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Talouspolitiikan tavoitteet 

• Keynesiläisen talouspolitiikan tavoitteena on 
turvata kohtuullinen elintaso sekä vakaa ja 
ennustettava tulevaisuus kaikille ihmisille 

• Näiden toteutuessa ”taloudellinen ongelma” 
voidaan asettaa turvallisesti syrjään ja 
keskittyä syvempiin ongelmiin sekä elämälle 
mielekkyyttä tarjoaviin asioihin 

• Keskeistä täystyöllisyys, rahoitusmarkkinoiden 
vakaus ja hyvä tuottavuustaso 



Funktionaalinen rahoitus ja 
investoinnit (1) 

• Funktionaalisen rahoituksen periaatteen mukaan 
kaikkia talouspolitiikan instrumentteja on 
arvioitava vain sen pohjalta, mitä ne 
todellisuudessa saavat aikaan 
– Ei sen pohjalta, mikä on ”vastuullista” tai 

”vastuutonta” 

• Jos talouspolitiikan tavoitteeksi asetetaan 
täystyöllisyys, on valtion kasvatettava 
budjettialijäämänsä täystyöllisyyden takaavalle 
tasolle 

 



Funktionaalinen rahoitus ja 
investoinnit (2) 

• Budjettialijäämä voidaan tarvittaessa 
rahoittaa keskuspankkiluotoilla, joten se ei 
muodostu ongelmaksi 

• Verotuksen tehtävänä on raivata julkiselle 
sektorille tilaa hillitsemällä yksityistä kysyntää 

• Funktionaalisen rahoituksen lisäksi tarvitaan 
myös aktiivista investointipolitiikkaa 
turvaamaan vientiä ja tuottavuuden kehitystä 



Työtakuuohjelmat (1) 

• Normaalilla kysynnänsäätelypolitiikalla ei 
toimi kovin hyvin pitkäaikaistyöttömien tai 
muiden erityisryhmien työllistämisessä 

• Funktionaalinen rahoitus tarvitsee tuekseen 
työtakuuohjelmat 

• Työtakuussa valtio sitoutuu työllistämään 
kaikki työhaluiset ja -kykyiset poliittisesti 
päätetyllä minimipalkkatasolla 



Työtakuuohjelmat (2) 

• Työtakuuohjelmat olisivat vapaaehtoisia ja 
niiden rinnalla säilyisivät normaalit 
sosiaaliturvajärjestelmät 

• Työtakuupalkka olisi kuitenkin suurempi kuin 
työttömyysturva 

• Työtakuutyöt olisivat aitoja töitä: eivät 
koulutusta, kurssitusta tai harjoittelua 



Inflaation torjunta (1) 

• Inflaatio voi alkaa kiihtyä jo ennen 
täystyöllisyysrajan saavuttamista, koska 
palkkaliukumat kasvavat 

• Yleiskorotuksia voidaan säädellä 
tulopolitiikalla, mutta palkkaliukumien 
hallinnointi edellyttää muitakin toimenpiteitä 

• Vaihtoehtoina veroperustainen tulopolitiikka 
tai palkankorotuslupajärjestelmä 



Inflaation torjunta (2) 

• Veroperustainen tulopolitiikka: yrityksiä 
rangaistaan tuottavuuskehityksen ylittävistä 
palkankorotuksista lisäverolla 

• Palkankorotuslupajärjestelmä: yrityksille 
jaetaan päästökauppajärjestelmän mukaisesti 
tuottavuuskehitystä vastaava osuus 
palkankorotuslupia 
– Yritykset voivat korottaa palkkoja lupien 

mukaisesti tai ne voivat ostaa niitä 
palkankorotuslupapörssistä toisilta yrityksiltä 



Rahoitusmarkkinoiden 
vakauttaminen (1) 

• Globaali finanssikriisi liittyy keskeisesti 
arvopaperistamiseen 

– Velkasopimuksia niputettu yhteen arvopapereiksi 

– Arvopaperit siirrettiin pankkien taseiden 
ulkopuolelle erillisyhtiöihin 

• Arvopaperistamiseen ja muuhun 
rahoituslaitosten spekulatiiviseen toimintaan 
puututtava voimakkaasti 



Rahoitusmarkkinoiden 
vakauttaminen (2) 

• Tehokkainta on sulkea arvopaperistamista 
harjoittavat rahoituskonsernit talletussuojan ja 
keskuspankkirahoituksen ulkopuolelle 

• Ylipäätään talletussuojasta ja 
keskuspankkirahoituksesta nauttivien 
rahoituslaitosten pitäisi keskittyä ainoastaan 
normaaliin kotitalous- ja yrityslainaamiseen 

• Jos rahoituslaitoksilla on omaa sijoitus- tai 
investointipankkitoimintaa, siltä on evättävä 
pankkitoimilupa 



Keynes–Davidson-suunnitelma (1) 

• Kysynnänsäätelypolitiikan harjoittamista 
vaikeuttavat kuitenkin kauppa- ja 
pääomavirrat 

• Valtioilla on houkutus harjoittaa kuppaa 
naapuriasi -politiikkaa, koska sillä voidaan 
suojella omaa vaihtotasetta 

• Uhkana, että maailmantalous ajautuu 
pitkäkestoiseen kysyntälamaan 



Keynes–Davidson-suunnitelma (2) 

• John Maynard Keynesin ja Paul Davidsonin 
ratkaisu: selvitetään valtioiden väliset transaktiot 
ylikansallisella valuutalla 

• Sekä liialliset vaihtotaseen ylijäämät että -
alijäämät diskriminoidaan 

• Ylijäämämaita uhkaa ylijäämien verottaminen, 
alijäämämaita selvitysvaluutan hupeneminen 

• Ylijäämämaiden on lisättävä kotimaista kysyntää, 
alijäämämaiden leikattava sitä (jos täystyöllisyys 
saavutettu) 



Kysynnänsäätely eri talousalueilla (1) 

• Toistaiseksi Keynes–Davidson-suunnitelman 
toteuttaminen vaikuttaa kuitenkin 
epätodennäköiseltä 

• Mailla, joilla on merkittävä kansainvälinen 
kauppavaluutta tai erittäin runsaasti raaka-
aineita ja luonnonvaroja, on mahdollista 
harjoittaa keynesiläistä talouspolitiikkaa 
tälläkin hetkellä 



Kysynnänsäätely eri talousalueilla (2) 

• Pienelläkin talousalueella on edelleen 
mahdollista harjoittaa keynesiläistä 
talouspolitiikkaa – mutta rajatummin 

• Pienen talousalueen on syytä rajoittaa 
lyhytaikaisia pääomaliikkeitä 

• Tarvitaan myös aktiivista teollisuuspolitiikkaa 
viennin edistämiseksi 

• Pitkäaikaisia vaihtotaseen alijäämiä vältettävä 



Johtopäätökset 

• Keynesiläinen talouspolitiikka nojaa 
funktionaalisen rahoituksen periaatteeseen, 
korkeaan investointiasteeseen ja tiukasti 
reguloituihin rahoitusmarkkinoihin 

• Tarvitaan kuitenkin myös globaalia 
epätasapainojen tasaamista 

• Sitäkin ennen keynesiläinen politiikka on 
mahdollista, kun sitä harjoitetaan oikein 


