvatettaessa työnpanosta 1:llä, tuotos 𝑄 

kasvaa 3:lla. Jos rajatulo on 5 €, niin yrityksen tulot kasvavat 15 eurolla. Jos palkka on alle 

15 €, työvoiman lisäys kannattaa.  

Kun työpanosta lisätään, työn rajatuottavuuden arvo vähenee, kahdesta syystä: 1) työn raja-
tuottavuus vähenee, ja 2) rajatulo vähenee, koska tuotos kasvaa. (Jos on täydellinen kilpailu, 

vain ensimmäinen vaikutus pätee.) Yritys palkkaa lisää työvoimaa, kunnes pätee ehto: 

rajatulo × työn rajatuottavuus = palkka. 

 

Yrityksen työn kysyntäkäyrä siirtyy oikealle, jos sen tuottamien hyödykkeiden kysyntä 

kasvaa. Myös mm. teknologian ja verotuksen muutokset voivat aiheuttaa siirtymiä. 

6.1.2 Miksi yksittäisen kotitalouden työn tarjontakäyrä on nouseva? 

Työn tarjontakäyrää voidaan ajatella käänteisesti vapaa-ajan kysyntäkäyränä. Vapaa-ajan 

hinta on palkka. Vapaa-ajan rajahyöty on aleneva, joten jäljellä oleva vapaa-aika on minulle 

sitä arvokkaampaa, mitä vähemmän minulla on sitä. Siksi tarvitaan yhä suurempi korvaus, 

jotta suostuisin työskentelemään vielä enemmän—toisin sanoen työn tarjontakäyrä on 

nouseva. Se on myös jyrkkenevä, sillä on olemassa luonnollinen yläraja sille, paljonko voi 

tehdä työtä (korkeintaan 24 h/vrk, jos sitäkään). 

 

Toisaalta vapaa-aika on normaalihyödyke. Palkan noustessa  tulot kasvavat  vapaa-ajan 

kysyntä kasvaa  työn tarjonta vähenee. Korkeilla palkkatasoilla tämä vaikutus voi olla niin 

suuri, että työn tarjontakäyrä alkaa kääntyä takaisin vasemmalle päin. 

Työn tarjontakäyrän siirtymisiä voivat aiheuttaa mm. kotitalouksien preferenssien 
muutokset sekä työnteosta riippumattomien tulojen muutokset. 
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6.1.3 Työttömyys 

Työttömyyttä käsitellään tarkemmin luvussa 10, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, 
että työttömyys johtuu työvoiman liikatarjonnasta. Toisin sanoen on jokin tekijä, joka pitää 

palkkoja markkinoiden tasapainotason yläpuolella: 

 

Minimipalkkalainsäädäntö on eräs mahdollinen selitys sille, miksi palkat eivät sopeudu, 
mutta muitakin selityksiä on. 

6.1.4 Palkkaerot 

Kilpailullisilla työmarkkinoilla yritys ei voi vaikuttaa palkkatasoon: samantyyppisestä 

työsuoritteesta maksetaan samaa palkkaa kaikissa yrityksissä. Palkkaeroja voi silti syntyä, 

kun työsuoritteet eivät ole samanlaisia, eli jos 

 työntekijät ovat erilaisia esim. kyvyiltään tai koulutukseltaan 

 työtehtävät tai -olosuhteet ovat erilaisia esim. miellyttävyydeltään. 

Koska koulutetun työvoiman rajatuottavuus on korkeampi kuin kouluttamattoman, 

yritykset ovat valmiita maksamaan siitä enemmän. Tämä palkkaero tarjoaa kotitalouksille 

kannustimen hankkia koulutusta. Jos palkkaero pienenisi, yhä harvempi kouluttautuisi  

koulutetun työvoiman tarjonta pienenisi ja kouluttamattoman työvoiman tarjonta kasvaisi 

 palkkaero kasvaisi jälleen. 

Työn rajatuottavuus selittää myös kansainvälisiä palkkaeroja. Työn rajatuottavuus on 

korkea rikkaissa maissa, joissa on paljon pääomaa per työntekijä. Köyhissä maissa on 

niukasti pääomaa, joten työvoiman rajatuottavuus on matala. Köyhän maan asukkaan 

nopein tapa vaurastua on päästä rikkaan maan työmarkkinoille. Jos työvoima liikkuisi 

vapaasti, kansainväliset palkkaerot tasoittuisivat. 

6.2 RAHOITUSMARKKINAT 

6.2.1 Diskonttaaminen (nykyarvon laskeminen) 

Tulevaisuudessa saatavan tulon nykyarvo lasketaan kaavalla 

 𝑃𝑉 =
𝑅

(1+𝑖)𝑛 

missä PV on nykyarvo (present value), 𝑅 on tulon nimellisarvo, 𝑖 on korkokanta ja 𝑛 on aika 

vuosina tulon saamiseen. Jos investointi tuottaa tuloja useina vuosina, jokainen tulo diskon-

tataan erikseen, ja koko tulovirran nykyarvo on näiden nykyarvojen summa: 

 𝑃𝑉 =
𝑅1

(1+𝑖)
+

𝑅2

(1+𝑖)2 + ⋯ +
𝑅𝑛

(1+𝑖)𝑛 

missä 𝑅1, 𝑅2, …, 𝑅𝑛 ovat 1, 2, …, 𝑛 vuoden päästä saatavat tulot. Jos tulovirta jatkuu ikuisesti 

(eli 𝑛 = ∞) ja vuosittainen tulo on vakio 𝑅, niin  
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 𝑃𝑉 =
𝑅

𝑖
 

missä 𝑅 on vuosittaisen tulon nimellisarvo. 

Investointi on kannattava, jos sen tuottamien tulojen nykyarvo ylittää sen hankintamenon. 

Mutta mitä korkeampi on korko 𝑖 , sitä pienempi on tulevien tulojen nykyarvo, ja sitä 

harvempi investointi on kannattava. 

6.2.2 Rahoituksen kysyntä ja tarjonta 

Rahoitusmarkkinoilla säästäjät (eli rahoitusylijäämäiset) tarjoavat rahoitusta lainantarvit-

sijoille (eli rahoitusalijäämäisille). Rahoituksen tarjonta tulee kotitalouksilta. Kysyntä tulee 

sekä yritysten että kotitalouksien taholta: yritykset tarvitsevat rahoitusta investointeihin, 

kotitaloudet tarvitsevat rahoitusta toisaalta investointeihin (esim. asunto- tai opintolaina), 

toisaalta kulutuksen ajallisen jakautumisen säätelyyn (kulutusluotto). 

Korko on rahoituksen hinta. Se tasapainottaa rahoituksen kysynnän ja tarjonnan: 

 

Kuviossa £ merkitsee rahoituksen määrää, 𝑖  korkotasoa. Tuttuun tapaan 𝐷  on kysyntä 

(demand) ja 𝑆 on tarjonta (supply). Markkinakysyntä- ja tarjontakäyrät muodostuvat yksi-

löllisistä kysyntä- ja tarjontakäyristä kuten muillakin markkinoilla. 

Kysyntäkäyrä on laskeva, koska koron laskiessa yhä useampi investointi on kannattava. 

Kysyntäkäyrä siirtyy, kun jokin muu investointien kannattavuuteen vaikuttava tekijä 
muuttuu, esim. jos yritysten tuotteiden kysyntä vahvistuu tai valtio tukee investointeja 

verohelpotuksin. 

Tarjontakäyrä on nouseva, koska mitä korkeamman tuoton säästöille saa, sitä houkuttele-

vampaa on säästäminen eli rahoituksen tarjoaminen. Rahoituksen tarjontakäyrää voivat 

siirtää muutokset mm. pääomatulojen verotuksessa (veron nousu vähentää säästämis-

halukkuutta) tai kotitalouksien tuloissa (nykyisten tulojen kasvu lisää säästämishaluk-

kuutta, tulevien tulojen kasvu vähentää sitä), sekä tietenkin preferenssien muutokset. 

6.2.3 Rahoituksen välittyminen 

Rahoituksella on monta muotoa, joista kirja mainitsee seuraavat kolme: 

 Pankkirahoitus. Säästäjä tallettaa rahansa pankkiin (eli lainaa ne pankille), joka 
lainaa ne eteenpäin. Säästäjän riski menettää talletuksensa on vähäinen, sillä 

o pankki hajauttaa sijoituksensa useisiin eri kohteisiin 

o pankki on taitava arvioimaan sijoituskohteiden riskejä 

o monissa maissa pankkitalletuksilla on valtion takaus. 

 Obligaatiot eli velkakirjat. Velkakirja on pohjimmiltaan lappu, jossa lukee esim: XYZ 
Oy maksaa tämän lapun omistajalle 10 000 euroa 15.7.2015. Sijoittajat lainaavat 

XYZ Oy:lle rahaa ostamalla näitä lappuja diskontattuun hintaan. 
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 Osakkeet. Osakeyhtiöt saavat osan rahoituksestaan myymällä osakkeita. Osakkeen-

omistaja ei saa ennaltamääriteltyä korkoa, vaan osuuden yrityksen voitosta (ks. 

luku 5). Siten osakkeet ovat riskipitoisempi sijoituskohde kuin esim. velkakirjat. 

6.2.4 Riski, likvidisyys ja tuotto 

Eri sijoituskohteilla on erilainen tuottotaso. Osakkeista saa keskimäärin paremman tuoton 

kuin pankkitalletuksista ja velkakirjoista. Tähän on kaksi syytä: 

 Ihmiset eivät pidä riskistä. Jotta kukaan suostuisi kantamaan riskiä, tuoton pitää olla 
keskimäärin suurempi kuin riskittömän koron. Siksi osakkeet tuottavat keskimäärin 

enemmän kuin velkakirjat. Mitä suurempi riski, sitä korkeampi tuottovaatimus. 

 Sijoituskohteen likvidisyys eli se, miten helppo se on vaihtaa johonkin muuhun. Mitä 

epälikvidimpi sijoituskohde, sitä korkeampi tuottovaatimus. Pankkitalletukset ovat 

likvidimpiä kuin osakkeet ja velkakirjat. 

6.3 FINANSSIKRIISI 

(Huom: tämä kappale kannattaa lukea vasta, kun olet lukenut luvun 11 ja tiedät, miten 

pankkijärjestelmä toimii.) 

Edellä kuvaillusta ilmenee, että rahoitusmarkkinat ovat pohjimmiltaan lupausten verkosto: 

A on luvannut maksaa B:lle, B C:lle, jne. Jotta tämä toimisi, tarvitaan luottamusta siihen, että 

riittävän moni täyttää lupauksensa. Jos luottamus menetetään, rahoitusmarkkinat eivät 

enää toimi normaalisti. Tätä kutsutaan finanssikriisiksi. 

6.3.1 Talletuspako (bank run) 

Pankin tehtävänä kansantaloudessa on ottaa vastaan lyhytaikaisia sijoituksia (talletuksia) 
ja myöntää pitkäaikaisia lainoja. Se pitää osan vastaanottamistaan talletuksista käteisenä 

pystyäkseen maksamaan niille tallettajille, jotka haluavat nostaa rahaa. Jos käteinen uhkaa 

loppua, pankki voi lainata sitä toisilta pankeilta. 

Toisin on, jos pankin maksukyky joutuu epäilyksenalaiseksi. Silloin pankki ei enää saa lainaa 

muilta pankeilta, ja tallettajat pyrkivät kilpaa nostamaan rahansa pois, sillä viimeinen ei saa 

rahojaan, ainakaan heti. Tätä kutsutaan talletuspaoksi. Pankki voi kaatua, vaikkei sen 

maksukyvyssä olisi alun perin ollut mitään vikaa. 

Voisi luulla, että pankki selviäisi talletuspaosta myymällä varojaan muille pankeille. Näin ei 

ole, sillä pankin varat ovat epälikvidejä: niitä on vaikea saada myydyksi ainakaan täyteen 

hintaan, ja jos pankki myy niitä alennuksella, se kärsii tappioita ja heikentyy entisestään. 

Jos kaatuneen pankin tallettajat ovat toisen pankin velallisia, nyt tämä toinen pankki uhkaa 

kärsiä tappioita. Näin kriisi leviää pankista toiseen. Samalla kaikki muukin taloudellinen 

toiminta kärsii, kun ihmiset eivät pysty käyttämään rahojaan. 

Talletuspaoilta voitaisiin välttyä, jos pankeilta vaadittaisiin suurempaa käteisvarantoa 

ja/tai suurempaa omavaraisuutta.15 Tämä kuitenkin haittaa rahoituksen välittymistä. 

                                                             
15 Omavaraisuus (vakavaraisuus) on sitä parempi, mitä suurempi on oman pääoman osuus pankin 
taseen loppusummasta. Taseen loppusumma kertoo pankin omaisuuden määrän. Oma pääoma 
saadaan vähentämällä taseen loppusummasta velat. Jos pankki kärsii tappioita, omaisuus vähenee 
mutta velat eivät, joten oma pääoma pienenee. Jos tappiot ovat suuremmat kuin oma pääoma, 
pankki ei enää pysty maksamaan kaikkia velkojaan. Siksi on tapana sanoa, että oma pääoma 
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6.3.2 Pankkien pelastaminen ja moraalikato 

Talletuspaon tapahtuessa keskuspankki voi tulla apuun ja lainata ylimääräistä rahaa 
vaikeuksissa oleville pankeille. Koska keskuspankilla on oikeus painaa uusia seteleitä, se voi 

periaatteessa pelastaa minkä tahansa pankin. 

Ongelma tässä on se, että se synnyttää moraalikatoa (moral hazard). Jos pankit pelastetaan 

aina niiden joutuessa vaikeuksiin, niiden kannattaa sijoittaa korkeariskisiin kohteisiin, 

jotka voivat tuottaa suuren voiton tai suuren tappion: jos riskinotto onnistuu, pankki saa 

suuret voitot, mutta jos se epäonnistuu, keskuspankki pelastaa. Aina, kun keskuspankki 

pelastaa pankin, se vahvistaa muiden pankkien luottamusta siihen, että nekin pelastetaan, 

mikä kannustaa niitä ottamaan riskejä, joita ne eivät pysty itse kantamaan. 

  

                                                             
muodostaa puskurin tappioita vastaan. Niin kauan, kuin omaa pääomaa on runsaasti, pankki on 
suojassa talletuspaolta, sillä kellään ei ole syytä epäillä pankin maksukykyä. 
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7 JULKISTALOUS 

Julkisen vallan voi olla syytä puuttua markkinoiden toimintaan, 

1) jos markkinat toimivat tehottomasti, eli yhteiskunnan rajahyöty ≠ yhteiskunnan 

rajakustannus 

2) jos markkinoiden aikaansaama tulonjako on epäoikeudenmukainen. 

7.1 INSTITUUTIOT 

Tämä on jälleen sama aihe, josta puhuttiin luvussa 3. Kun instituutiot eivät ole kunnossa  

taloustoimikustannukset ovat korkeat  markkinat eivät toimi tehokkaasti. Tällöin julkisen 

vallan kannattaa pyrkiä parantamaan instituutioita. 

7.2 EPÄTÄYDELLINEN KILPAILU 

Markkinat tuottavat optimaalisen määrän kutakin hyödykettä silloin, kun vallitsee täydel-

linen kilpailu. Kilpailun ollessa epätäydellistä, yrityksen kannattaa tuottaa vähemmän ja 

kalliimmalla. Tämä on yhteiskunnan edun kannalta liian vähän. Mitä valtio voi tehdä: 

 poliittisella päätöksellä luodulta monopolilta voidaan poistaa yksinoikeudet 

 kilpailupolitiikan avulla voidaan kieltää monopoliaseman väärinkäyttö 

 kansainvälisen kilpailun esteitä, kuten tullimaksut, voidaan poistaa 

 monopolin tuottaman hyödykkeen hintaa voidaan säännöstellä. 

7.3 VEROTUS 

Voidakseen tehdä ylipäänsä mitään, julkisen vallan on kerättävä rahaa verottamalla. Haitta-

puolena on, että verotus vääristää markkinoita. 

Ajatellaan esim. hyödykeveroa. Jos veroja ei ole, yksittäisen omenafirman tarjontakäyrä on 
𝑃 = 𝑀𝐶(𝑄) , missä 𝑀𝐶(𝑄)  on rajakustannus tuotannon ollessa 𝑄 . Toisin sanoen, firma 

tuottaa sen määrän, jolla viimeisen omenan tuotantokustannus vastaa siitä saatavaa hintaa. 

Nyt jos omenoille asetetaan vero, määrältään 𝑡  jokaista tuotettua yksikköä kohti, niin 

omenan hinnasta jää yrittäjälle vain osa 𝑃 − 𝑡. Nyt tämän jäljelle jäävän osan täytyy kattaa 

viimeisen omenan tuotantokustannus: 𝑃 − 𝑡 = 𝑀𝐶(𝑄)    ⟹    𝑃 = 𝑀𝐶(𝑄) + 𝑡. Saman voi 

sanoa toteamalla, että nyt omenan hinnan täytyy kattaa sekä rajakustannus että vero. 

Yrityksen tarjontakäyrä nousee siis veron verran ylöspäin, ja kun tämä koskee kaikkia alan 

yrityksiä, myös markkinatarjontakäyrä nousee veron verran ylöspäin: 
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Veron vaikutuksesta markkinahinta nousee ja vaihdettu määrä vähenee. Uudessa tasa-

painossa tuottajan saama hinta on veron verran pienempi kuin ostajan maksama hinta. 

Syntyy hyvinvointitappio, jonka määrä on alla vas. kuvassa väritetyn kolmion suuruinen.16 

 

Julkisen vallan saama verokertymä on 𝑇 = 𝑄2𝑡, missä 𝑄2 on uudessa tasapainossa vaihdet-

tu hyödykemäärä ja 𝑡  on vero per yksikkö. Verokertymä on oikeanpuoleisessa kuvassa 

väritetyn nelikulmion pinta-ala. 

Hyödykkeet, joiden kysyntä on jäykkää, ovat hyviä verotuskohteita, koska tällöin 1) hyvin-

vointitappio on pieni ja 2) verokertymä on suuri. 

Toinen asia, mihin kysynnän hintajousto vaikuttaa, on verotuksen kohtaanto eli se, kuka 

viime kädessä maksaa veron. Vertaa alla olevia kuvia. Vasemmalla kysyntä on joustavampaa 

kuin tarjonta. Kuluttajahinta nousee vain vähän, mutta tuottajahinta laskee paljon. Tuottajat 

siis maksavat verosta suurimman osan. 

 

Oikealla taas tarjonta on joustavampaa kuin kysyntä. Kuluttajahinnan nousu on tällöin 

suurempi kuin tuottajahinnan lasku, eli verorasitus kohdistuu enemmän kuluttajiin kuin 
tuottajiin. 

Palkkojen verottaminen aiheuttaa samanlaisen ilmiön: työn tarjontakäyrä nousee veron 

verran ylöspäin. Toisaalta työn tarjonta on jäykkää, joten hyvinvointitappio jää vähäiseksi. 

Vastaavasti pääomatulojen verottaminen saa rahoituksen tarjontakäyrän nousemaan veron 

verran ylöspäin. 

  

                                                             
16 Vrt. monopolin hyvinvointitappio tämän tiivistelmän sivulla 25. 
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7.4 ULKOISVAIKUTUKSET 

Ulkoisvaikutukset mainittiin jo luvussa 3 (s. 35). Ne ovat tuotannon tai kulutuksen sivu-

vaikutuksia, jotka aiheuttavat joko hyötyä tai haittaa jollekin sivulliselle, eli jollekin muulle 

kuin tuottajalle ja kuluttajalle. 

Hyvä esimerkki ovat tuotannon aiheuttamat saasteet. Ne ovat negatiivinen ulkoisvaikutus 

tuotannossa. Kun kaivos tuottaa lisää malmia, sen omat kustannukset kasvavat rajakustan-

nuksen verran, sanokaamme 5 €/kg. Mutta tämän lisäksi muille ihmisille koituu saasteista 

jokin haitta, jolla on periaatteessa jokin rahallinen arvo, sanokaamme 0,0001 €/kg per 

asukas. Jos asukkaita on 10 000, ulkoisvaikutus on 1 €/kg. Yhteiskunnan rajakustannus on 

siten 6 €/kg, ei 5 €/kg. 

Yritys ei ota huomioon muille aiheuttamiaan kustannuksia. Myöskään yksittäinen ostaja ei 

ota huomioon muuta kuin sen osan haitasta, joka kohdistuu häneen itseensä (joka on 

yleensä mitättömän pieni, mutta kun kaikki toimivat näin, yhteenlaskettu haitta on suuri). 

Ulkoisvaikutuksia on neljänlaisia, sillä ne voivat syntyä joko tuotannosta tai kulutuksesta, 

ja ne voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Alla olevissa kuvissa 𝑄𝑚 merkitsee markkinoiden 

tuottamaa määrää, 𝑄∗ merkitsee yhteiskunnan kannalta optimaalista määrää. 

 

 Kielteinen (negatiivinen) Myönteinen (positiivinen) 

Tuotan-
nossa 

 

Yhteiskunnan rajakustannus (MSC, 
marginal social cost) > yksityinen 
rajakustannus. Markkinat tuottavat 
liikaa. Esim. tuotannon saasteet. 

 

Yhteiskunnan rajakustannus (MSC, 
marginal social cost) > yksityinen 
rajakustannus. Markkinat tuottavat 
liian vähän. Esim. roskakalojen 
kalastus, joka puhdistaa vesistöjä. 

Kulutuk-
sessa 

 

Yhteiskunnan rajahyöty (MSU, 
marginal social utility) < yksityinen 
rajahyöty. Markkinat tuottavat 
liikaa. Esim. tupakointi. 

 

Yhteiskunnan rajahyöty (MSU, 
marginal social utility) > yksityinen 
rajahyöty. Markkinat tuottavat liian 
vähän. Esim. poliorokotus, joka 
vähentää muidenkin riskiä sairastua 
polioon. 
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7.5 ULKOISVAIKUTUKSEN SISÄISTÄMINEN 

Ulkoisvaikutuksen sisäistäminen merkitsee, että ulkoisvaikutuksen vaikutus siirtyy joko 

tuottajan tai kuluttajan kannettavaksi, jolloin tämä muuttaa käyttäytymistään siten, että 

markkinoilla tuotetuksi määräksi tulee yhteiskunnan kannalta optimaalinen määrä. Kirja 

mainitsee neljä tapaa, miten tämä voi tapahtua. 

Tapa 1: ulkoisvaikutus voidaan teoriassa sisäistää markkinaehtoisesti. Kaivos voi maksaa 

asukkaille korvauksen tai päinvastoin. Tämä kuitenkin edellyttää, että talouden instituutiot 

pakottavat jommankumman osapuolen maksamaan: yritys ei maksa vapaaehtoisesti, ja 

asukkailla on ns. vapaamatkustamisen ongelma (ks. Julkishyödykkeet). 

Tapa 2: julkinen valta voi asettaa saasteille kiintiön ja huutokaupata saastutusoikeudet 
yrityksille. Ne yritykset, jotka pystyvät yhtä saasteyksikköä kohti tuottamaan eniten voittoa, 

tarjoavat saastutusoikeuksista eniten. Tuotanto siirtyy tehokkaimpiin yrityksiin, mikä on 

yhteiskunnan edun mukaista. 

Tapa 3: Pigou-vero on vero, joka on negatiivisen ulkoisvaikutuksen suuruinen. Jos esimerk-

kimme kaivokselta peritään hyödykeveroa 1 €/kg, sen tarjontakäyrä siirtyy veron verran 

ylöspäin. Siis ulkoisvaikutuksen verran ylöspäin. Tällöin markkinat päätyvät tuottamaan 

yhteiskunnan kannalta optimaalisen määrän. Vastaavasti positiivinen ulkoisvaikutus 

voidaan sisäistää tukipalkkion avulla. Tällaiset verot ja tuet muodostavat markkinoille vää-

ristymän, joka kumoaa ulkoisvaikutuksesta johtuvan vääristymän. 

Tapa 4: saasteiden verottaminen. Kirja mainitsee tämän vain ohimennen, mutta tämä on 

ehkä Pigou-veroakin parempi tapa, sillä Pigou-vero perustuu vain tuotetun malmin mää-

rään, eikä kannusta kaivosta ottamaan käyttöön puhtaampaa teknologiaa. 

Tavat 1—4 ovat esimerkkejä taloudellisesta ohjauksesta. Sen vaihtoehto on hallinnollinen 

ohjaus, jonka keinoja ovat ”rajoitukset, kiellot, säännöt ja ehdot”. Toisin sanoen siinä on 

suunnitelmatalouden makua. Taloustiede neuvoo käyttämään mieluummin taloudellista 

kuin hallinnollista ohjausta, jos suinkin mahdollista. 

7.6 JULKISHYÖDYKKEET 

Julkishyödyke on hyödyke, jolla on seuraavat kaksi ominaisuutta: 

1) lisäkulutuksesta ei synny lisäkustannuksia, 

2) jos hyödyke tuotetaan, ketään ei voida estää hyötymästä siitä. 

Majakka on tällainen. Sen kustannukset ovat samat riippumatta siitä, kuinka moni navigoi 

sen avulla, eikä ketään voida estää navigoimasta sen avulla. Terveydenhoito taas ei ole 

julkishyödyke: mitä enemmän potilaita, sitä suuremmat kustannukset, ja on helppo jättää 

hoitamatta ne, jotka eivät maksa hoidosta. 

Julkishyödyke on positiivisen ulkoisvaikutuksen ääritapaus: periaatteessa majakan voisi 
rakentaa joku yksityinenkin taho, jos se hyötyy majakasta tarpeeksi, esim. suuri laivayhtiö. 

Silloin muutkin hyötyvät. Silti voidaan todeta, että vapaat markkinat, joilla jokainen katsoo 

vain omaa etuaan, tuottavat liian vähän majakoita. Suurin syy on vapaamatkustamisen 

ongelma: kukaan ei halua maksaa omaa osuuttaan majakasta, vaan väittää, ettei tarvitse sitä, 

ja toivoo salaa muiden maksavan sen. 

Yhteiset resurssit ovat hyödykkeitä, jolla on ominaisuus 2, muttei ensimmäistä. Joillakin 

hyödykkeillä, esim. digitaalisilla tallenteilla, on ominaisuus 1, muttei jälkimmäistä. 
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7.7 EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO 

Kun vaihdannan osapuolista toinen tietää enemmän kuin toinen, vähemmän tietävällä on 

hyvä syy pelätä tulevansa vedätetyksi. Tällöin on kyse informaation epäsymmetriasta. 

Yritys tietää tuotteidensa laadun asiakasta paremmin. Ääritapauksessa asiakas ei pysty 

jälkikäteenkään arvioimaan, oliko tuote sitä mitä luvattiin (esim. ravintolisät). Hän voi vain 

ostaa ”sian säkissä” tai jättää ostamatta. Jos heikkolaatuisen tuotteen valmistaminen on 

halvempaa kuin laadukkaan  rehelliset tuottajat eivät pärjää kilpailussa  kukaan ei 

tuota laadukasta tuotetta. 

Usein tällaiseen ongelmaan löytyy jokin markkinaehtoinen ratkaisu. Esim. jos asiakas 

pystyy jälkikäteen toteamaan tuotteen laadun, yrityksen ei kannata huijata asiakkaita, 

koska se johtaisi maineen menettämiseen. Tämä ei kuitenkaan toimi kaikissa tapauksissa, 

ja lisäksi se vaikeuttaa uusien yritysten pääsyä markkinoille. 

Toinen ratkaisu on, että jokin riippumaton taho tarkastaa yrityksen toiminnan ja kertoo 

tarkastuksen tuloksen kaikille. Silloin, kun tarkastaminen on erittäin kallista ja sen tuottama 

tieto hyödyttää monia, tarkastuspalvelu on julkishyödyke. Äärimmäisenä keinona julkinen 

valta voi myös tuottaa ongelmallisen hyödykkeen itse. 

7.8 TULONJAKO 

Markkinoiden toiminnan parantaminen on eräs julkisen vallan tehtävistä. Tulonjaon tasaa-

minen on toinen. Usein nämä ovat keskenään ristiriidassa. 

Tuloeroja mitataan vertaamalla kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja: bruttotulot plus 

saadut tulonsiirrot miinus verot. Tulonsiirtoja ovat mm. eläkkeet, opintotuet ja lapsilisät. 

Kun verrataan esim. alimman ja ylimmän tulokymmenyksen tuloja, saadaan käsitys tulo-

eroista. 

Tuloeroja voidaan tasoittaa kahta tietä: joko resurssien uudelleenjaolla tai vaikuttamalla 

hintoihin. Resurssien uudelleenjaosta on kyse esim. kehitysmaiden maareformeissa ja siinä, 

että monissa maissa valtio tarjoaa kotitalouksille maksuttomia koulutuspalveluja (koulutus 

on kotitalouden omistamaa henkistä pääomaa). Myös perintöverotus on ehkä pikemminkin 

resurssien uudelleenjakoa kuin hintoihin vaikuttamista. 

Hintoihin vaikuttamisesta selkein esimerkki on hyödykkeiden hintojen sääntely. Nykyään 

sitä pidetään typeränä, sillä se johtaa tähän: 

 

Tarjonta siis supistuu, varsinkin pitkällä aikavälillä, kun yritykset lakkaavat investoimasta 
hyödykkeen tuotantoon. Hyödyke on halpa, mutta kaupan hyllyt ovat tyhjät. Säännöstely 

synnyttää myös korruptiolle otollisen tilanteen ja pitkällä aikavälillä johtaa helposti myös 

hyödykkeen laadun heikkenemiseen. Vain ääritilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa hätä-

ratkaisua, tilapäinen hintasäännöstely voi olla järkevää. 
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Esimerkkeinä hintoihin vaikuttamisesta kirja mainitsee myös palkkojen säännöstelyn ja 

progressiivisen verotuksen. Nämä ovat paljon järkevämpiä keinoja tuloerojen tasaamiseen 

kuin hyödykkeiden hintojen säännöstely. 

7.9 JULKISEN VALLAN EPÄONNISTUMINEN 

Julkisen vallan ei kannata yrittää korjata jokaista pientä markkinoiden vääristymää, sillä 

kustannukset veronmaksajille voivat olla suuremmat kuin vääristymän aiheuttama hyvin-

vointitappio. Sitä paitsi myös julkinen valta voi epäonnistua, kolmesta eri syystä: 

1. Tarvittavien toimenpiteiden luonteen ja laajuuden määrittäminen voi olla vaikeaa, 

koska ymmärryksemme talouden lainalaisuuksista ja muu taloutta koskeva tietom-

me on vajavaista, ja tiedon hankkiminen on hidasta. 

2. Poliittinen päätöksenteko on usein eri näkemysten välistä tinkimistä, ja tuloksena 

syntyvä kompromissi ei välttämättä ole taloudellisesti tehokas. 

3. Poliitikot saattavat ajaa omia etujaan yhteiskunnan edun sijasta. 

7.10 JULKINEN OMISTUS JA TUOTANTO 

Vapaamatkustamisen ongelman takia julkishyödykkeet täytyy maksaa julkisista varoista, 

mutta niitä ei välttämättä tarvitse tuottaa julkisella sektorilla. Esim. majakat voidaan tilata 

yksityisiltä rakennusyhtiöiltä. 

Julkinen valta tuottaa myös tavallisia hyödykkeitä esim. seuraavista syistä: 

 kun hyödykkeen tuottaminen on luonnollinen monopoli (esim. vesilaitos) 

 epäsymmetrinen informaatio (kirjan esimerkkinä vankeinhoito) 

 jos pyrkimyksenä on tuotannon positiivisten ulkoisvaikutusten maksimointi. 

Viime vuosikymmeninä julkinen omistus ja tuotanto on vähentynyt, koska 

 teknologian kehittyessä jotkut luonnolliset monopolit ovat lakanneet olemasta sitä 

 yritysten valvontaan ja kilpailuttamiseen on keksitty uusia keinoja 

 positiivisten ulkoisvaikutusten tuottamiseen on löydetty markkinaehtoisia keinoja 

 jotkut hyödykkeet eivät enää ole julkishyödykkeitä (esim. televisiolähetykset) 

 rahoitusmarkkinoilla tilanne on muuttunut, valtiota ei enää tarvita suurten 
hankkeiden rahoittajaksi. 

Yksityinen yritys ei aina ole julkista tehokkaampi, mutta usein on, sillä: 
1. Julkisella tuotantolaitoksella ei ole yhtä suurta painetta kustannusten minimoimi-

seen kuin yksityisellä yrityksellä. 

2. Julkinen valta voi suosia omaa yritystään  kunnon kilpailua ei synny. 

7.11 VEROPOLITIIKKA JA TULONSIIRROT 

Julkinen valta tarvitsee verotuloja, mutta kuten edellä nähtiin, verotus aiheuttaa hyvin-

vointitappiota ja voi vääristää työn ja rahoituksen tarjontaa. Sama vaikutus voi olla tulon-

siirroilla, joiden määrä vähenee tulojen noustessa. Siksi verotusta suunniteltaessa tulisi 

keskittyä nimenomaan nettoverotuksen suunnitteluun (nettoverot = verot − tulonsiirrot). 

Suunnittelu on usein tasapainoilua tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä. 
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Könttäsummavero on vero, joka peritään kaikilta samansuuruisena  talousyksikön talou-

delliset valinnat eivät vaikuta sen määrään  könttäsummavero ei vaikuta taloudellisiin 

valintoihin  se ei vääristä markkinoita. 

Maksukykyperiaatteen mukaan veron määrän tulisi perustua veronmaksukykyyn—siis 
esim. tuloihin, kulutukseen tai omaisuuteen. Horisontaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, 

että samassa asemassa olevat maksavat yhtä paljon. Vertikaalinen oikeudenmukaisuus 

tarkoittaa, että parempiosainen maksaa enemmän. 

Proportionaalinen tuloverotus tarkoittaa, että verojen prosenttiosuus tuloista on vakio. 

Tämä toteuttaa sekä horisontaalisen että vertikaalisen oikeudenmukaisuusperiaatteen. 

Progressiivinen tuloverotus menee pidemmälle: veroprosentti on sitä korkeampi, mitä 

suuremmat tulot. Tämä tasaa tuloeroja enemmän kuin proportionaalinen verotus. 

Haittapuolena on, että korkeilla tulotasoilla rajaveroaste (verojen osuus lisätuloista) nousee 

korkeaksi, mikä saattaa vääristää työn tarjontaa. 

Joissain tapauksissa verotuksen aiheuttama vääristymä on itse asiassa hyvä asia. Pigou-
verot ja esim. saasteiden verottaminen sekä tehostavat markkinoiden toimintaa että tuovat 

verotuloja. Näiden verojen käytössä on kaksi ongelmaa: 1) on vaikea määrittää, kuinka suuri 

veron tulisi olla hyvinvoinnin maksimoimiseksi; 2) osa tuotannosta saattaa siirtyä matalam-

man verotuksen maihin. 

Hyötymisperiaatteen mukaan veroja tulisi maksaa eniten niiden, jotka hyötyvät eniten niillä 

tuotetuista julkishyödykkeistä. Esim. jos majakoiden rakentaminen rahoitettaisiin laiva- ja 

veneveroilla. 

Veropohja tarkoittaa niitä asioita, joihin verotus perustuu, esim. tulot, kulutus ja omaisuus. 

Verokanta tarkoittaa veron määrää, esim. veroprosenttia. Veropohjan tulisi mielellään olla 

laaja, jotta verokanta voitaisiin pitää matalana. 

Suurin osa veroista perustuu tuloihin. Tässä on kaksi ongelmaa. 1) Kaikki tulot eivät ole 

rahatuloja: esim. omistusasunnossa asuminen tuottaa joka kuukausi säästyneen vuokran 

suuruisen tulon. Kun rahaa ei siirry, veron määrittäminen on vaikeaa, ja kansalaisten on 

vaikea ymmärtää sitä. 2) Tulojen verottaminen ei kannusta säästämiseen, kuten kulutuksen 

verottaminen. Kulutuksen verottaminen puolestaan suosii rikkaita köyhien kustannuksella, 

koska köyhät kuluttavat suuremman osan tuloistaan kuin rikkaat. 

Veropolitiikka on kompromissien tekemistä, ja siksi verojärjestelmällä on taipumus 
monimutkaistua ajan myötä. Tämä on harmi, sillä verojärjestelmän tulisi olla yksinkertainen 

ja hallinnollisesti halpa kerätä. Monimutkaistumisen tahattomana seurauksena syntyy jopa 

kannustinloukkuja: tilanteita, joissa ei kannata tienata enempää, koska bruttotulojen kasvu 

aiheuttaisi käteenjäävien tulojen pienenemisen. Tällainen absurdi sekasotku tulisi purkaa 

ja korvata paremmalla verojärjestelmällä. Yksityiskohdista on kuitenkin vaikea päästä 

sopuun, koska 1) aina joku kärsii, 2) suurten uudistusten vaikutuksia on vaikea ennustaa, 

ja 3) on eri näkemyksiä siitä, mikä olisi oikeudenmukaista. 

Kansalaispalkalla tarkoitetaan vero- ja tulonsiirtojärjestelmää, jossa jokaiselle kansalaiselle 

maksettaisiin tietty tuloista riippumaton vakiosumma, ja kaikkia muita tuloja verotettaisiin 

jonkin yksinkertaisen säännön mukaan. 
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8 MIKROSTA MAKROON (KANSANTALOUDEN TILINPITO) 

Pääsykokeen kannalta tämän luvun tärkeimpiä asioita ovat 1) kansantalouden tilinpidon 

määritelmät ja yhtälöt, 2) huoltotaseyhtälö, 3) maksutase ja 4) säästämisen, investointien 

ja vaihtotaseen välinen yhteys. 

8.1 KANSANTALOUDEN TILINPITO 

Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka mittaa suureita, joita makrotaloustiede 

yrittää selittää. Se perustuu luvussa 3 esiteltyyn kansantalouden kiertokulkumalliin, jossa 

kotitaloudet ostavat yrityksiltä hyödykkeitä jne. Tässä mallissa kansantalouden tuotannon 

määrä voidaan laskea kolmella tavalla: 1) kertomalla tuotettujen hyödykkeiden määrät 

niiden hinnoilla (BKT), 2) laskemalla kotitalouksien saamat tulot (kansantulo) tai 3) laske-

malla hyödykkeisiin käytetyt menot (kokonaiskysyntä). 

Luvussa 3 sanottiin, että kaikki kolme tapaa antavat teoriassa saman tuloksen. Käytännössä 

asia ei ole ihan niin. Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin näihin kolmeen laskutapaan ja 

siihen, miten ne poikkeavat toisistaan. 

8.1.1 Bruttokansantuote (BKT) 

Bruttokansantuote on kansantalouden vuodessa tuottama lopputuotteiden rahamääräinen 

summa. Eli jos kansantaloudessa valmistetaan 𝑛:ää eri hyödykettä, ja valmistetut määrät 

(eli tuotannon volyymit) ovat 𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛 ja niiden hinnat ovat 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛 niin BKT on 

  BKT = 𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑄𝑛 

Siitä, mitä BKT sisältää, on huomioitava seuraavat asiat: 

 Mukaan lasketaan vain lopputuotteet, siis ei välituotteita. Lopputuote on tuote, joka 

käytetään tarkasteluvuoden aikana joko kulutukseen tai investointiin. Välituote on 

tuote, joka käytetään saman vuoden aikana toisen hyödykkeen tuottamiseen. Siis: 

o Jauhot ovat lopputuote (kulutusta), jos kotitalous ostaa ne, mutta välituote, 

jos leipomo ostaa ne ja tekee niistä leipää. 

o Jauhot ovat lopputuote (investointi), jos ne jäävät leipomon varastoon ja 

ovat siis käytettävissä seuraavana vuonna. 

o Leivinuuni on lopputuote (investointi), osti sen sitten kotitalous tai leipomo, 

sillä leivinuunista ei valmisteta muita tuotteita. 

 Mukaan lasketaan kotimaassa toimivien yritysten tuotanto. Siten Suomen BKT 

sisältää myös ulkomaisten yritysten Suomessa tapahtuvan tuotannon, mutta ei 

suomalaisten yritysten ulkomailla tapahtuvaa tuotantoa. 

 BKT:hen ei lasketa mukaan kotitalouden itselleen tekemää tuotantoa eikä rikolli-
suutta. Harmaa talous on mukana vain osittain (arviona). 

BKT lasketaan useimmiten markkinahintaisena, mutta se voidaan laskea myös perushintai-
sena eli tuottajanhintaisena vähentämällä tuotteiden markkinahinnoista tuoteverot (eli 

hyödykeverot) ja lisäämällä tuotantotuet: 

BKT perushintaan = BKT markkinahintaan − tuoteverot + tuotantotuet  
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Koska välituotteita ei lasketa mukaan BKT:hen, vaihtoehtoinen tapa laskea perushintainen 

BKT on laskea yhteen kaikkien yritysten arvonlisäykset (ks. tiivistelmän sivu 27): 

BKT perushintaan = kansantalouden bruttoarvonlisäys = arvonlisäysten summa 

8.1.2 Virta- ja varantosuureet 

Virtasuureet ovat suureita, joiden määrä mitataan tietyltä ajanjaksolta, esim. tulot tai menot 
tietyllä ajanjaksolla. BKT on virtasuure. Varantosuureet ovat suureita, joiden määrä 

mitataan tietyltä hetkeltä, esim. kansantalouden pääomakanta vuoden lopussa. 

8.1.3 Toimialat 

Toimiala koostuu samantyyppisiä hyödykkeitä tuottavista tuotantoyksiköistä. Toimialat 
voidaan määritellä kapeammin tai laveammin (esim. autoteollisuus on osa tehdasteollisuut-

ta); kansantalouden tilinpidossa on tietty, kansainvälisesti vertailukelpoinen luokittelu. 

Toimialat voidaan ryhmitellä sektoreiksi. Yksi ryhmittely on kolmijako alkutuotanto, jalostus 

ja palvelut. Alkutuotanto on aikoinaan ollut suurin sektori; teollistumisen myötä teollisuus 

kasvoi sen ohi, ja nykyään palvelusektori on noussut suurimmaksi. Nyky-Suomessa 

alkutuotanto on n. 3 %, jalostus n. 27 % ja palvelut noin 70 % BKT:sta. 

8.1.4 Nettokansantuote 

BKT antaa tavallaan liian myönteisen kuvan aineellisesta hyvinvoinnista, koska osa BKT:sta 

menee vanhentuneen pääoman korvaamiseen uudella. Fyysinen pääomahan kuluu 

(ruostuu, lahoaa, rikkoutuu, rapautuu) ajan myötä, ja henkinen pääoma vanhenee. Tätä 

kutsutaan kiinteän pääoman kulumiseksi eli poistoiksi. 

NKT = BKT − poistot 

Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit − poistot 

Nettoinvestoinnit kertovat vuoden aikana tapahtuneen pääomakannan muutoksen. Jos 

bruttoinvestoinnit ovat pienemmät kuin poistot, pääomakanta hupenee. Huomaa, että 

nettoinvestoinnit ovat virtasuure, pääomakanta varantosuure. 

8.1.5 Nimellinen vs. reaalinen BKT 

BKT ilmoitetaan yleensä nimellisenä eli käypähintaisena, ts. hyödykkeiden tuotantomäärät 

lasketaan yhteen kulloinkin vallinneiden hintojen mukaisina. Nimellinen BKT kasvaa ajan 

myötä kahdesta syystä: 1) tuotannon volyymi (eli tuotettu hyödykemäärä) kasvaa, 2) hinnat 

nousevat inflaation takia. Näistä vain ensimmäinen kasvattaa hyvinvointia, joten inflaation 

vaikutus halutaan usein eliminoida tarkastelusta. 

Reaalinen eli kiinteähintainen BKT saadaan, kun eri vuosien BKT:t lasketaan käyttämällä 

vakioitua hintatasoa. Tällöin jokin vuosi on valittava perusvuodeksi, ja kunkin vuoden 

kiinteähintainen BKT lasketaan kertomalla tuotantomäärät perusvuoden hinnoilla. 

Vuosi

Leivän

määrä

Leivän

hinta

Maidon

määrä

Maidon

hinta

Käypähin-

tainen BKT

Kiinteähintainen

BKT v. 2011 hinnoin

BKT:n hinta-

indeksi

2011 10 1 10 2 30 30 100.0

2012 10 2 11 3 53 32 165.6

2013 11 3 11 4 77 33 233.3  
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Hintatason kehitystä voidaan seurata vertaamalla nimellistä ja reaalista BKT:ta toisiinsa. 

Näiden osamäärä kerrottuna 100:lla on nimeltään bruttokansantuotteen hintaindeksi eli 

BKT-deflaattori. Jakamalla jokin nimellinen suure—esim. palkkataso—hintaindeksin piste-

luvulla ja kertomalla sadalla voidaan eliminoida inflaation vaikutus, jolloin nähdään, miten 

esim. reaalipalkat (eli palkkojen ostovoima) ovat kehittyneet. Tätä kutsutaan ko. suureen 

deflatoinniksi.17 

Edellä sanotusta seuraa loogisesti, että 

 perusvuoden osalta hintaindeksin arvo on aina 100 

 perusvuoden nimellinen BKT = perusvuoden reaalinen BKT 

 nimellinen BKT / (hintaindeksin pisteluku / 100) = reaalinen BKT 

8.1.6 Kansantulo ja bruttokansantulo (BKTL) 

Siirrytään tarkastelemaan kansantalouden kiertokulun 2. laskutapaa: taloudessa saatuja 
tuotannontekijätuloja. Näitä kutsutaan kansantuloksi eli nettokansantuloksi. Se koostuu 

kotitalouksien saamista tuotannontekijäkorvauksista eli ensituloista sekä julkisen vallan 

saamista tuloista (tuoteverot miinus tuotantotuet). 

Kansantulo =  palkansaajakorvaukset + omaisuus- ja yrittäjätulot 

  +tuoteverot − tuotantotuet 

Suljetussa taloudessa 18  tämä antaisi saman tuloksen kuin nettokansantuote. Avoimessa 
taloudessa kotitaloudet voivat saada ulkomailta tuloja, ja osa kotimaisesta arvonlisäyksestä 

voidaan maksaa ulkomaille tuotannontekijäkorvauksina, joten kansantulo ≠ NKT. 

Kun nettokansantuloon lisätään poistot, saadaan bruttokansantulo (BKTL). Se poikkeaa 

BKT:sta ulkomailta saadun nettoensitulon verran: 

BKTL = BKT + nettoensitulo ulkomailta  

 = BKT + ulkomailta saatu ensitulo − ulkomaille maksettu ensitulo  

Suomessa BKT:n ja BKTL:n välinen ero on vähäinen, mutta esim. Irlannissa BKT on 20 % 

suurempi kuin BKTL. 

8.1.7 Käytettävissä oleva tulo 

Osa kansantulosta voi siirtyä ulkomaille tulonsiirtoina. Tulonsiirtoja ovat mm. kehitysapu 

ja EU:lle maksetut ja siltä saadut maksut. 

Käytettävissä oleva tulo = kansantulo + nettotulonsiirrot ulkomailta 

Tämäkin voidaan määritellä bruttona tai nettona. Käytettävissä olevasta tulosta osa kulute-

taan, osa säästetään: 

Käytettävissä oleva tulo = kulutus + säästäminen 

Huomaa, että säästöt voivat olla myös negatiiviset. 
  

                                                             
17 Luvussa 11 esitellään vaihtoehtoinen tapa mitata hintojen nousua; ko. menetelmässä 
tarkastellaan tietyn ”hyödykekorin” hinnan kehitystä. 
18 Suljettu talous on kansantalous, joka ei käy ulkomaankauppaa. 
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8.2 HUOLTOTASEYHTÄLÖ 

Huoltotaseyhtälö on 

𝑌 + 𝑀 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝑋 

Tämä on suhdanneteorian, eli lukujen 12 ja 13 kannalta hyvin tärkeä yhtälö. Yhtälön vasem-
malla puolella on kokonaistarjonta, joka koostuu kotimaisesta BKT:sta Y sekä tuonnista M. 

Oikealla puolella on kokonaiskysyntä, joka koostuu yksityisestä kulutuksesta C, julkisesta 

kulutuksesta G, investoinneista I sekä viennistä X. 

Tämä aihe liittyy tavallaan kansantalouden kiertokulun 3. laskutapaan, jossa lasketaan 

hyödykkeisiin käytetyt menot. Toisin sanoen lasketaan C, G, I ja X. Ne poikkavat BKT:sta vain 

tuonnin verran. 

Usein on tarkoituksenmukaista kirjoittaa huoltotaseyhtälö muotoon 

𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 − 𝑀) 

missä (𝑋 − 𝑀) on nettovienti. 

8.3 MAKSUTASE 

Maksutase mittaa ulkomaisia liiketoimia. Se jakautuu kahteen osaan: 

1. Vaihtotase, joka jakautuu kolmeen osaan: 

a. Kauppatase: tähän merkitään tavaroiden vienti (+) ja tuonti (–) 

b. Palvelutase: tähän merkitään palveluiden vienti (+) ja tuonti (–) 

c. Tuotannontekijätulojen ja tulonsiirtojen tase: tähän merkitään ulkomailta 

saadut (+) ja ulkomaille maksetut (–) tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot. 

2. Rahoitustase: tähän merkitään ulkomailta saadut (+) ja sinne myönnetyt (–) lainat 
ja muu rahoitus. 

Rahaa kotimaahan tuovat tapahtumat merkitään positiivisina, ja rahaa ulkomaille vievät 

tapahtumat merkitään negatiivisina. 

Esimerkiksi: 

 Kun ostat tavaran ulkomailta: kauppatase – 

 Kun lennät Norwegianilla: palvelutase – 

 Kun Suomi maksaa kehitysapua: tulonsiirtojen tase – 

 Kun ostat ulkomaisen arvopaperin: rahoitustase – 

 Kun saat korkotuloja ulkomailta: tuotannontekijätulojen tase + 
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8.4 𝑺 =  𝑰 +  (𝑿– 𝑴) 

Tämän kappaleen sisältö pähkinänkuoressa on: 

𝑆 = 𝐼 + (𝑋 − 𝑀)  

eli 

säästäminen = bruttoinvestoinnit + nettovienti. 

Siis säästäminen koostuu investoinneista ja nettoviennistä. Se on luonnollista, sillä jos 

mietit, miten on ylipäänsä mahdollista säästää, niin siihen on oikeastaan vain kaksi keinoa: 

1. Hyödykkeet jäävät sinulle. 

2. Joku muu jää sinulle velkaa. 

Investoinneissa on kyse siitä, että tuotetut hyödykkeet jäävät jäljelle, joko kiinteän pääoman 

tai varastojen kasvun muodossa. Jos taas Suomi vie ulkomaille enemmän hyödykkeitä kuin 

se sieltä tuo, ulkomaalaiset jäävät suomalaisille velkaa. 

Sama asia voidaan todistaa huoltotaseyhtälön avulla: tuotanto voidaan joko kuluttaa tai 

säästää, eli  𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝑆. Kun sijoitetaan tämä huoltotaseyhtälöön  ⟹   𝑆 = 𝐼 + 𝑋 − 𝑀. 

Huomaa, että 𝑆 voi olla negatiivinen. 𝑋 ja 𝑀 eivät voi olla negatiivisia, mutta niiden erotus 

voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. 𝐼 on bruttoinvestoinnit; teoriassa sekin voisi olla 

negatiivinen, mutta käytännössä se on positiivinen. 

8.5 ELINTASO JA HYVINVOINTI 

Elintaso tarkoittaa maan BKT:ta per asukas. Se soveltuu hyvinvoinnin mittaamiseen siltä 

osin, kuin hyvinvointi riippuu tuotannon määrästä. Hyvinvointiin toisaalta vaikuttaa moni 

sellainenkin asia, jota BKT ei ota huomioon, kuten tuloerot, vapaa-aika, ympäristön tila ja 

ihmisten terveys. Tämä tulee muistaa, kun vertaillaan elintasoa eri maissa tai eri aikoina. 

Kun verrataan eri maiden elintasoja, ne täytyy ilmaista samassa valuutassa, mutta tässä ei 
pidä käyttää valuuttamarkkinoilla vallitsevaa vaihtokurssia, vaan ostovoimapariteettiin 

perustuvaa kurssia, joka saadaan jakamalla yhden maan hintataso toisen maan hintatasolla. 

Esim. jos halutaan verrata Suomen elintasoa USA:n elintasoon, pitää jakaa Suomen elintaso 

Suomen hintatasolla ja kertoa se USA:n hintatasolla. Näin otetaan huomioon se, että mitä 

korkeampi on Suomen hintataso, sitä heikompi on suomalaisen palkan ostovoima. 
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9 TALOUSKASVU 

Talouskasvun teoria selittää tuotantomahdollisuuksien kasvua pitkällä aikavälillä. Se ei tutki 

lyhyellä aikavälillä tapahtuvia vaihteluita; nämä ovat suhdanneteorian tutkimuskohde. 

Tämän luvun tärkeimmät aiheet ovat 1) kansantalouden tuotantofunktio, tuotannontekijät 

ja teknologia, 2) kasvunopeuden laskeminen. 

9.1 KANSANTALOUDEN TUOTANTOFUNKTIO, PANOKSET JA TEKNOLOGIA 

Kansantalouden tuotantofunktio on  

 𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐹(𝐾, 𝐻, 𝐿) 

missä 𝑌  on (reaalinen) BKT, 𝐴  on teknologian taso, 𝐾  on fyysinen pääomakanta, 𝐻  on 
henkinen pääoma ja 𝐿 on työpanos. Y:n kasvu on seurausta K:n, H:n, L:n ja A:n kasvusta. 

Teknologia A eroaa panoksista K, H ja L seuraavin tavoin: 

 Jokaisella tuotantopanoksella on aleneva rajatuottavuus. Teknologialla A ei sanota 

olevan rajatuottavuutta, mutta jos sanottaisiin, se ei olisi aleneva, vaan vakio. Tämä 

nähdään ylläolevan yhtälön muodosta; Y kasvaa suorassa suhteessa A:han. 

 Teknologia ei kulu. K kuluu rapautumalla, ruostumalla ja lahoamalla; H ja L kuluvat 
työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle. 

Tiivistelmän sivulla 18 esiteltiin yrityksen tuotantofunktio 𝐹(𝐿, 𝐾, 𝑀). Sillä oli kaksi tärkeää 

ominaisuutta: 1) ilman panoksia ei synny tuotosta, ja 2) kullakin panoksella on aleneva 

rajatuottavuus. Myös kansantalouden tuotantofunktiolla on nämä ominaisuudet. Lisäksi 

sillä on kolmas ominaisuus, vakioskaalatuotot. Se tarkoittaa, että jos kaikkia panoksia 

lisätään skaalassa eli siten, että jokainen kasvaa prosentuaalisesti yhtä paljon, niin myös Y 

kasvaa tällä samalla prosentilla. 

Matemaattisesti vakioskaalatuotot voidaan ilmaista näin:  𝑥𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐹(𝑥𝐾, 𝑥𝐻, 𝑥𝐿), missä 𝑥 

on positiivinen luku, jolla kaikki tuotannontekijät kerrotaan. Tällöin tuotantokin kertoutuu 

samalla tekijällä. 

Valitaan 𝑥:n arvoksi 𝑥 =
1

𝐿
  ja sijoitetaan se tuotantofunktioon. Saadaan tulos 

 
𝑌

𝐿
= 𝐴 ∙ 𝐹 (

𝐾

𝐿
,

𝐻

𝐿
, 1) 

Vasemmalla puolella on työn tuottavuus 𝑌/𝐿 . Sen kasvulle on kolme lähdettä: 1) tekno-

logian A kehitys, 2) pääomaintensiteetin 𝐾/𝐿  kasvu sekä 3) koulutustason 𝐻/𝐿  nousu. 

Mutta: 

 sekä pääomaintensiteetillä että koulutustasolla on aleneva rajatuottavuus 

 sekä pääomaintensiteetti että koulutustaso kuluvat. 
Näiden kahden syyn yhteisvaikutuksesta seuraa, että pääomaintensiteetillä ja koulutus-

tasolla voi olla vain rajallinen vaikutus työn tuottavuuteen, ellei teknologia kehity. 

Teknologian vaikutuksella sen sijaan ei ole mitään ylärajaa. Niinpä pitkällä aikavälillä 
teknologian kehitys on tärkein talouskasvun lähde. 
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Seuraava kuva havainnollistaa, miten pääomaintensiteetin kasvu ja teknologian kehitys 

vaikuttavat tuotantomahdollisuuksiin: 

 

Kun pääomaintensiteetti kasvaa, siirrytään tuotantofunktion kuvaajaa pitkin. Työn tuotta-
vuus kasvaa, mutta yhä nihkeämmin, koska pääomalla on aleneva rajatuottavuus. Tekno-

logian tuomalla tuottavuuden kasvulla ei ole tätä rajoitetta: se nostaa koko kuvaajaa 

ylöspäin. 

9.2 KASVUVAUHDIN LASKEMINEN 

Seuraavaksi hieman matikkaa, tarkemmin sanoen potenssilaskuja. 

Vuonna 2000 erään maan BKT oli 150. Vuonna 2010 se oli 200. Mikä oli keskimääräinen 

kasvuvauhti? Siis jos kasvuprosentti olisi ollut vakio, mikä sen olisi pitänyt olla, jotta BKT olisi 

kasvanut 10 vuodessa 150:stä 200:aan? 

Ratkaistaan tämä matemaattisesti. Merkitään etsimäämme kasvuprosenttia 𝑔:llä. Jos BKT 

kasvaisi tällä nopeudella 10 vuoden ajan, niin se kasvaisi (1 + 𝑔)10-kertaiseksi. Siis 

  200 = (1 + 𝑔)10 ∙ 150 ‖  ÷ 150 

⟹ 
200

150
= (1 + 𝑔)10 ‖  ( )1/10 

⟹ (
200

150
)

1

10
= 1 + 𝑔 ‖  −1 

⟹ 𝑔 = (
200

150
)

1

10
− 1 = 0,029 

eli keskimääräinen kasvuvauhti oli 2,9 % per vuosi. 

Yleistettynä kaava on 

 𝑔 = (
𝑌𝑡+𝑛

𝑌𝑡
)

1

𝑛
− 1 

missä 𝑌𝑡 on BKT vuonna 𝑡 ja 𝑌𝑡+𝑛 on BKT vuonna 𝑡 + 𝑛. 

9.2.1 Seitsemänkymmenen sääntö 

Jos keskimääräinen kasvuvauhti on 𝑔, niin tuplaantumisaika ≈
0,7

𝑔
. Esim. jos keskimääräi-

nen kasvuvauhti on 5 % eli 0,05, niin tuplaantumisaika on 14 vuotta. Tai jos tuplaantumis-

aika on 35, niin 𝑔 ≈
0,7

35
= 0,02 eli 2 %.  

Tämä likiarvo on sitä tarkempi, mitä pienempi on 𝑔. 
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9.3 ELINTASOEROJEN SYYT 

Empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että noin 50 % kansainvälisistä elintasoeroista 

johtuu eroista tuotantopanosten määrissä (eli eroista pääomaintensiteetissä ja koulutus-

tasossa). Loput 50 % johtuu eroista teknologian tasossa. 

Kun jokin köyhä maa pääsee kasvu-uralle, usein sen talouskasvu onkin sitten nopeampaa 

kuin rikkaiden maiden. Tätä kutsutaan joskus perässähiihtäjän eduksi, josta Suomikin nautti 

1900-luvulla. 

9.4 TALOUSKASVUN TEORIA 

9.4.1 Eksogeenisen kasvun teoria ja endogeenisen kasvun teoria 

Eksogeenisen kasvun teoria olettaa, ettei teknologian kehitysvauhti riipu investoinneista 

(vasen kaavio alla). Endogeenisen kasvun teoria olettaa päinvastoin (oik. kuva).  

  

Molemmat ovat samaa mieltä siitä, että jos teknologia 𝐴 ei kehittyisi, talouskasvu tyssäisi. 

Katsotaan seuraavaksi kuvioiden avulla, miten argumentti menee. 

9.4.2 Säästäminen, nettoinvestoinnit ja pääomakanta 

Olkoon 𝐾𝑡 pääomakanta vuonna 𝑡, ja olkoon d kiinteän pääoman kulumisnopeus, joka on 
vakio. Olkoon 𝐼𝑡 investoinnit vuonna 𝑡.19 Tällöin 

 𝐾𝑡+1 = (1 − 𝑑)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡 = 𝐾𝑡 + (𝐼𝑡 − 𝑑𝐾𝑡) = 𝐾𝑡 + 𝑁𝐼𝑡 

eli pääomakanta lisääntyy joka vuosi nettoinvestointien 𝑁𝐼𝑡 = (𝐼𝑡 − 𝑑𝐾) verran. 

Luvusta 8 tiedämme, että 𝐼𝑡 = 𝑆𝑡 + (𝑋𝑡 − 𝑀𝑡). Mutta oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, 

että talous on suljettu, joten 𝐼𝑡 = 𝑆𝑡. Jos 𝑆𝑡 olisi vakio 𝑆, pääomakanta vakiintuisi sille tasolle 

𝐾, missä 𝑆 = 𝑑𝐾: 

 

Tasapainotason vasemmalla puolella, missä 𝐾 on pieni  myös poistot 𝑑𝐾 ovat pienet  

𝑁𝐼𝑡 on positiivinen  𝐾 kasvaa. Tasapainotason oikealla puolella vastaavasti 𝐾 on suuri  

myös poistot 𝑑𝐾 ovat suuret  𝑁𝐼𝑡 on negatiivinen  𝐾 pienenee. 

                                                             
19 Huomaa, että 𝐾𝑡  on varantosuure, mutta 𝐼𝑡  on virtasuure. 



 

49 

 

9.4.3 Eksogeeninen kasvu (Solowin kasvumalli) 

Säästöt tuskin ovat oikeasti vakiot, vaan riippuvat tuotannosta 𝑌𝑡. Oletetaan, että ne ovat 
vakio-osuus tuotannosta: 𝑆𝑡 = 𝑠𝑌𝑡, missä 𝑠 on säästämisaste, joka on vakio. Kun piirretään 

tuotantofunktion kuvaaja, eli se, miten 𝑌𝑡 riippuu 𝐾𝑡:sta, voidaan piirtää myös se, miten 𝑆𝑡 

riippuu 𝐾𝑡:sta (vasen kuva): 

  

Oik. kuvassa lisäämme tähän pääoman kulumista osoittavan suoran 𝑑𝐾. Koska pääomalla 

on aleneva rajatuottavuus, poistot 𝑑𝐾  saavuttavat jossain vaiheessa säästöt, ja silloin 

pääomakanta lakkaa kasvamasta. 

Mitä korkeampi on säästämisaste 𝑠, sitä korkeammalle tasolle 𝐾 ja 𝑌 vakiintuvat. Silti sääs-

tämällä rikastumisen mahdollisuudet ovat tässä mallissa rajalliset. Vain teknologian kehitys 

voi tuoda jatkuvaa talouskasvua, sillä se kohottaa kuvan 𝑌-käyrää ylemmäs. 

9.4.4 Säästämisen merkitys 

Solowin mallissa teknologian kehitys on eksogeenista. Mallin etuna on sen yksinkertaisuus, 

mutta endogeenisen kasvun teoria lienee lopulta realistisempi: teknologiaa voidaan paran-

taa investoimalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Säästämällä voidaan siis myös kohot-

taa edellisen kuvan 𝑌-käyrää. Siksi sen merkitystä ei pidä vähätellä. 

Hyvinkehittyneet instituutiot ja rahoitusmarkkinat ovat tärkeitä, jotta säästäjät ja 

investoijat voivat luottaa omistusoikeuksiensa toteutumiseen, ja jotta säästöt ohjautuisivat 

investointeihin. 

Myös valtion harjoittama finanssipolitiikka (päätökset verojen ja julkisten menojen mitoi-

tuksesta) vaikuttaa säästämiseen ja siihen, mihin säästöt menevät. Kansantalouden koko-

naissäästäminen 𝑆 on 

𝑆 = 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 = (𝑌 − 𝑇 − 𝐶) + (𝑇 − 𝐺)  

missä 𝑇 on verot. Termi (𝑌 − 𝑇 − 𝐶) on yksityinen säästäminen, ja termi (𝑇 − 𝐺) on julki-

nen säästäminen. Julkinen sektori säästää, jos verokertymä 𝑇 on suurempi kuin julkinen 

kulutus 𝐺. Jos taas 𝑇 < 𝐺, julkisella sektorilla on budjettialijäämä eli se velkaantuu. Tämä 

velkaraha saadaan rahoitusmarkkinoilta, ja se on pois investoinneista  myös teknologiaan 

investoidaan vähemmän  talouskasvu hidastuu. 

Tämän takia EU-mailla on vakaus- ja kasvusopimus, jossa ne lupaavat pitää julkisen velan 
alle 60 %:ssa BKT:sta, ja julkisen sektorin budjettialijäämän alle 3 %:ssa BKT:sta. Tosin 

käytännössä monet maat ovat jo rikkoneet sopimusta—ei ainoastaan taantuman aikana 

vaan jo ennen taantumaa. 
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9.5 KESTÄVÄ KEHITYS 

Kirja määrittelee kestävän kehityksen näin: sellainen talouskasvu, joka tyydyttää nykyisen 

sukupolven tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeen-

sa. 

Talouskasvu on siis kestävää, jos yhteiskunnan hyvinvointi tulevaisuudessa on aina vähin-

tään yhtä suuri kuin nykyinen hyvinvointi, eli jos kunakin ajankohtana pätee ehto 

𝑝𝐴Δ𝐴 + 𝑝𝐾Δ𝐾 + 𝑝𝐻Δ𝐻 + 𝑝𝑆Δ𝑆 + 𝑝𝐸Δ𝐸 ≥ 0  

missä 𝐴, 𝐾 ja 𝐻 ovat teknologia, fyysinen pääoma ja henkinen pääoma, 𝑆 on luonnonvarat ja 

𝐸  on ympäristön tila hyvinvoinnin näkökulmasta. Kullekin on määritelty jokin arvo 𝑝 . 

Symboli Δ merkitsee muutosta, eli esim. Δ𝐾 on pääomakannan muutos. 

Ehto siis sanoo, ettei resurssien 𝐴, 𝐾, 𝐻, 𝑆 ja 𝐸 yhteenlaskettu arvo koskaan vähene. Ehto on 

melko teoreettinen, sillä käytännössä 𝑝-kertoimien arvioiminen on vaikeaa. 
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10 TYÖTTÖMYYS 

Pääsykokeen kannalta tärkeimmät aiheet tässä luvussa ovat 1) työttömyyden mittaamiseen 

liittyvät käsitteet sekä 2) työttömyyden teoria, joka on luvussa 6 esitetyn työmarkkinoiden 

kysyntä-tarjontamallin laajennus. 

10.1 TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN MITTASUUREET 

Määritelmiä: 

Työikäinen väestö sisältää kaikki 15–74-vuotiaat maassa vakituisesti asuvat. 

Näistä työvoimaan kuuluu vain osa. Työvoiman ulkopuolella olevat ovat mm. opiskelijoita, 

kotiäitejä, eläkeläisiä, asevelvollisuutta suorittavia, työkyvyttömiä, pääomatulojen varassa 

eläviä, yms. 

Työvoima = työlliset + työttömät 

Työvoimaosuus =
työvoima

työikäinen väestö
  

Työttömyysaste =
työttömät

työvoima
 

10.2 TYÖTTÖMYYS YHTEISKUNNALLISENA ONGELMANA 

Työttömyys on ongelma seuraavista syistä: 

 yhteiskunnan tuotantoresurssit ovat vajaakäytössä, joten elintaso ole niin korkea 
kuin se voisi olla 

 se lisää julkisia menoja (työttömyyskorvaukset) ja vähentää verotuloja 

 alentaa työttömän tulotasoa 

 pitkään jatkuessaan rappeuttaa työttömän työkykyä 

 aiheuttaa henkistä kärsimystä ja heikentää elämänlaatua. 

Agraariyhteiskunnassa ei ollut työttömyyttä, vaan se on seurausta yhteiskunnan työnjaon 

syvenemisestä, teollistumisesta ja kaupungistumisesta. Kuitenkin se tunnistettiin merkittä-

väksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi vasta 1930-luvun laman aikana, jolloin työttömyys 

nousi ennennäkemättömiin mittoihin. Tällöin myös hyväksyttiin laajasti ajatus, että julki-

nen valta voi—ja että sen pitää—torjua työttömyyttä. 

Maallikoiden mielestä työttömyys johtuu siitä, että koneet syrjäyttävät ihmistyön. Tässä on 

totuuden siemen, mutta toistaiseksi on kuitenkin aina käynyt niin, että koneiden syrjäyt-

tämät ihmiset työllistyvät muihin töihin. Jos maallikon näkemys olisi koko totuus, työttö-

myys kasvaisi työn tuottavuuden kasvun tahdissa, mutta näin ei ole käynyt. 
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10.3 TYÖTTÖMYYDEN TEORIA 

Laajennetaan luvussa 6 esitettyä työn kysyntä-tarjontamallia lisäämällä siihen käyrä, joka 

kuvaa sitä, miten työmarkkinoilla vallitseva palkkataso vaikuttaa työvoiman kokoon.  

  

𝐷 on työn kysyntäkäyrä, 𝑆 on työn tarjontakäyrä ja 𝑁 on työvoimaan osallistumisen käyrä. 

Mitä korkeampi on palkkataso, sitä useampi työvoiman ulkopuolella oleva päättää lähteä 

työnhakuun, joten 𝑁-käyrä on nouseva. 

10.3.1 Tasapainotyöttömyys 

Työmarkkinoiden tasapainossa palkkataso ja työllisyys määräytyvät kysyntä- ja tarjonta-

käyrien perusteella. Tämä palkkataso siis vallitsee työmarkkinoilla, ja se myös määrää 

työvoiman tasapainokoon 𝑁∗. Ero, joka tällöin vallitsee työvoiman ja työllisyyden välillä, 

siis erotus 𝑈 = 𝑁∗ − 𝐿∗, on työttömyyttä (unemployment).  

 

Kuvan esittämää työttömyyttä kutsutaan tasapainotyöttömyydeksi, koska toisin kuin 
luvussa 6 esitettiin, tämä työttömyys ei poistu markkinoilta palkkojen laskun kautta. Sitä 

kutsutaan myös luonnolliseksi työttömyydeksi, rakenteelliseksi työttömyydeksi ja vapaaeh-

toiseksi työttömyydeksi. 

Luonnollinen työttömyys johtuu työntekijöiden valikoivuudesta työpaikkojen suhteen. 20 

Palkka ei nimittäin ole ainoa asia, jonka perusteella työnhakija ratkaisee, ottaako hän 

tarjotun työn vastaan vai ei. Useimmat meistä haluavat työn, joka vastaa osaamistamme ja 

mieltymyksiämme ja on lähellä kotiamme.21 

                                                             
20 Tosielämässä rakenteelliseen työttömyyteen lienee muitakin syitä kuin työntekijöiden nirsous. 
Työttömyys on erittäin politisoitunut aihe, ja monille arka henkilökohtaisistakin syistä. Siksi siitä 
on vaikea puhua niin, ettei kukaan suuttuisi. Niin tai näin, kirja nyt korostaa tätä työntekijöiden 
valikoivuutta, joten mennään sen mukaan. 
21 Luvussa 6 oletettiin implisiittisesti, että työmarkkinat ovat täydelliset, mikä merkitsee mm. sitä, 
että kaikki työpaikat ovat samanlaisia, ja että työntekijät sijoittuvat kitkattomasti avoimiin työpaik-
koihin. Tässä luvussa esitettävä malli ottaa huomioon työmarkkinoiden epätäydellisyydet; tästä 
johtuu ero 𝑆- ja 𝑁-käyrien välillä. Luvun 6 mallissa ne ovat sama käyrä. 
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Vapaaehtoisen työttömyyden määrä vähenee palkkatason noustessa, koska työn etsimisen 

vaihtoehtoiskustannus kasvaa. Siksi 𝑁 -käyrä on jyrkempi kuin 𝑆 -käyrä. Työttömyys-

korvausten kasvu puolestaan loitontaa 𝑁- ja 𝑆-käyriä toisistaan, koska tällöin työnhakijoilla 

on varaa olla valikoivempia. 

10.3.2 Tahaton työttömyys 

Tahaton työttömyys on työttömyyttä, joka syntyy, kun palkkataso on työn kysyntä- ja 

tarjontakäyrien leikkauspisteen yläpuolella: 

 

Kuviossa 𝑈1 on luonnollista työttömyyttä, 𝑈2 tahatonta työttömyyttä. 

Kirja tarjoaa tällaiseen tilanteeseen kaksi mahdollista selitystä: 

1. Klassinen näkemys. Tilanne on mahdollinen vain, jos jokin tekijä, esim. minimipalk-

kalainsäädäntö, estää palkkojen sopeutumisen. 

2. Keynesiläinen näkymys. Ilmiö liittyy talouden matalasuhdanteeseen: kun hyödyke-

markkinoilla kysyntä heikkenee, työn kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle luvussa 6 

selitetyllä tavalla. Palkat ovat kuitenkin jäykkiä eivätkä sopeudu. Tahaton työttö-

myys poistuu vasta, kun talous palaa normaalisuhdanteeseen. 

Modernin työttömyyden teorian mukaan Keynes oli oikeassa siinä, että kokonaiskysynnän 

vähyys synnyttää tahattoman työttömyyden, ja siinä, että palkat ovat jäykkiä lyhyellä 

aikavälillä. Pitkällä aikavälillä palkat kuitenkin joustavat ja tahaton työttömyys poistuu. 

Keynesin näkemys pätee siis lyhyellä aikavälillä, klassinen pitkällä aikavälillä. 

10.3.3 Ammattiliitto 

Ammattiliiton eräs keskeinen tehtävä on neuvotella jäsenilleen paremmat palkat. Se tekee 
tämän rajoittamalla työn tarjontaa; toisin sanoen järjestäytyneet työntekijät muodostavat 

keskenään työn tarjontakartellin. Työn tarjontakäyrä siirtyy vasemmalle: 

 

Ilman ammattiliittoa työn tarjontakäyrä olisi 𝑆1, mutta työntekijöiden järjestäytyminen saa 

sen siirtymään asemaan 𝑆2. Palkat nousevat, mutta rakenteellinen työttömyys kasvaa. 
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10.3.4 Työn verotus 

Työntekijän palkasta perittävä vero vaikuttaa samalla tavalla kuin hyödykevero vaikuttaa 
hyödykemarkkinoilla: se saa työn tarjontakäyrän ja työmarkkinoille osallistumisen käyrän 

nousemaan veron verran ylöspäin. 

Jätetään kuitenkin kirjan tavoin siirtymät piirtämättä, ja katsotaan sen sijaan työllisyyden 

ja työvoiman määrät nettopalkan tasolta. Se antaa saman tuloksen. 

 

Kuvassa veron määrä per työn yksikkö on 𝑡. Bruttopalkka nousee, käteen jäävä nettopalkka 

vähenee. Tehdyn työn määrä 𝐿 vähenee. Työvoima 𝑁 vähenee, sillä alempi nettopalkka ei 

motivoi ihmisiä työnhakuun yhtä hyvin kuin ennen veron asettamista vallinnut nettopalkka. 

Luonnollinen työttömyys 𝑈 kasvaa, sillä 𝐿 vähenee enemmän kuin 𝑁. 

Kuten hyödykeverotus, työn verotus aiheuttaa yhteiskunnalle hyvinvointitappiota. Silti 
optimaalinen veroaste ei ole nolla, sillä verorahoilla voidaan hankkia julkishyödykkeitä. 

Jälleen kerran täytyy verrata rajaetuja ja rajahaittoja, minkä lisäksi joudutaan ottamaan 

kantaa tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden väliseen ristiriitaan. 

10.3.5 Talouskasvu ja työttömyys 

Luonnollisen työttömyyden taso vaikuttaa BKT:n määrään ja elintasoon, mutta ei niiden 

kasvuvauhtiin. Mitä alhaisempi työttömyys, sitä korkeampi elintaso, mutta talouskasvun 

nopeus pitkällä aikavälillä riippuu ainoastaan teknologian kehityksen vauhdista. 
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11 RAHA JA INFLAATIO 

Pääsykokeen kannalta tämän luvun tärpit ovat 1) inflaation mittaaminen hyödykekorin 

hinnanmuutoksena, 2) rahan olemus, 3) pankkijärjestelmä/luotonlaajennus, 4) rahapolitii-

kan tavoitteet ja keinot, 5) kvantiteettiyhtälö ja kvantiteettiteoria. 

Huom! Kun olet lukenut tämän luvun, kannattaa lukaista uudestaan myös luvusta 6 kappale 

Finanssikriisi. 

11.1 INFLAATION MITTAAMINEN: KULUTTAJAHINTAINDEKSI 

Luvussa 8 esiteltiin yksi tapa mitata inflaatiota. Tässä esitellään toinen tapa. Tässä menetel-

mässä inflaatioaste = hyödykekorin hinnanmuutos. Tilastokeskus käyttää tätä menetelmää 

kuluttajahintaindeksin laskemiseen. 

Oletetaan, että tarkasteltavassa hyödykekorissa on kaksi maitoa ja yksi leipä. Maidon ja 

leivän hinnat kunakin vuonna määräävät hyödykekorin hinnan ja sitä kautta inflaation: 

Vuosi

Maidon

määrä

Maidon

hinta

Leivän

määrä

Leivän

hinta

Korin

hinta

Kuluttajahinta-

indeksi, 2011=100

Indeksin

vuosimuutos

2011 2 1 1 2 4 100

2012 2 2 1 3 7 175 +75 %

2013 2 2 1 4 8 200 +14 %  

Tässä esimerkissä vuodesta 2011 vuoteen 2012 inflaatioaste oli 75 %, seuraavana vuonna 

14 %. Tilastokeskuksen hyödykekorissa on tietenkin paljon enemmän hyödykkeitä, mutta 

laskutapa on sama. Korin sisältö valitaan siten, että eri hyödykkeiden osuudet korissa 

vastaavat kulutuksen todellista rakannetta kansantaloudessa. 22 

Kansainvälisissä hintavertailuissa käytetään yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä, 
joka lasketaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Euroopan keskuspankki käyttää tätä 

inflaation mittarina. 

11.2 MITÄ HARMIA INFLAATIOSTA ON 

Inflaatiosta ei olisi mitään haittaa, jos kaikki hinnat ja palkat nousisivat samassa tahdissa ja 

muutokset olisivat ennalta tiedossa. Tällöin suhteelliset hinnat eivät muuttuisi. Mutta tosi-

elämässä inflaatio on epätasaista ja epävarmaa, joten siitä aiheutuu kustannuksia: 

 Menu-kustannukset aiheutuvat siitä, että yritykset joutuvat muuttamaan hintojaan 
useammin. (Hintojen justeeraamiseen kuluu työaikaa, ja niiden muuttuminen 

aiheuttaa epävarmuutta asiakkaille.) 

 Väärät signaalit. Yritys saattaa tulkita hinnannousun kysynnän vahvistumiseksi ja 
tehdä epäoptimaalisia tuotantopäätöksiä. 

 Sattumanvarainen tulojen ja varallisuuden jaon muuttuminen. Odottamaton inflaa-

tion nopeutuminen vahingoittaa säästäjiä ja hyödyttää velallisia, koska säästöjen ja 

velkojen reaalinen arvo pienenee. 

                                                             
22 Toisinaan inflaatio on ollut negatiivinen, eli yleinen hintataso on laskenut. Se on kylläkin 
harvinaista. Negatiivista inflaatiota kutsutaan deflaatioksi. 
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11.3 INFLAATIOVERO 

Julkisen vallan budjettirajoite on:  𝐺 = 𝑇 + Δ𝐵 + Δ𝑀,  missä 𝐺 on julkiset menot, 𝑇 on verot, 

Δ𝐵 on julkisen velan lisäys ja Δ𝑀 on rahavarannon lisäys. Δ𝑀 on positiivinen, kun rahaa 

painetaan lisää. Tässä oletetaan, että kun uusia seteleitä painetaan, ne annetaan julkiselle 

sektorille, joka ostaa niillä jotain yksityiseltä sektorilta. Tämä on julkiselle sektorille ns. 

rahoitustuloa (seigniorage). 

Miksei sitten kaikkia valtion menoja rahoiteta näin? Vastaus: koska rahan määrän kasvu 

alentaa sen arvoa. Niinpä yksityisen sektorin hallussa olevan rahan arvo pienenee, eli valtio 

tässä tavallaan ”verottaa” yksityistä sektoria inflaation kautta. 

11.4 RAHAN OLEMUS 

Perinteisesti rahan on katsottu olevan mitä tahansa, joka täyttää rahan kolme tehtävää: 

 Vaihdon väline. Jokainen tietää sen kelpaavan maksuksi. 

 Arvon mitta. Se toimii hyödykkeiden hintojen mittayksikkönä. 

 Arvon säilyttäjä. Voit säästää pitämällä sitä hallussasi. 

Historiassa on käytetty erilaisia rahoja. Varhaisimmat olivat hyödykerahaa, esim. karjaa tai 

jalometallin palasia. Kehittynein hyödykerahan aste oli metallikanta (esim. kultakanta), 

jossa käytetään setelirahaa, mutta setelien arvo perustuu siihen, että setelin haltija voi halu-

tessaan vaihtaa setelinsä metalliksi. 

Nykyään käytössä on puhdas paperiraha. Olennaista ei ole sen materiaali, eikä sen arvo ole 

sidottu mihinkään materiaaliseen. Myös tiliraha on paperirahaa. Sen arvo ei perustu lopulta 

mihinkään muuhun kuin yleisön luottamukseen, että se säilyttää arvonsa. Jotta se säilyttäisi 

arvonsa, rahan määrä on pidettävä niukkana. Rahan määrää kontrolloi keskuspankki.  

11.5 RAHAN TARJONTA 

Jotta voimme puhua rahan määrästä eli rahavarannosta, täytyy ensin täsmentää, mitä tällä 

tarkoitetaan. Täsmennyksiä on kaksi. 

Ensinnäkin on täsmennettävä, mikä kaikki katsotaan rahaksi. Vaihtoehdot ovat: 

 Perusraha. Tämä sisältää vain käteisen sekä pankkien talletukset keskuspankissa. 

 Suppea raha = perusraha + käyttötilitalletukset. Nämä ovat talletuksia, jotka voi-

daan nostaa tai käyttää maksuihin välittömästi ja rajoituksetta. 

 Lavea raha = suppea raha + määräaikaistalletukset. Nämä ovat talletuksia, joiden 

nostaminen on rajoitettua, eli niiden likvidisyys on huonompi kuin käyttötilitalle-

tuksilla. 

Toinen täsmennys on se, että rahavaranto koostuu yleisön (eli yritysten ja kotitalouksien) 

hallussa olevasta rahasta. Siihen ei siis sisälly pankkien ja keskuspankin hallussa oleva raha. 

Yleisön hallussa oleva suppea raha on se, mitä yleensä tarkoitetaan, kun puhutaan ”rahan 
tarjonnasta”. Siis yleisön lompakoissa oleva käteinen ja käyttötilitalletukset. 
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11.6 PANKKIJÄRJESTELMÄ JA LUOTONLAAJENNUS 

Keskuspankilla on yksinoikeus perusrahan luomiseen. Se saa oman harkintansa mukaan 

painaa seteleitä sopivaksi katsomansa määrän. Nämä rahat se antaa lainaksi pankeille, jotka 

lainaavat rahan eteenpäin yleisölle. Pankki perii yleisöltä korkeampaa korkoa kuin se itse 

maksaa keskuspankille, ja näin pankki saa voittoa. Pankkien välinen kilpailu kuitenkin pitää 

korkoeron kurissa. 

Yleisö on rahan ”loppukäyttäjä”. Se käyttää seteleitä vaihdon välineenä, arvon mittana ja 

arvon säilyttäjänä. Yleisö kuitenkin pitää vain pienen osan rahoistaan lompakossaan, ja 

tallettaa valtaosan pankkiin. Pankki voi nyt lainata nämä rahat uudestaan eteenpäin—ja 

näin sen kuuluukin toimia, sillä pankkien tehtävänä on rahoituksen välittäminen säästäjiltä 

lainanottajille. 

Pankki ei kuitenkaan voi lainata ulos aivan kaikkia talletettuja rahoja. Osa on pidettävä 
pankin kassavarantona, sillä pitäähän pankin pystyä maksamaan niille tallettajille, jotka 

haluavat nostaa talletuksensa. Käytännössä kassan ei tarvitse olla kovin suuri, sillä kunakin 

päivänä vain pieni osa talletuksista nostetaan. Riittää, kun muutama prosentti talletuksista 

pidetään varalla. 

 

Raha siis kiertää kehässä, mutta joka kierroksella osa rahasta vuotaa ulos kierrosta: osa 

vuotaa yleisön lompakoihin, osa pankkien kassoihin. Vuodot ovat sitä pienempiä, mitä 

pienempi on pankkien kassavarantosuhde (kassavarojen osuus talletuksista) ja mitä 

pienempi on yleisön käteissuhde (lompakkorahan osuus rahavaroista). Ja mitä pienempiä 

ovat vuodot, sitä vuolaampana sykli kiertää, ja sitä suuremmaksi kasvaa yleisön hallussa 

olevan suppean rahan määrä eli rahan tarjonta. Siksi tätä kiertoa kutsutaan 

luotonlaajennussykliksi. Sanomme, että pankkijärjestelmä ”luo rahaa” (vaikka oikeastaan se 

vain monistaa keskuspankin luomaa rahaa). 

Perusrahan määrä ei kasva kierrossa, joten luotonlaajennuksen voimakkuutta voidaan 

mitata rahanluomiskertoimella (𝑚𝑚, money multiplier): 

𝑚𝑚 = rahanluomiskerroin =
yleisön hallussa olevan suppean rahan määrä

keskuspankin liikkeellelaskeman perusrahan määrä
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11.6.1 Pankit ja keskuspankki 

Pankit välittävät kotitalouksien ja yritysten välisiä maksuja, ottaa niiltä vastaan talletuksia 
ja lainaavat niille rahaa. Näin toimiessaan ne välittävät rahoitusta säästäjiltä lainanottajille. 

Pankin lainanantoa rajoittaa kaksi näkökohtaa: 

 maksuvalmius: kassassa on oltava tarpeeksi rahaa, jotta tallettajat voivat aina halu-

tessaan nostaa talletuksensa 

 vakavaraisuus: pankin rahoituksesta riittävän suuri osa pitää olla pankin omistajien 

sijoittamaa omaa pääomaa (= ei lainarahaa), jotta pankin mahdollisesti kärsimät 

tappiot voidaan vähentää omasta pääomasta, ja velkojen maksuun jää vielä rahaa. 

Kauan sitten pankit saivat itse vapaasti päättää maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden 

asteestaan. Se johti siihen, että pankkikriisejä oli vähän väliä. Nykyään julkinen valta asettaa 

pankeille minimivaatimuksia maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden suhteen. 

Keskuspankilla on perinteisesti ollut kolme keskeistä tehtävää: 

 Perusrahan liikkeellelaskeminen. 

 Pankkien pankki. Keskuspankki välittää pankkien väliset maksut, ottaa niiltä 
vastaan talletuksia ja lainaa niille rahaa. Keskuspankki voi myös toimia viime käden 

luotonlähteenä (lender of last resort), jos jokin pankki ei enää saa muualta lainaa ja 

on vaarassa kaatua. 

 Valtion pankki. Ennen vanhaan katsottiin, että keskuspankilla on velvollisuus 

lainata valtiolle rahaa, jos valtio sitä tarvitsee. Nykyään tällaista pidetään huonona 

talouspolitiikkana, ja on alettu ajatella, että keskuspankin tulisi olla riippumaton. 

11.6.2 Asiasta kiinnostuneille: rahanluontikertoimen laskukaava 

Kirja esittää rahanluontikertoimen laskennasta vain erikoistapauksen. Esitämme tässä 

asian yleisessä muodossaan. Voit myös hypätä tämän kappaleen yli. 

𝑚𝑚 = rahanluomiskerroin =
yleisön hallussa olevan suppean rahan määrä

keskuspankin liikkeellelaskeman perusrahan määrä
=

1

1−(1−𝑐)(1−𝑅)
  

missä 𝑐 on yleisön käteissuhde ja 𝑅 on pankkien kassavarantosuhde. 

Rahanluontikertoimen kaava voidaan perustella seuraavasti: kun keskuspankki lainaa 
pankille summan 𝑀0, tämä voidaan lainata kokonaan ulos. Yleisö pistää taskuunsa osan 𝑐 

(esim. 5 %) ja tallettaa osan (1 − 𝑐)  pankkiin. Pankki pistää tästä talletuksesta osan 𝑅 
(esim. 10 %) kassaan ja lainaa osan (1 − 𝑅) ulos. Rahan lähtiessä toiselle kierrokselle siitä 

on siis jäljellä osuus (1 − 𝑐)(1 − 𝑅) (esimerkissämme 85,5 %). Joka kerta, kun raha lähtee 

uudelle kierrokselle, sitä on jäljellä (1 − 𝑐)(1 − 𝑅) kertaa se, mitä oli edellisellä kierrok-

sella. Siten yleisön haltuun jäävän suppean rahan määrä 𝑀1  saadaan päättymättömän 

geometrisen sarjan summana:23 

𝑀1 = 𝑀0 + (1 − 𝑐)(1 − 𝑅)M0 + (1 − 𝑐)2(1 − 𝑅)2M0 + ⋯ =
𝑀0

1−(1−𝑐)(1−𝑅)
  

Kirjan esimerkissä 𝑐 = 0 ja 𝑅 = 0,1. Siten 𝑚𝑚 =
𝑀1

𝑀0
=

1

1−(1−0)(1−0,1)
= 10. 

                                                             
23 Päättymättömän geometrisen sarjan summan laskukaava löytyy esim. MAOLista. Sitä sovelletaan 
kirjassa kolmessa kohdassa: sivuilla 98, 188 ja 214. 
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11.7 RAHAPOLITIIKKA 

Rahapolitiikka on rahan määrän säätelyä. Rahapoliittiset päätökset tekee keskuspankki. 

Rahapolitiikan keskeisimmät tavoitteet ovat: 

 hintavakaus eli alhainen inflaatio 

 tasainen talouskasvu 

Nämä tavoitteet ovat osittain ristiriidassa keskenään, sillä rahan määrän lisäys piristää 

taloutta lyhyellä aikavälillä, mutta myös kiihdyttää inflaatiota. Eri maissa näitä tavoitteita 

painotetaan eri tavoin. Euroopan keskuspankin (EKP) virallisiin tavoitteisiin on kirjattu 

selkeästi, että vaikka talouskasvukin on tärkeää, hintavakaus on ehdottomasti ensisijaista. 

 

Rahapolitiikan kolme keskeisintä keinoa ovat: 

 Ohjauskoron muuttaminen. Nykyään tärkein rahapolitiikan väline. Ohjauskorko on 

korko, jolla keskuspankki lainaa rahaa pankeille. Sivun 57 kuvassa se on 3 %. Jos 

keskuspankki alentaa korkoa, pankit voivat alentaa omia lainakorkojaan (kilpailu 

asiakkaista pakottaa ne tekemään niin), ja alemmalla korolla ne löytävät enemmän 

halukkaita lainanottajia  yleisön hallussa olevan rahan määrä kasvaa. 

 Avomarkkinaoperaatiot. Tämä on sitä, kun keskuspankki ostaa tai myy arvopape-

reita markkinoilla. Kun se ostaa, arvopaperi menee keskuspankkiin ja rahaa siirtyy 

keskuspankista yleisön haltuun. Kun se myy, arvopaperi menee yleisölle ja rahaa 

siirtyy yleisöltä keskuspankkiin. 

 Pankkien kassavarantovaatimusten kiristäminen. Keskuspankki voi vaatia pankke-

ja pitämään suurempia kassavarantoja. Tällöin rahanluomiskerroin pienenee, ja 

rahan määrä supistuu. Tämä on kuitenkin kömpelö tapa vaikuttaa rahan tarjontaan, 

joten sitä käytetään harvoin. 

Suomella oli ennen oma itsenäinen rahapolitiikka, mutta ei enää. Nyt euroalueen mailla on 
yhteinen rahapolitiikka, josta päättää EKP. EU:n valtionpäämiesten kokous valitsee EKP:n 

johtajat määräajaksi, eikä heitä voi erottaa kesken määräajan. Siten EKP on riippumaton 

poliittisista päätöksentekijöistä, jotka yleensä haluavat keveämpää rahapolitiikkaa. 

EKP:n määritelmän mukaan hintavakaus tarkoittaa, että kuluttajahintojen vuosi-inflaatio 

pysyy lähellä kahta prosenttia, kuitenkin sen alle. Käytännössä siis jossain 1,5—2 %:n 

haarukassa. Toistaiseksi tämä on onnistunut varsin hyvin. 
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11.8 KVANTITEETTIYHTÄLÖ JA KVANTITEETTITEORIA 

Kvantiteettiyhtälö on 

  𝑀𝑉 = 𝑃𝑌 

missä 𝑀 on rahan tarjonta, 𝑉 on rahan kiertonopeus, 𝑃 on yleinen hintataso ja 𝑌 on reaali-
nen BKT. Rahan kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa kutakin euroa keskimäärin käy-

tetään lopputuotteiden ostamiseen vuoden aikana. 

Yhtälö pätee aina, tästä ei ole mitään epäselvyyttä. Sen sijaan on kiistanalaista, miten nämä 

eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Jos keskuspankki lisää rahan tarjontaa 𝑀, mitä tapahtuu? 

Hidastuuko rahan kiertonopeus, kasvaako BKT vai nouseeko hintataso? 

Kvantiteettiteoria on yksi vastaus tähän kysymykseen. Sen mukaan rahan tarjonnan lisäys 

vain nostaa hintatasoa. Keveä rahapolitiikka aiheuttaa siis pitkällä aikavälillä vain inflaa-

tiota. Tällöin hintavakauden asettaminen rahapolitiikan päätavoitteeksi on perusteltua. 

Teoria siis sanoo, että raha on neutraalia: reaaliset tekijät (kuten tuotanto, työllisyys ja 

suhteelliset hinnat) määräytyvät riippumatta monetaarisista tekijöistä (kuten rahan määrä 

ja hintataso). Tätä kahtiajakoa kutsutaan myös klassiseksi dikotomiaksi. 

Onko teoria tosi? Pitkällä aikavälillä kyllä, mutta ei lyhyellä. Rahapolitiikka nimittäin 

vaikuttaa hintoihin vain viiveellä. Sen aikaa, kun hinnat eivät vielä ole ehtineet sopeutua, 

rahapolitiikalla on reaalisia vaikutuksia. Pitkällä aikavälillä se kuitenkin vaikuttaa vain 

hintatasoon. 

11.9 NIMELLISKORKO JA REAALIKORKO 

Kun A lainaa B:ltä rahaa, korko, josta sovitaan, on nimelliskorko. Se on käytännössä aina 

positiivinen, sillä muutenhan B:n kannattaisi pitää rahat itsellään. 

Mutta jos korko on pienempi kuin inflaatioaste, B:n saadessa rahansa korkoineen takaisin 

niiden ostovoima on pienempi kuin aluksi. Reaalikorko on siis ollut negatiivinen. 

reaalikorko = nimelliskorko − inflaatioaste 

Jos esim. nimelliskorko on 3 % ja inflaatioaste on 2 %, niin reaalikorko on 1 %. 

Kvantiteettiteorian mukaan reaalikorko määräytyy inflaatiosta riippumatta. Toisin sanoen, 
rahoituksen kysyntä ja tarjonta määräävät reaalikoron, ja nimelliskorko määräytyy reaali-

koron ja inflaatioasteen summana.24 

                                                             
24 Tosin inflaatiota ei tiedetä varmuudella tarkasti etukäteen, joten käytännössä lainaosapuolet 
sopivat nimelliskorosta inflaatio-odotustensa perusteella, ja vasta jälkeenpäin nähdään, mikä oli 
toteutunut inflaatio ja reaalikorko. 
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12 SUHDANNEVAIHTELUT 

Tämän luvun tärkein sisältö pääsykokeen kannalta on 1) suhdannesyklin vaiheet ja niiden 

mittaamiseen liittyvät käsitteet, 2) AD-AS-malli eli makrotaloudellinen kysyntä-tarjonta-

malli. Teoriaa havainnollistavat keskeiset taloushistorialliset tapahtumat, kuten 1930-

luvun lama sekä 1970-luvun öljykriisi. 

12.1 SUHDANTEET JA POTENTIAALINEN BKT 

Potentiaalinen BKT on se BKT:n taso, jolla talous on makrotaloudellisessa tasapainossa: 

 inflaatiolla ei ole painetta kiihtyä eikä hidastua 

 työttömyys on luonnollisella tasollaan.  

Kasvuteoria selittää potentiaalisen BKT:n kasvua. Toteutunut BKT voi sen sijaan lyhyellä 

aikavälillä joko ylittää tai alittaa potentiaalisen. Näitä poikkeamia kutsutaan suhdanteiksi, ja 

niitä selittävä makroteorian osa-alue on suhdanneteoria. 

Suhdannepoikkeama eli tuotantokuilu = toteutunut BKT − potentiaalinen BKT. 

Tuotantokuilu on korkeasuhdanteessa positiivinen, matalasuhdanteessa negatiivinen. 
Noususuhdanteessa se kasvaa, laskusuhdanteessa se vähenee. 

 

Suhdannevaihtelut ovat epäsäännöllisiä, koska niitä aiheuttavat tapahtumat—sokit—ovat 

epäsäännöllisiä. Suhdanteiden mittaaminenkin on vaikeaa, koska potentiaalista BKT:ta ei 

voida havaita suoraan. 

Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta suhdannevaihtelut ovat haitallisia häiriöitä. Matala-

suhdanne on haitallinen, koska se alentaa elintasoa ja aiheuttaa työttömyyttä. Korkeasuh-

danne on vaarallinen, sillä se usein saa aikaan kannattamattomia investointeja ja rahoitus-

markkinoiden tehottomuutta, ja näin ollen pahentaa matalasuhdannetta, joka vääjäämättä 

tulee ennemmin tai myöhemmin. 
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12.2 SUHDANTEIDEN SYYT: AD-AS-MALLI 

Suhdannevaihtelut johtuvat kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan vaihteluista. Täsmen-

netään aluksi, mitä nyt tarkoitamme kysynnällä ja tarjonnalla. Luemme tässä luvussa netto-

viennin (𝑋 − 𝑀) kokonaiskysynnän osaksi, joten 

  𝐴𝐷 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 − 𝑀) 

missä AD on kokonaiskysyntä (aggregate demand).25  Huomaa, että nämä ovat reaalisia 
suureita: ne mittaavat hyödykkeiden määriä, eivät niihin käytettyjä rahamääriä. Kokonais-

tarjonta AS (aggregate supply) koostuu vain kotimaisesta BKT:sta, eli 

  𝐴𝑆 = 𝑌 

Kotimaan yleinen hintataso 𝑃 vaikuttaa kokonaiskysyntään ja kokonaistarjontaan lyhyellä 

aikavälillä: hintojen nousu pienentää kysyntää ja kasvattaa tarjontaa. Pitkällä aikavälillä 

raha on neutraalia, eikä hintatasolla ole siksi vaikutusta, joten BKT sopeutuu aina lopulta 

potentiaalisen BKT:n tasolle. 

 

Kuviossa pystysuora 𝐿𝐴𝑆 -käyrä on pitkän aikavälin tarjontakäyrä (long-run aggregate 

supply), 𝑆𝐴𝑆 on lyhyen aikavälin tarjontakäyrä (short-run aggregate supply) ja 𝐴𝐷 on kysyn-

täkäyrä (aggregate demand). 𝑌𝑁 on potentiaalinen BKT, 𝑌 on toteutunut BKT, ja 𝑃 on toteu-

tunut hintataso. 𝑃 sisältää vain hyödykkeiden hinnat, ei palkkoja. 

Miksi 𝐴𝐷-käyrä on laskeva? Kun kotimaiset hinnat nousevat mutta palkat eivät, 

 kotitalouksien ostovoima pienenee  ne pienentävät kulutustaan 𝐶 

 kotitaloudet vähentävät myös säästämistään  investointeihin on vähemmän 
rahoitusta tarjolla  𝐼 pienenee 

 kotimaiset tavarat ja palvelut kallistuvat suhteessa ulkomaisiin  vientikysyntä 𝑋 
vähenee ja tuonti 𝑀 kasvaa. 

Miksi 𝑆𝐴𝑆-käyrä on nouseva? Kun yritysten tuotteiden hinnat nousevat mutta palkat eivät 

 yritysten kannattavuus paranee  ne lisäävät tuotantoaan  𝑌 kasvaa. 

𝐿𝐴𝑆-käyrä on pystysuora, koska pitkällä aikavälillä raha on neutraalia. 

                                                             
25 Lukijan on syytä huomioida eräs pieni epäjohdonmukaisuus kirjan käyttämissä merkintätavoissa. 
Luvussa 8 symboli 𝐺 tarkoitti julkisia kulutusmenoja, ja julkiset investoinnit sisältyivät 𝐼:hin. 
Luvuissa 12 ja 13 sen sijaan 𝐺 sisältää sekä julkisen kulutuksen että julkiset investoinnit, ja 𝐼 
sisältää vain yksityiset investoinnit. 
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𝑆𝐴𝑆- ja 𝐴𝐷-käyrien leikkauspiste määrää toteutuneen BKT:n tason 𝑌. Kansantalous on aina 

lyhyen aikavälin tasapainossa. Jos lisäksi on niin, että tämä leikkauspiste on 𝐿𝐴𝑆-käyrällä—

jolloin kaikki kolme käyrää leikkaavat samassa pisteessä—kansantalous on myös pitkän 

aikavälin tasapainossa eli normaalisuhdanteessa. Ylläolevassa kuviossa talous on matala-

suhdanteessa, sillä 𝑌 < 𝑌𝑁 eli tuotantokuilu on negatiivinen. 

12.2.1 Suhdannepoikkeaman syntyminen 

Matala- ja korkeasuhdanteet syntyvät kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan vaihteluista, 

joita synnyttävät erilaiset satunnaiset tekijät, sokit. Sokkeja on neljänlaisia: ne voivat olla 

positiivisia tai negatiivisia, ja ne voivat olla kysyntä- tai tarjontasokkeja. Kysyntäsokit siir-

tävät 𝐴𝐷-käyrää ja tarjontasokit 𝑆𝐴𝑆-käyrää. Positiivinen sokki siirtää käyrää oikealle ja 

negatiivinen vasemmalle. Positiivinen sokki aiheuttaa siten korkeasuhdanteen ja negatiivi-

nen sokki matalasuhdanteen. 

 

Kysyntäsokkien syitä: 

 Kun odotukset talouden kehityksestä muuttuvat. Pelko huonosta huomisesta saa 
kotitaloudet säästämään ja yritykset lykkäämään investointejaan  negatiivinen 

kysyntäsokki. Vastaavasti optimismi saa aikaan positiivisen kysyntäsokin. 

 Vientikysynnän muutokset. Suomelle keskeisin suhdannevaihteluiden lähde. 

 Rahoitusmarkkinoiden häiriöt. Optimismi ja kevytmielinen lainananto tuottavat 

positiivisen kysyntäsokin. Optimismin päättyminen (mikä voi pahimmassa tapauk-

sessa laukaista finanssikriisin) näkyy negatiivisena kysyntäsokkina. 

 Valtion finanssipolitiikka. Julkisten menojen 𝐺 lisäys on positiivinen kysyntäsokki. 

Verojen korottaminen on negatiivinen kysyntäsokki, koska se vähentää kotitalouk-

sien käytettävissä olevia tuloja  kotitalouksilla on vähemmän rahaa kulutukseen 

ja säästämiseen  kulutus ja investoinnit vähenevät. 

 Keskuspankin rahapolitiikka. Rahan tarjonnan lisääminen aiheuttaa lyhyellä aika-
välillä korkojen laskun  yhä useampi investointi on kannattava  investoinnit 

lisääntyvät. 

Tarjontasokkien syitä: 

 Muutokset teknologiassa. Tehokkaampi teknologia kasvattaa tuottavuutta  posi-

tiivinen tarjontasokki. 

 Muutokset tuotannontekijöiden saatavuudessa: 
o työn tarjonnan muutokset (esim. väestön ikääntyminen, maahanmuutto) 

o ulkomailta tuotavien raaka-aineiden hinnanmuutokset (esim. öljy) 

o sotien tai katastrofien aiheuttama pääoman tuhoutuminen. 
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12.2.2 Suhdannepoikkeaman poistuminen 

Matalasuhdanne voi poistua kahdella tavalla: 
1. Hallitus ja keskuspankki voivat harjoittaa elvyttävää talouspolitiikkaa, mikä siirtää 

𝐴𝐷-käyrää oikealle. Elvyttävä finanssipolitiikka on sitä, että veroja alennetaan ja/tai 

julkisia menoja lisätään. Haittapuolena on valtion velkaantuminen. Elvyttävän 

rahapolitiikan—eli rahan tarjonnan lisäämisen—ongelma on, että se kiihdyttää 

inflaatiota. 

2. Jos julkinen valta ei harjoita aktiivista suhdannepolitiikkaa, talous tasapainottuu 

ajan myötä itsestään. Se tapahtuu palkkojen alenemisen kautta: kun matalasuhdan-

teessa työttömyyttä on paljon, työntekijöiden neuvotteluasema palkkaneuvotteluis-

sa on huono, joten palkat pyrkivät laskemaan. Tämä parantaa yritysten kannatta-

vuutta, mikä pikkuhiljaa siirtää 𝑆𝐴𝑆-käyrää oikealle. 

Vastaava pätee korkeasuhdanteeseen. Julkinen valta voi hillitä talouden ylikuumenemista 

kireällä finanssi- ja rahapolitiikalla. Jos se ei tee sitä, matala työttömyys ja yritysten hyvä 

kannattavuus saavat aikaan sen, että työntekijöillä on hyvä neuvotteluasema palkkaneuvot-

teluissa, joten palkat pyrkivät nousemaan, mikä heikentää yritysten kannattavuutta ja 

siirtää pikkuhiljaa 𝑆𝐴𝑆-käyrää vasemmalle. 

Suhdannepolitiikka siis vaikuttaa aina vain 𝐴𝐷-käyrään. Ja jos suhdannepolitiikkaa ei har-
joiteta, suhdannepoikkeama poistuu 𝑆𝐴𝑆-käyrän sopeutumisen kautta, riippumatta siitä, 

mikä sokki poikkeaman aiheutti. 

12.3 MAKROTALOUSTIETEEN KOULUKUNTIA 

1930-luvulta 1970-luvulle oli keynesiläisen makroteorian kultakausi. Keynesin teoria selitti 

1930-luvun laman aivan oikein: se syntyi kokonaiskysynnän laskusta, ja järkevä talous-

poliittinen reaktio oli kasvattaa kokonaiskysyntää elvytyksellä. Keynesiläinen makroteoria 

korostaa kysyntätekijöiden roolia. 

1970-luvulla koettiin voimakkaan negatiivisen tarjontasokin synnyttämä lama. Työttömyys 
ja inflaatio kasvoivat yhtä aikaa, ja elvyttävä talouspolitiikka vain pahensi inflaatiota. Tätä 

Keynesin teoria ei kyennyt selittämään, sillä Keynesin teoriassa ei ollut sijaa tarjonta-

sokeille.  Sen haastajaksi nousi uusklassinen koulukunta, joka toi tarjontatekijät mukaan 

tarkasteluun. 

Sekä keynesiläinen että uusklassinen teoria vaikuttavat nykynäkökulmasta melko äärim-

mäisiltä. Keynesiläisessä mallissa hinnat ja palkat ovat vakiot ja kysyntä määrää tarjonnan. 

Uusklassisessa mallissa hinnat ja palkat ovat täysin joustavia, talous sopeutuu sokkeihin 

välittömästi, ja tahatonta työttömyyttä voi syntyä vain minimipalkan kaltaisista syistä. 

AD-AS-malli on synteesi näiden ääripäiden väliltä. Mitä loivempi 𝑆𝐴𝑆 -käyrä on, ja mitä 
hitaammin talous sopeutuu sokkeihin, sitä lähempänä totuutta on Keynesin teoria. Mitä 

jyrkempi 𝑆𝐴𝑆-käyrä on, ja mitä nopeammin talous sopeutuu, sitä lähempänä totuutta on 

uusklassinen teoria. 
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13 SUHDANNEPOLITIIKKA 

Luvun tärkeimmät aiheet ovat: 1) rahapolitiikka ja finanssipolitiikka, 2) kerroinvaikutus, 3) 

syrjäytysvaikutus, 4) Phillipsin käyrä. 

13.1 RAPO JA FIPO 

Suhdannepolitiikka on suhdannevaihteluiden tasaamiseen tähtäävää politiikkaa. Se vaikut-

taa kokonaistuotantoon kysynnän kautta, eli se vaikuttaa AD-AS-mallissa aina AD-käyrään. 

Elvyttävä suhdannepolitiikka siirtää AD-käyrää oikealle, kireä suhdannepolitiikka siirtää 

sitä vasemmalle. 

Suhdannepolitiikka jaetaan raha- ja finanssipolitiikkaan eli rapoon ja fipoon: 

 Rahapolitiikka on rahan tarjonnan säätelyä. Sitä harjoittaa keskuspankki. 
o Rahan tarjonnan lisäys alentaa lyhyellä aikavälillä korkotasoa  yhä 

useampi investointi on kannattava  investoinnit lisääntyvät. Korkotason 

aleneminen nostaa myös kotitalouksien varallisuuden nykyarvoa, mikä saa 

kotitaloudet lisäämään kulutustaan. 𝐶 ja 𝐼 kasvavat. 

o Avoimessa taloudessa, jolla on kelluva valuuttakurssi, rahan tarjonnan lisää-

misellä on lisäksi se vaikutus, että valuuttakurssi heikkenee, jolloin vienti-

kysyntä 𝑋 kasvaa ja tuonti 𝑀 vähenee. 

o Elvyttävän rapon haittapuolena on inflaation kiihtyminen. 

 Finanssipolitiikka on verotuksen ja julkisten menojen säätelyä. Sitä harjoittaa maan 

hallitus. 

o Verojen 𝑇  alentaminen lisää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. 

Kotitaloudet lisäävät sekä kulutustaan että säästämistään. 𝐶 ja 𝐼 kasvavat. 

o Julkisen kysynnän (kulutuksen tai investointien) lisääminen kasvattaa 𝐺:tä. 

o Tulonsiirtojen lisääminen toimii samalla tavoin kuin verojen alentaminen, 

sillä se lisää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. 

o Elvyttävän fipon haittapuolina ovat valtion velkaantuminen ja inflaatio-

paineiden kasvu. 

Elvyttävää politiikkaa kutsutaan myös keveäksi tai ekspansiiviseksi. Kireää politiikkaa 
kutsutaan myös hillitseväksi tai kontraktiiviseksi. Sitä tulisi harjoittaa korkeasuhdanteessa. 

Koska korkeasuhdanteessa työttömyys vähenee, tulonsiirrot (mm. työttömyyskorvaukset) 

vähenevät ja verotulot kasvavat. Finanssipolitiikka siis automaattisesti kiristyy korkea-

suhdanteessa ja kevenee matalasuhdanteessa. Tätä kutsutaan suhdanneautomatiikaksi. 

Kaikki talouspolitiikka ei ole suhdannepolitiikkaa: puhutaan myös esim. kasvupolitiikasta, 
jolla edistetään talouskasvua. Se siis kasvattaa pitkän aikavälin kokonaistarjontaa eli siirtää 

𝐿𝐴𝑆-käyrää oikealle. 

  



 

66 

 

13.2 KERROINVAIKUTUS 

Kerroinvaikutus on voima, joka vahvistaa finanssipolitiikan vaikutusta. Kun yhden koti-

talouden tulot lisääntyvät, se lisää kulutustaan. Tämä on tuloa jollekin toiselle kotitaloudel-

le, joten sekin lisää kulutustaan. Ja niin edelleen. 

Tulojen kasvu siis kulkee ketjureaktiona koko talouden läpi. Tämä vaikutus on sitä voimak-

kaampi, mitä suuremman osan lisätuloistaan kotitalous kuluttaa. Tätä mitataan rajakulutus-

alttiudella (MPC, marginal propensity to consume). Jos 𝑀𝑃𝐶 = 0,8, se merkitsee, että keski-

määräinen kotitalous kuluttaa lisätuloistaan 80 % ja säästää loput 20 %. Rajakulutusalttius 

on lisäkulutuksen osuus käytettävissä olevien tulojen 𝑌𝑑  lisäyksestä: 𝑀𝑃𝐶 =
Δ𝐶

Δ𝑌𝑑
 . 

Huom: seuraavassa tarkastelussa jätämme huomioimatta kokonaskysynnän muutosten 
vaikutuksen hintatasoon. Toisin sanoen oletamme, että 𝑆𝐴𝑆-käyrä on vaakasuora, ja kun 

𝐴𝐷-käyrä siirtyy tietyn verran oikealle, BKT kasvaa samalla määrällä. 

13.2.1 Julkisten menojen kerroin (suljetussa taloudessa) 

Jos valtio päättää rakentaa rautatien (julkinen investointi), julkinen kysyntä kasvaa aluksi 

määrällä Δ𝐺, sanokaamme 2 mrd euroa. BKT kasvaa tämän verran. Tämä on tuloa joillekin 

kotitalouksille. 

 

Tuloa saaneet kotitaloudet lisäävät kulutustaan määrällä 𝑐Δ𝐺, missä 𝑐 on rajakulutusalttius. 
BKT kasvaa nyt määrällä 𝑐Δ𝐺, ja tämä on taas tuloa joillekin toisille kotitalouksille. Nämä 

lisäävät kulutustaan määrällä 𝑐2Δ𝐺, ja niin edelleen. 

Julkisen kysynnän lisäys Δ𝐺  saa siis aikaan kulutuskysynnän lisäyksen Δ𝐶 , jonka määrä 

voidaan laskea päättymättömän geometrisen sarjan summan kaavalla: 

  Δ𝐶 = 𝑐Δ𝐺 + 𝑐2Δ𝐺 + 𝑐3Δ𝐺 + ⋯ =
𝑐

1−𝑐
Δ𝐺 

ja BKT:n lisäys on kaiken kaikkiaan 

  Δ𝑌 = Δ𝐺 + Δ𝐶 = Δ𝐺 +
𝑐

1−𝑐
Δ𝐺 =

1

1−𝑐
Δ𝐺 = 𝑚Δ𝐺,  missä 𝑚 =

1

1−𝑐
 

Vakio 𝑚 on nimeltään kerroin (multiplier). Se on sitä suurempi, mitä suurempi on rajakulu-

tusalttius 𝑐.  

Numeerisessa esimerkissämme Δ𝐺 = 2 ja 𝑐 = 0,8 , joten 𝑚 = 5 ja siten Δ𝑌 = 10 . Hallitus 

siis kasvatti julkisia menoja 2 mrd eurolla, mutta BKT kasvoi lopulta 10 mrd euroa. 

Vastaavasti, jos julkisia menoja vähennettäisiin 2 mrd eurolla, BKT supistuisi 10 mrd euroa. 
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13.2.2 Verojen ja tulonsiirtojen kerroin (suljetussa taloudessa) 

Entä jos hallitus päättäisi, että julkisten menojen lisäämisen sijasta alennetaankin veroja? 
Ei rakenneta 2 miljardin rautatietä, vaan alennetaan veroja 2 miljardilla. Tämä merkitsee 

käytännössä, että yksityisen sektorin saama tulonlisäys annetaan sille vastikkeettomasti. 

 

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on 𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 eli BKT miinus verot. Kun 𝑇 vähenee 

(eli Δ𝑇 < 0), 𝑌𝑑  kasvaa määrällä −Δ𝑇 . Kotitaloudet lisäävät kulutustaan määrällä – 𝑐Δ𝑇 , 

mikä on taas tuloa joillekin toisille. Nämä lisäävät kulutustaan määrällä −𝑐2Δ𝑇, jne. Lopul-
linen kuluksen kasvu on 

  Δ𝐶 = −𝑐Δ𝑇 − 𝑐2Δ𝑇 − 𝑐3Δ𝑇 + ⋯ = −
𝑐

1−𝑐
Δ𝑇 

eli jos 𝑐 = 0,8 ja Δ𝑇 = 2, niin Δ𝑌 = Δ𝐶 = −
0,8

1−0,8
∙ 2 = 8, eli BKT kasvaa 8 mrd euroa. 

BKT kasvaa siis vähemmän kuin silloin, jos elvytys olisi tehty lisäämällä julkista kysyntää. 
Tämä johtuu siitä, että rautatie jäi nyt rakentamatta. 

Verojen kerroin on 
−𝑐

1−𝑐
 . Se on negatiivinen, koska verojen alentaminen kasvattaa kokonais-

kysyntää, ja itseisarvoltaan se on julkisten menojen kerrointa pienempi. 

Tulonsiirtojen lisääminen vaikuttaa samalla tavalla kuin verojen alentaminen, mutta positii-

visesti. Tulonsiirrot voidaankin tulkita negatiivisiksi veroiksi. 

13.2.3 Tasapainotetun budjetin kerroin (suljetussa taloudessa) 

Jos hallitus sekä lisää julkisia menoja 2 mrd:lla että korottaa veroja 2 mrd:lla, mitä tapahtuu? 

Ensinmainitusta seuraa, että BKT kasvaa 10 mrd:lla, ja viimeksimainitusta seuraa, että BKT 

vähenee 8 mrd:lla. Nettona BKT siis kasvaa 2 mrd:lla. 

Yleisesti ottaen, jos Δ𝐺 = Δ𝑇, niin 

  Δ𝑌 =
1

1−𝑐
Δ𝐺 +

−𝑐

1−𝑐
Δ𝑇 = (

1

1−𝑐
+

−𝑐

1−𝑐
) Δ𝐺 = Δ𝐺 

Näin ollen tasapainotetun budjetin kerroin on yksi. 

13.2.4 Julkisten menojen kerroin avoimessa taloudessa 

Ulkomaankauppaa käyvässä taloudessa kerroin on pienempi kuin suljetussa taloudessa, 

sillä osa kokonaiskysynnän muutoksesta kohdistuu tuontihyödykkeisiin, eikä kasvata koti-

maista kysyntää. 

Avoimessa taloudessa julkisten menojen kerroin on 𝑚 =
1

1−𝑐+𝑒
 , missä 𝑒 on rajatuontialttius 

(marginal propensity to import). Kerroin on sitä suurempi, mitä pienempi on 𝑒. Suljetussa 

taloudessa 𝑒 = 0. 
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13.2.5 Finanssipolitiikasta riippumattomat kysyntäsokit 

Edellä on hahmoteltu vain julkisen kysynnän, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksia. Entä jos 
investoinnit tai vientikysyntä kasvaisivat jostain eksogeenisesta syystä? Se synnyttäisi 

aivan samanlaisen kerroinvaikutuksen kuin julkisen kysynnän muutos. Esim. jos vienti-

kysynnän muutos on Δ𝑋, niin loppujen lopuksi BKT kasvaa määrällä Δ𝑌 = 𝑚Δ𝑋. 

  

Makrotaloudellinen malli 

Kirjan kerroinvaikutusta koskevassa osassa on esitetty yksinkertainen keynesiläinen 

makromalli. Se sisältää ulkomaankaupan, mutta suljettu talous saadaan mallin erikois-

tapauksena. 

(1) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)  

(2)  𝐶 = 𝑏 + 𝑐(𝑌 − 𝑇), missä 𝑐 on rajakulutusalttius ja 𝑏 on vakio. 

(3) 𝑀 = 𝑑 + 𝑒𝑌, missä 𝑒 on rajatuontialttius ja 𝑑 on vakio. 

Sijoittamalla yhtälöstä toiseen saadaan 

(4) 𝑌 = (𝑏 + 𝑐(𝑌 − 𝑇)) + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − (𝑑 + 𝑒𝑌))  

mistä voidaan ratkaista 𝑌: 

(5) 𝑌 =
1

1−𝑐+𝑒
(𝑏 − 𝑐𝑇 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑑)  

Tässä mallissa muuttujat 𝑇 , 𝐼 , 𝐺  ja 𝑋 ovat eksogeenisia. Yhtälöstä (5) nähdään, miten 

niiden muutokset vaikuttavat 𝑌 :hyn: esim. jos 𝐺  kasvaa määrällä Δ𝐺 , yhtälön oikea 

puoli kasvaa määrällä 
1

1−𝑐+𝑒
Δ𝐺, ja siten myös vasemman puolen (eli 𝑌:n) on kasvettava 

samalla määrällä. 

Suljetussa taloudessa 𝑋 = 0, 𝑑 = 0 ja 𝑒 = 0. 

 Suljettu talous Avoin talous 

Julkisten menojen kerroin  
Δ𝑌

Δ𝐺
 

1

1−𝑐
  

1

1−𝑐+𝑒
  

Verojen kerroin  
Δ𝑌

Δ𝑇
 

−𝑐

1−𝑐
  

−𝑐

1−𝑐+𝑒
  

Tasap. budjetin kerroin 1 
1−𝑐

1−𝑐+𝑒
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13.3 SYRJÄYTYSVAIKUTUS 

Ylläolevissa kerroinlaskuissa ei otettu huomioon syrjäytysvaikutusta, joka on finanssipoli-

tiikan tehoa heikentävä voima. Se toimii näin: kun julkisia menoja lisätään  BKT kasvaa 

 taloudessa on enemmän liiketoimia  rahan kysyntä kasvaa  korot nousevat  yksi-

tyiset investoinnit ja kulutus vähenevät  BKT pienenee. 

Syrjäytysvaikutus on sitä suurempi, 

 mitä voimakkaammin korot nousevat BKT:n kasvaessa, ja 

 mitä voimakkaammin yksityinen kysyntä vähenee korkojen noustessa. 

Syrjäytysvaikutus on vähintään nolla ja korkeintaan 100 %. Toisin sanoen, jos BKT:n kasvu 
ei vaikuta korkokantaan lainkaan, tai jos korko ei vaikuta yksityiseen kysyntään, syrjäytys-

vaikutusta ei tapahdu, mutta ääritapauksessa korko voisi nousta niin paljon, että se 

syrjäyttäisi yksityistä kysyntää saman määrän kuin millä julkinen kysyntä kasvaa. Tällöin 

julkisen kysynnän lisäys ei muuttaisi BKT:n määrää, vaan ainoastaan sen rakennetta (𝐺 

kasvaa, 𝐼 ja 𝐶 vähenevät). 

Keskuspankki voi torjua syrjäytysvaikutusta lisäämällä rahan tarjontaa. 

13.4 HINTOJEN MUUTOKSEN VAIKUTUS 

Lopuksi on syytä muistuttaa, että ylläolevassa kerroin- ja syrjäytysvaikutuksen tarkaste-

lussa olemme koko ajan jättäneet huomioimatta sen, miten hintataso muuttuu kokonais-

kysynnän muuttuessa. 

Elvyttävä suhdannepolitiikka siirtää 𝐴𝐷 -käyrää oikealle; kerroinvaikutus kasvattaa tätä 

siirtymää, ja syrjäytysvaikutus vähentää sitä. 𝐴𝐷 -käyrän siirtyessä kuitenkin hintatason 

kohoaminen kumoaa osan elvytyksen vaikutuksesta. Mitä jyrkempi 𝑆𝐴𝑆 -käyrä on, sitä 

pienempi on vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen. 

13.5 PHILLIPSIN KÄYRÄ 

Phillipsin käyrä kuvaa yhteyttä inflaation 𝜋 ja työttömyyden 𝑈 välillä. Lyhyellä aikavälillä 

se on laskeva: matalaan työttömyyteen liittyy korkea inflaatio ja päinvastoin. Pitkällä 

aikavälillä Phillipsin käyrä on pystysuora tasolla 𝑈 = 𝑈𝑁, sillä pitkällä aikavälillä raha on 

neutraalia ja työttömyys palaa tasapainotasolleen, oli inflaatioaste mikä tahansa. 

 

Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä voi siirtyä, kun inflaatio-odotukset muuttuvat. Inflaatio-

odotusten nousu siirtää käyrää ylöspäin. 
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14 AVOIMEN TALOUDEN MAKROTEORIAA 

Tässä luvussa tärkeää: 1) kansainvälisen kaupan hyödyt ja sen esteet, 2) kiinteä vs. kelluva 

valuuttakurssi, 3) kelluvan valuutan kurssin määräytyminen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, 

4) raha- ja finanssipolitiikan tehokkuus eri valuuttakurssijärjestelmissä, 5) suhdannepoli-

tiikka euroalueella. 

14.1 KV-KAUPAN HYÖDYT JA ESTEET 

Kansainvälisestä kaupasta on kahdenlaista hyötyä: 

1. Luvussa 2 selitetyt erikoistumisen ja vaihdannan hyödyt. Näistä tärkeimmät ovat 

a. suhteellisen edun periaate: kunkin maan kannattaa erikoistua tuottamaan 

sitä hyödykettä, jossa sen vaihtoehtoiskustannus on pienempi kuin muilla 

mailla 

b. suurtuotannon edut: kun maa käy ulkomaankauppaa  sen yrityksillä on 

suuremmat markkinat  yritys pääsee nauttimaan suurtuotannon eduista, 

vaikka se olisi erikoistunut hyvin kapeaan tuotevalikoimaan  yritykset 

erikoistuvat pitemmälle  tehokkuus paranee  

2. Kansainvälinen kilpailu. Tätä ei korosteta luvussa 14, mutta sitä on korostettu 

luvuissa 5 ja 7. Jos Suomi olisi suljettu talous, täällä olisi tasan yksi lentokonevalmis-

taja, ja se olisi luonnollinen monopoli. Se tuottaisi yhteiskunnan edun kannalta liian 

vähän lentokoneita ja satsaisi liian vähän tuotekehitykseen ja kustannusten mini-

mointiin. 

Kansainvälisen kaupan edistäminen on siis yhteiskunnan edun mukaista. Kaupan esteet 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

1. Kuljetus- ja viestintäkustannukset. Nämä ovat viime vuosikymmeninä alentuneet 

teknologian kehityksen ja pääomakannan kasvun ansiosta. 
2. Tullimaksut ja tuontirajoitukset. Valtiot keräävät tullimaksuilla rahaa—kyse on 

käytännössä tuonnin verottamisesta—ja samalla pyrkivät suojelemaan kotimaisia 

yrityksiä ja työvoimaa kansainväliseltä kilpailulta. Viime vuosikymmeninä näitä 

kaupan esteitä on kuitenkin purettu, kun kansainvälisen kaupan hyödyt on ymmär-

retty paremmin. 

Pitkällä aikavälillä jokaisen maan vaihtotaseen on oltava tasapainossa: maa, jolla on vaihto-

taseen alijäämä, velkaantuu ulkomaille, eikä velkaantuminen voi jatkua loputtomiin. 

14.2 VALUUTTAKURSSIJÄRJESTELMÄT: KIINTEÄ VS. KELLUVA 

Valuuttakurssi on valuutan hinta toisessa valuutassa. Esim. euron dollarikurssi on yhden 

euron hinta dollareina. Tätä kirjoittaessani se on 1,38 eli yhdellä eurolla saa 1,38 dollaria. 

Dollarin eurokurssi on tämän käänteisluku eli 0,72. 

Kun euron arvo dollareissa kasvaa, euro vahvistuu eli revalvoituu dollariin nähden. Jos se 

pienenee, se heikkenee eli devalvoituu. Kun euro vahvistuu dollariin nähden, dollari heikke-

nee euroon nähden, ja päinvastoin. 
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Valuuttakurssi voi määräytyä kahdella tavalla. Joko keskuspankki pitää kurssin tietyllä 

tasolla (kiinteä valuuttakurssi), tai sitten kurssi määräytyy markkinoilla valuutan kysynnän 

ja tarjonnan mukaan (joustava eli kelluva valuuttakurssi). 

14.2.1 Kelluva valuuttakurssi 

Valuutan kelluminen on asioiden luonnollinen tila: jos keskuspankki ei pyri vaikuttamaan 

valuuttakurssiin, se määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Valuutan tarjonta tulee viime kädessä keskuspankin taholta, sillä keskuspankki on ainoa, 
jolla on oikeus luoda lisää rahaa. Luonnollisesti myös kotimainen rahan kysyntä vaikuttaa 

siihen, kuinka paljon tästä tarjonnasta liikenee ulkomaalaisille, ja millä hinnalla. 

Valuutan kysyntä koostuu kahdesta osasta: 

 Ulkomaankauppakysyntä: ulkomaalaiset tarvitsevat euroja ostaakseen euroalueel-

ta hyödykkeitä. Euroalueen viennin kasvaessa ulkomaankauppakysyntä kasvaa, 

mikä vahvistaa euron kurssia. Euroalueen tuonnin kasvu puolestaan heikentää 

euron kurssia, koska eurooppalaiset tarvitsevat muita valuuttoja ja tarjoavat euroja 

vastineeksi. 

 Sijoituskysyntä: ulkomaalaiset tarvitsevat euroja ostaakseen euromääräisiä arvo-
papereita ja kiinteistöjä. Tämä on pääoman tuontia euroalueelle. Pääomatuonnin 

kasvu vahvistaa euron kurssia, pääomaviennin kasvu heikentää sitä. 

14.2.2 Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä: yhden hinnan laki 

Pitkällä aikavälillä valuuttakurssi määräytyy eri maiden hintatasoerojen mukaan. Pitkällä 

aikavälillä valuuttakurssit pyrkivät palaamaan sellaiselle tasolle, jolla pätee ostovoima-

pariteetti eli yhden hinnan laki: sama tavara maksaa eri maista ostettuna saman verran. Jos 

nykyinen euron dollarikurssi (1,38 dollaria per euro) olisi ostovoimapariteetin mukainen, 

niin Suomessa 100 euroa maksava tavara maksaisi USA:ssa 138 dollaria, ja USA:ssa 100 

dollaria maksava tavara maksaisi Suomessa 72 euroa. 

Pitkällä kunkin maan kotivaluutan kurssi 𝐸 siis hakeutuu kohti tasoa 𝐸 =
𝑃∗

𝑃
 , missä 𝑃∗ on 

ulkomainen hintataso ja 𝑃 on kotimainen hintataso. 

Jos USA:n inflaatio on pitkään euroalueen inflaatiota nopeampaa, dollari heikentyy suhtees-

sa euroon. 

14.2.3 Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä: korkotaso 

Käytännössä maiden hintatasot muuttuvat hitaasti, mutta valuuttakurssit voivat muuttua 

nopeasti. Lyhyellä aikavälillä valuuttakurssin muutokset selittyvätkin pääosin sijoitus-

kysynnän muutoksilla. Nykyään vain pieni osa kaikesta valuuttakaupasta liittyy varsinai-

seen ulkomaankauppaan; suurin osa palvelee kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden 

tarpeita. 

Sijoituskysyntään vaikuttavat erityisesti maiden väliset korkoerot: jos korkotaso euroalu-

eella nousee  muiden maiden sijoittajat haluavat sijoittaa lisää rahaa euroalueelle  he 

tarvitsevat tähän euroja  euron kysyntä kasvaa  euro vahvistuu. 

Keskuspankki voi näin ollen rahapolitiikallaan vaikuttaa valuuttakurssiin silloinkin, kun 

valuutta on kelluva. Alentamalla ohjauskorkoaan EKP pystyy heikentämään euron kurssia, 

ja kiristämällä rahapolitiikkaansa se pystyy vahvistamaan sitä. 
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14.2.4 Kiinteä valuuttakurssi (valuuttakatejärjestelmä) 

Keskuspankki voi pitää valuuttakurssin haluamallaan tasolla yksinkertaisella tempulla: se 
tarjoutuu ostamaan ja myymään kotivaluuttaansa tiettyyn kurssiin. Tällöin kukaan ei halua 

ostaa kalliimmalla eikä myydä halvemmalla. Näin keskuspankki pakottaa koko maailman 

noudattamaan tätä samaa kurssia. 

Kurssi on tietenkin määriteltävä suhteessa johonkin toiseen valuuttaan. Jos kohdevaluutta 

on dollari, sanomme, että kotivaluutta on sidottu dollariin. 

Keskuspankki pystyy painamaan valuuttakurssin niin alas kuin haluaa ja myös pitämään 

sen alhaalla, sillä tarvittaessa se voi painaa lisää omaa valuuttaansa. Sen sijaan se ei voi pitää 

valuuttakurssia miten vahvana tahansa, sillä se ei voi painaa lisää muiden maiden rahoja. 

Jos se yrittäisi pitää kurssia liian korkealla tasolla, sijoittajat myisivät sille sen omaa valuut-

taa ja saisivat takaisin jotain muuta valuuttaa. Keskuspankki voi jatkaa tätä vain niin kauan 

kuin sillä riittää vierasta valuuttaa. Kun keskuspankin valuuttavaranto ehtyy, valuutta alkaa 

kellua ja putoaa kysynnän ja tarjonnan määräämälle tasolle. 

Koska keskuspankki voi vaikuttaa valuuttakurssiin silloinkin, kun valuutta kelluu, on 

olemassa välimuotoja ”puhtaasti kiinteän” ja ”puhtaasti kelluvan” välillä. Keskuspankki voi 

esim. antaa kurssin vaihdella tietyn ylä- ja alarajan välissä. 

14.3 VALUUTTAKURSSIJÄRJESTELMÄ JA SUHDANNEPOLITIIKKA 

Pähkinänkuoressa: 

 Kun valuuttakurssi kelluu, rapo on tehokasta, mutta fipo on tehotonta. 

 Kun valuuttakurssi on kiinteä, fipo on tehokasta, mutta rapo on tehotonta, tai itse 

asiassa suorastaan mahdotonta. 

14.3.1 Kelluva valuuttakurssi ja suhdannepolitiikka 

Suljetussa taloudessa korkojen nousu saa aikaan investointien ja kulutuksen vähenemisen. 

Mutta avoimessa taloudessa, jonka valuuttakurssi kelluu, korkojen nousu saa lisäksi aikaan 

valuuttakurssin vahvistumisen, mikä vähentää vientikysyntää ja lisää tuontia. 

Se merkitsee, että finanssipolitiikan syrjäytysvaikutus on suuri  finanssipolitiikka on teho-

tonta.26 Toisaalta rahapolitiikka on tehokasta: lisäämällä rahan tarjontaa keskuspankki saa 

investoinnit, kulutuksen ja viennin kasvamaan ja tuonnin vähenemään. 

14.3.2 Kiinteä valuuttakurssi ja suhdannepolitiikka 

Kun valuuttakurssi on kiinteä, maalla ei voi olla itsenäistä rahapolitiikkaa, ellei se rajoita 

kansainvälisiä pääomaliikkeitä. Kansainvälisten pääomaliikkeiden rajoittaminen tarkoittaa, 

etteivät oman maan kansalaiset saa vapaasti sijoittaa ulkomaille, ottaa vastaan ulkomaisia 

sijoituksia tai ostaa ulkomaista valuuttaa. 

Oletetaan, että kansainväliset pääomaliikkeet ovat vapaat. Kun keskuspankki pitää valuut-

takurssia kiinteänä, se on sitoutunut ostamaan ja myymään valuuttaa tiettyyn hintaan, mitä 

määriä tahansa. Selvästikään se ei voi silloin enää kontrolloida rahan tarjontaa: raha ja 

valuuttahan ovat sama asia. Kun keskuspankki myy omaa valuuttaansa, rahan tarjonta 

kasvaa, ja kun se ostaa sitä, rahan tarjonta vähenee. 

                                                             
26 Syrjäytysvaikutus suljetussa taloudessa on selitetty tiivistelmän sivulla 69. 
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Tällöin kotimaan korkotaso määräytyy kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla. Esim. Vene-

zuelan bolívar on sidottu USA:n dollariin: jos USA:n korkotaso nousee  sijoittajat myyvät 

pois Venezuelalaisia sijoituksiaan sijoittakseen rahat USA:han  Venezuelassa rahan 

tarjonta vähenee ja korkotaso nousee. 

Itsenäinen rahapolitiikka on siis mahdotonta. Hyvänä puolena on se, että syrjäytysvaikutus 
on pieni tai sitä ei ole ehkä lainkaan. Koska Venezuelan finanssipolitiikka ei juuri vaikuta 

maan korkotasoon, finanssipolitiikka ei syrjäytä yksityistä kysyntää, eli se on tehokasta. 

14.3.3 Valuuttakurssijärjestelmän ja suhdannepolitiikan kolmiyhteys 

Vakaa valuuttakurssi on hyvä asia, sillä se vähentää ulkomaankaupan riskejä  enemmän 
ulkomaankauppaa  enemmän tehokkuutta ja hyvinvointia. Itsenäinen rahapolitiikka on 

hyvä asia, sillä se on edullinen keino hillitä suhdannevaihteluita. Vapaat kansainväliset 

pääomaliikkeet ovat hyvä asia, sillä se mahdollistaa pääoman ohjautumisen sinne, missä se 

on tehokkaimmassa käytössä. 

Kaikkia kolmea ei valitettavasti voi saada yhtä aikaa. 

 
Vakaa 

valuuttakurssi 
Itsenäinen 

rahapolitiikka 
Vapaat pää-
omaliikkeet 

Kelluva valuuttakurssi    

Valuuttakatejärjestelmä    

Pääomaliikkeiden rajoittaminen    

14.4 SUHDANNEPOLITIIKKA EUROALUEELLA 

14.4.1 Rapo ja fipo 

Euroalue on siitä erikoinen, että raha- ja finanssipolitiikkaa harjoitetaan eri tasoilla: euro-

alueen mailla on yhteinen rahapolitiikka, mutta kullakin on oma kansallinen finanssipoli-

tiikkansa. Rahapolitiikka on tehokasta, koska euro on kelluva valuutta, mutta myös kansal-
linen finanssipolitiikka on tehokasta, koska jokainen yksittäinen euromaa on liian pieni 

voidakseen yksinään vaikuttaa euroalueen korkotasoon ja valuuttakurssiin kovin paljoa. 

Siksi yksittäisen euromaan finanssipolitiikan syrjäytysvaikutus jää vähäiseksi. 

Mutta jos kaikki euromaat käyttäisivät elvyttävää fipoa yhtä aikaa, se olisi tehotonta, sillä 

yhteenlaskettu syrjäytysvaikutus olisi suuri. Koko euroaluetta koskevaa suhdannehäiriötä 

kannattaa mieluummin torjua rahapolitiikalla. 

Finanssipolitiikkaa kannattaa käyttää vain sellaisen sokin torjumiseen, joka kohdistuu vain 

yhteen euromaahan. Tämä on myös muiden euromaiden edun mukaista, sillä se ehkäisee 

häiriön leviämistä maasta toiseen. 

Koska yksittäisen euromaan finanssipolitiikka on niin tehokasta, on aihetta pelätä, että 
euromailla on houkutus liialliseen ekspansiivisen fipon käyttöön. Siksi euromailla on 

vakaus- ja kasvusopimus, joka määrää, ettei julkisen sektorin alijäämä saa ylittää kolmea 

prosenttia BKT:sta, eikä julkinen velka saa ylittää 60 % BKT:sta. Käytännössä monet maat 

ovat kuitenkin jo rikkoneet sopimusta, eikä niille ole langetettu mitään sanktioita. 
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14.4.2 Euron hyödyt 

 Kansainvälisen kauppa ja sen tuomat hyödyt kasvavat, koska 

o yhteinen valuutta vähentää euroalueen maiden välisen kaupan kustannuk-
sia, kun valuutan vaihtamisen tarvetta ei ole 

o euroalueen maiden välisessä kaupassa ei ole valuuttakurssiriskiä 

o myös euroalueen ulkopuolelle suuntautuvan kaupan valuuttakurssiriski 

vähenee, sillä euroalueen suuren koon takia euro on vakaampi kuin pienten 

maiden kansalliset valuutat. 

 Yhteinen valuutta tekee myös rahoitusmarkkinat tehokkaammiksi, ts. parantaa 
pääoman ohjautumista tuottavimpiin sijoituskohteisiin. 

14.4.3 Euron varjopuolet 

 Epäsymmetrinen sokki tarkoittaa sokkia, jonka vaikutus jakautuu epätasaisesti euro-
alueen maiden kesken. Erityisesti unionin reuna-alueiden maat ovat alttiita epä-

symmetrisille sokeille, koska ne tuottavat eri hyödykkeitä kuin Keski-Euroopan 

maat ja niiden tuotantorakenne on yksipuolisempi. EKP ei voi ottaa sokin kohteeksi 

joutuneen maan erityistarpeita huomioon, koska sen on mitoitettava rahapolitiik-

kansa koko euroalueen tilanteen mukaisesti. 

 Kansallinen kelluva valuutta tarjoaa puskurin suhdannehäiriöitä vastaan, sillä esim. 
negatiivisen sokin seurauksena valuutta heikkenee, mikä vahvistaa vaihtotasetta. 

Euro sen sijaan ei tarjoa yksittäiselle maalle tällaista puskuria, sillä yksittäinen euro-

maa on liian pieni vaikuttaakseen valuuttakurssiin. 

 Rahapolitiikan vaikutukset osuvat eri nopeudella ja eri voimakkuudella eri jäsen-
maihin johtuen rahoitusmarkkinoiden eroista. Esim. Suomessa lainat ovat yleensä 

vaihtuvakorkoisia, joten ohjauskoron nosto vaikuttaa lähes välittömästi kotitalouk-

sien ostovoimaan. Keski-Euroopassa lainat ovat usein kiinteäkorkoisia, joten raha-

politiikka vaikuttaa hitaammin ja heikommin. 
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15 KRIISIT JA SUOMI 

Tämä luku käsittelee hyvin monimutkaisia asioita, eikä onnistu selittämään niitä kovin 

hyvin. Siksi vasta-alkajan ei ehkä tarvitsekaan ymmärtää niitä kovin syvällisesti. Älä siis 

ahdistu, jos et saa vastausta kaikkiin kysymyksiisi. 

15.1 KANSAINVÄLINEN TALOUSKRIISI 

Talouskriisin välittömänä syynä oli finanssikriisi. 

Finanssikriisin taustasyinä oli 1) kasvanut rahoituksen tarjonta, joka johtui siitä, että vienti-

ylijäämäiset maat—erityisesti Kiina ja öljynviejämaat—sijoittivat vientitulojaan USA:han, ja 

2) moraalikadosta johtuva rahoitusmarkkinoiden kyvyttömyys ohjata kasvanutta rahoituk-

sen tarjontaa tuottaviin sijoituskohteisiin ilman riskien huomattavaa kasvua. 

Tuloksena oli asuntojen hintakupla.27 Vuonna 2005 USA:n keskuspankki alkoi asteittain 

nostaa ohjauskorkoaan, mikä lopulta puhkaisi kuplan. Syksyllä 2008 kriisi leimahti täyteen 

mittaansa. Pankkien välinen luottamus romahti. 

Vähentääkseen riskejään ja säilyttääkseen maksuvalmiutensa, pankit lakkasivat lainaamas-

ta rahaa toisilleen ja supistivat luotonantoaan yleisölle. Tämä merkitsi investointien ja 

kulutuksen vähenemistä. Näin finanssikriisi muuttui reaalitalouden kriisiksi. Kriisi välittyi 

muihin maihin 1) ulkomaankaupan välityksellä ja 2) heikentämällä luottamusta tulevaan 

talouskehitykseen. 

Ympäri maailmaa keskuspankit reagoivat talouskriisiin lisäämällä rahoituksen tarjontaa, ja 

hallitukset harjoittivat elvyttävää finanssipolitiikkaa. Eli toimittiin juuri siten kuin luvuissa 

12–14 kehotetaan toimimaan, vieläpä kansainvälisesti koordinoiden. 

Laman ja elvyttävän finanssipolitiikan seurauksena oli kuitenkin julkisen velan voimakas 

kasvu. Velan kasvaessa myös korkomenot kasvavat, mikä nopeuttaa velan kasvua. Tämän 

kierteen välttämiseksi on vähennettävä julkisia menoja tai korotettava veroja, vaikka tämä 

haittaakin talouden elpymistä. 

Uusien kriisien ehkäiseminen vaatisi kriisin taustasyiden poistamista. Se on kuitenkin 

vaikeaa. Kiinaa ja öljynviejämaita ei voida estää toimimasta kuten ne toimivat. Rahoitus-

järjestelmän vakauden parantaminen edellyttäisi tiukempaa pankkien valvontaa ja säänte-

lyä, mutta jotta tämä toimisi, pitäisi sääntely toteuttaa kaikissa maissa—muuten pankki-

toiminta vain siirtyy niihin maihin, joissa sääntely on vähäisintä. 

  

                                                             
27 Hintakuplalla tarkoitetaan tilannetta, jossa omaisuuskohteen hinta nousee pelkästään sen takia, 
että hinnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Hintakuplia esiintyy varsinkin osake- ja kiinteistömarkki-
noilla. Kun sijoittajat menettävät uskonsa hintojen nousuun, kupla puhkeaa ja hinnat romahtavat. 



 

76 

 

15.2 EUROALUEEN VELKAKRIISI 

Talous- ja rahaliiton säännöissä on kolme rakenteellista ongelmaa eli ”valuvikaa”: 

1) Alue ei ole ns. optimaalinen valuutta-alue, sillä siihen kuuluvat kansantaloudet ovat 

rakenteellisesti erilaisia ja alue on siksi altis epäsymmetrisille sokeille. 

2) Kuten luvussa 14 todettiin, euroalueen rakenne houkuttelee euromaita liialliseen 

ekspansiivisen finanssipolitiikan käyttöön. Houkutuksen torjumiseksi solmittiin 

Vakaus- ja kasvusopimus, mutta sopimuksesta tuli heikko: sääntöjen rikkomisesta 

ei seuraa automaattista rangaistusta. Nykyään suurin osa euromaista onkin jo 

rikkonut sopimusta. 

3) Kukin valtio on sidoksissa oman maansa pankkehin sitä kautta, että jos pankkeja 

alkaisi kaatua, se olisi maalle taloudellinen katastrofi. Valtioiden on siis käytännössä 

pakko tukea pankkejaan hädässä, mutta tämä puolestaan on kallista ja velkaannut-

taa valtion. Pankkikriisi voi aiheuttaa valtion velkakriisin. 

Kreikan velkakriisi liittyy valuvikoihin 1 ja 2. Maa oli päästetty rahaliittoon, vaikka se ei 
täyttänyt kriteerejä. Kun Kreikan talousongelmat olivat kärjistyneet kansainvälisen talous-

kriisin takia, kävi ilmi, että kreikkalaiset olivat vääristelleet velkatilastojaan: maalla oli 

paljon enemmän velkaa kuin tilastot kertoivat. 

Kun julkisen velan 𝐵 korkomenot 𝑖𝐵 erotetaan muista julkisista menoista 𝐺, julkisen vallan 

budjettirajoite on 

 𝐺 + 𝑖𝐵 = 𝑇 + Δ𝐵 

missä 𝑇 on verotulot. Kun velan suhde BKT:hen, B/Y, kasvaa suureksi, riski valtion maksu-
kyvyttömyydestä kasvaa, ja sijoittajat vaativat tämän riskin vastineeksi korkeampaa 

korkoa. Korkomenojen kasvu taas kiihdyttää velan kasvua. Tästä noidankehästä voi vapau-

tua vain kolmella tavalla: 1) saamalla jostain halvempikorkoista lainaa, 2) leikkaamalla 
julkisia menoja ja kasvattamalla verotuloja, 3) saada BKT:n kasvunopeus 𝑔 suuremmaksi, 

jotta BKT kasvaisi nopeammin kuin velka ja velkasuhde B/Y pienenisi. 

Kreikka oli nyt joutunut tilanteeseen, jossa 𝑖  oli sietämättömän suuri. Euromaat tulivat 

apuun perustamalla Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV). Sen tehtävänä on antaa 

ylivelkaantuneille euromaille matalakorkoista lainaa—keino 1 yllä—jotta ne saisivat aikaa 

keinojen 2 ja 3 toteuttamiseen. Euromaat toimivat näiden lainojen takaajina. 

Kreikan jälkeen kriisiin joutui Irlanti, mutta eri syystä. Irlannin kriisi liittyy valuvikaan 
numero 3. Irlannissa oli paha asuntojen hintakupla, jonka kansainvälinen talouskriisi puh-

kaisi. Pankit kärsivät päätähuimaavia luottotappioita. Valtio lupasi maksaa luottotappiot, 

mutta ne olivatkin sille liian suuret, ja valtionvelan tuottoprosentti kasvoi rajusti. ERVV 

joutui tulemaan apuun. 

Sittemmin ERVV on rahoittanut Portugalia samasta syystä kuin Kreikkaa, ja Espanjaa 

samasta syystä kuin Irlantia. Espanjassa kuitenkin apu suunnattiin suoraan pankeille, sillä 

oli ymmärretty, että tuen kierrättäminen valtion kautta vain horjuttaa maan taloutta. 

Miksei näiden maiden sitten annettu vain mennä vararikkoon? Kärsijäksi olisivat silloin 
joutuneet kriisimaita rahoittaneet sijoittajat, mikä olisi aivan oikein. Ongelma on siinä, että 

muiden maiden pankeilla on paljon sijoituksia kriisimaiden velkakirjoissa; kriisimaiden 

vararikko olisi luultavasti kaatanut pankkeja muissa maissa ja levittänyt kriisin niihinkin. 

Kriisimaiden tukeminen nähtiin pienempänä pahana. 
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EKP on tukenut kriisinhallintatoimia pitämällä ohjauskorkoaan hyvin alhaalla ja ottamalla 

käyttöön epätavanomaisia keinoja: se on 1) myöntänyt pankeille tavanomaisten lyhyiden 

lainojen lisäksi pitkäaikaista, jopa kolmevuotista lainaa, sekä 2) ostanut valtioiden velka-

kirjoja suoraan markkinoilta painaakseen niiden korkoja alemmas. 

Kaikki tämä kriisinhallinta on kuitenkin ollut vain ”tulipalojen sammuttelua”, joka ei poista 
eurokriisin taustasyitä. Niihin vaikuttamiseksi on ehdotettu toisaalta euroalueen yhteistyön 

lisäämistä, toisaalta koko rahaliiton purkamista ja paluuta kansallisiin valuuttoihin. Näiden 

ääripäiden välinen keskitie olisi korjata valuviat. Valuvikaa 2 voidaan vähentää tiukenta-

malla jäsenmaiden finanssipolitiikan sääntelyä, ja valuvika 3 voidaan poistaa perustamalla 

pankkiunioni, joka selvittää pankkikriisit ilman, että pankin kotivaltion tarvitsee velkaan-

tua. 

Valuvikaan 1 ei ole keksitty vielä ratkaisua. Etelä-Eurooppa on taloudellliselta suoritus-

kyvyltään kroonisesti Pohjois-Eurooppaa heikompi, ja reuna-alueet ovat edelleen Keski-

Eurooppaa alttiimpia epäsymmetrisille sokeille. 

15.3 MITEN SUOMEN KÄY? 

Euroaika on ollut Suomelle sikäli hyvää aikaa, että 1) elintaso on noussut, mikä johtuu 

tuottavuuden kasvusta varsinkin elektroniikka- ja muussa metalliteollisuudessa sekä 

metsäteollisuudessa, 2) vapaa-ajan määrä on kasvanut ja 3) keskimääräinen terveydentila 

on parantunut. Toisaalta tuloerot ovat kasvaneet. 

Suomella on kuitenkin edessä kolme ongelmaa: 

1) eurokriisin pitkittyminen heikentää vientikysyntää, mikä haittaa kansantalouden 

toipumista matalasuhdanteesta 

2) väestö ikääntyy, mikä a) kasvattaa eläke- ja terveysmenoja, b) vähentää työn 

tarjontaa 

3) tuottavuuden kasvu hidastuu, sillä tuottavuuden kasvu on aina ollut nopeinta teolli-

suudessa, mutta nykyään teollisuuden BKT-osuus on jo melko pieni ja edelleen 

vähenemään päin. 

Suomesta on siis tulossa tyypillinen eurooppalainen hitaan kasvun kansantalous. 

Viimeisen 20 vuoden aikana Suomen talouskasvu on perustunut suureksi osaksi tieto- ja 

viestintäteknologian kehityksen kärjessä olemiseen. Tulevaisuus on kuitenkin sillä tavalla 

erilainen, että tuottavuuden kasvu ei enää tule niinkään laitevalmistuksesta, vaan teknolo-

gian hyödyntämisestä. Suomenkin talouskasvu riippuu siitä, onnistummeko käyttämään 

uutta teknologiaa tuottavuuden nostamiseen talouden muilla toimialoilla. 


