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A. Esimerkki taloudellisesta mallista — asuntomarkkinat

• Mallit yksinkertaistavat todellisuutta. Esimerkiksi voidaan oletettaa, että
huoneistot ovat kaikki samanlaisia, vaikka tosiasiassa vaihteluväli on 
pienistä yksiöistä suuriin omakotitaloihin.

• Mallintamisen taito (Arts of modelling) tarkoittaa, että
yksinkertaistaminen tehdään tutkittavan ongelman kannalta oikein, 
relevantisti ja mielenkiintoisesti. On näet myös mahdollista “hukata”
ongelma yksinkertaistamalla väärin. Oletetaan tässä toisaalta, että osa
huoneistoista on lähellä yliopistoa, osa kaukana.

• Mallissa on kahdenlaisia muuttujia. Tässä mallissa Kehä II:n takana
olevien asuntojen hinta on eksogeeninen ja määräytyy mallin
ulkopuolelta, annettuna, parametrina.

• Kehä II sisällä hinta on  endogeeninen ja määräytyy mallista käsin, 
mallin ratkaisuna.

B. Talouden kaksi periaatetta

1. Optimointiperiaate — ihmiset valitsevat erilaisista mahdollisuuksista sellaisia
toimia, jotka ovat heidän intressissään (johon heillä on insentiivi):

• Kuluttajat: maksimoivat hyötyään (budjettirajoite), 

• Yritykset: maksimoivat voittoaan (kustannukset),

• Julkinen valta: maksimoi kansalaisten hyvinvointia (mahdollisesti myös
päättäjien omaa etua).

Optimointiperiaatetta kutsutaan myös rationaalisen valinnan periaateeksi, jota 
on usein kritisoitu. Kuitenkin muunlainen mallintaminen olisi hyvin
monimutkaista, sillä vallitsee myös “Anna Karenina”-periaate: kaikki onnelliset
avioliitot ovat toistensa kaltaisia, mutta jokainen onneton avioliitto on onneton
omalla tavallaan. 

2.  Tasapainoperiaate — toimijoiden valintojen täytyy lopulta olla yhteensopivat
toistensa kanssa. Muusa tapauksessa optimoivien osapuolten valinnat eivät
toteudu.
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C. Kysyntäkäyrien konstruointi

• Kysyntäkäyrä summaa kuluttajan maksuhalukkuuden. Kuluttajan
reservaatiohinta on korkein hinta, jonka kuluttaja on hyödykkeestä halukas
maksamaan.

• Jos jos hyödyke on ei-diskreetti tai kuluttajien lukumäärä on suuri (kuluttajain
aggregoitu kysyntäkäyrä), kysyntäkäyrä tasoittuu. Kaikissa tapauksissa
kysyntäkäyrä esittää maksuhalukkuutta, joka voi muuttua. Esimerkiksi kysynnän
voimistuminen mainonnan ansiosta siirtää kysyntäkäyrää oikealle.

D. Tarjontakäyrät
• Riippuu aikajänteestä. Uusien asuntojen tulo markkinoille on hidasta.
• Lyhyellä tähtäyksellä asuntojen hinnat ovat siis kiinteät, jolloin tarjontakäyrä on 

pystysuora. Pitkällä tähtäyksellä tarjonta kasvaa asuntojen hintojen noustessa.

E. Tasapaino
• kysyntä = tarjonta
• Tasapainohinta: hinta joka tasapainottaa (clears) markkinat. Puhutaan myös

hintamekanismista tai markkinamekanismista.
• Kustakin tasapainosta on tarkistettava eksistenssi, uniikkisuus ja stabiilisuus

(epä-stabiili, labiili, stabiili).
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01.04

F. Komparatiivinen statiikka

• Komparatiivinen statiikka tarkastelee, kuinka tasapaino muuttuu, kun jokin 
taloudellinen seikka (mallin eksogeeninen muuttuja, parametri) muuttuu?

• Termi “komparatiivinen” tarkoittaa siis, että vertaillaan kahta tasapainoa 
keskenään. 

• Termi “statiikka” taas tarkoittaa sitä, että vain kyseessä on vain tasapainojen 
vertailu, ei sopeutumisurien tarkastelua yleensä esitetä.

• Esimerkki — tarjonnan lisääntyminen johtaa määrän kasvuun ja hinnan laskuun.

• Esimerkki — omistusoikeusasuntojärjestelmän luomisella ei ole hinta- eikä
määrävaikutuksia.

• Odotukset tulevista hinnanmuutoksista, tulevista korkokannoista,
verovähennysoikeuksien muutoksista, liikennejärjestelyistä ym. vaikuttavat 
kysyntään, samoin kuin muutokset perhekoossa.
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G. Muita tapoja allokoida asuntoja. Termillä “allokaatio”
tarkoitetaan luetteloa siitä kuka saa mitäkin.

• Diskriminoiva monopoli, allokoi asunnot siten, että se, jolla on suurin
tarve (suurin maksuhalukkuus) saa ensimmäisen asunnon jne. 
Pienimmän maksuhalukkuuden kysyjät saattavat jäädä kokonaan ilman
asuntoa.

• Tavanomaisessa monopolissa taas kaikki maksavat saman hinnan / 
vuokran, mutta myytävien / vuokrattavien asuntojen määrä jää pieneksi
ja hinta / vuokra korkeaksi.

• Vuokrasääntely voi pitää vuokran alhaisena ja määrän suurena lyhyellä
tähtäyksellä.

• Jonotus aiheuttaa kustannuksia sekä tarjoajalle että kysyjälle.

• Arpominen.
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H. Erilaisten allokaatiomekanismien vertailu

• Allokaatio on Pareto-tehokas jos ei ole olemassa mitään keinoa, jolla 
voidaan parantaa jonkin yksilön tai ryhmän hyvinvointia huonontamatta 
jonkin toisen yksilön tai ryhmän hyvinvointia.

• Jos siis jokin allokaatio ei ole Pareto-tehokas, voidaan parantaa 
joidenkin hyvinvointia kenenkään kärsimättä = Pareto-parannus.

• Jos siis malli osoittaa, että allokaatio ei ole Pareto-tehokas, ratkaisussa 
on jonkinlaista tuhlausta. Mallilla voi olla mitä muita ominaisuuksia 
tahansa, mutta tehottomuus ei koskaan ole rationaalista. 

• Pareto-käsite ei sovi kahden tehokkaan tasapainon, mallin, tms. 
vertailuun.

I. Eri allokaatiomekanismien tehokkuus

• Vapaat markkinat — tehokas,

• Diskriminoiva monopoli — tehokas,

• Tavanomainen monopoli — tehoton,

• Vuokrasääntely — tehoton,

• Jonotus: ajan ja hallinnoinnin kustannukset, muodolliset kriteerit (kuka 
syö samalta jääkaapilta, mikä on perhe). Vapaat markkinat kantavat 
paljon informaatiota, mutta eivät ota kantaa sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen.
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Luku 2

Budjettirajoite

A. Kuluttajan teoria: kuluttajat valitsevat parhaan 
hyödykeyhdistelmän niistä, joihin heillä on varaa.
• Teorialla on siis kaksi osaa:
- johon heillä on varaa: budjettirajoite,
- paras yhdistelmä: kuluttajan preferenssien esittämällä tavalla.

- B. Pitääkö kuluttajan teoria paikkansa? Mitä käyttöä
sillä on?

• Testaus jakaantuu nykyään kahtia:
- Empiirinen kuluttajatutkimus tutkii mennyttä aikaa, josta on dataa. On huomattava, että

preferenssejä ei havaita. Kaikki tilastotiedot perustuvat budjettirajoitteen ja havaitun 
kysynnän tietoihin. Mikäli halutaan tietoja preferensseistä, ne on estimoitava havaituista 
tiedoista.

- Kokeellinen taloustiede tuottaa dataa keinotekoisin kokein, joista osa muistuttaa 
psykologisia kokeita, osassa tutkitaan jopa aivotoimintaa.

• Kuluttajan teorian tehtävä on myös ennustaa, kuinka taloudellinen käyttäytyminen 
muuttuu, kun taloudellinen ympäristö muuttuu: esimerkkinä EKC.

• Jonkin politiikan vaikutuksen ennustaminen. Tällä hetkellä käydään taas keskustelua 
alkoholiverosta ja autoverosta. Huomaa, että politiikkavaikutusten ennustaminen kuuluu 
positiivisen taloustieteen piiriin (normatiivisen vastakohtana).
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C. Budjettijoukko

• Käytetään merkintää (x1, x2) tarkoittamaan kulutuskoria, so. kuinka paljon 
hyödykkeitä on kulutettu. Matemaattisesti (x1, x2 ) on vektori reaaliavaruuden R2

+
ei-negatiivisessa neljänneksessä, hyödykeavaruudessa, jonka ensimmäinen 
koordinaatti on hyödyke 1. Termi x1 on hyödykkeen 1 määrä. Esimerkiksi 
hyödyke 1 on omena. Jos x1 = 5, on kyseessä viisi kappaletta omenoita. 
Useimmat hyödykkeet ovat diskreettejä ja esiintyvät vain kokonaislukuina, 
mutta usein oletetaan, että hyödyke on jatkuva, jolloin on mielekästä puhua 
osaomenista jne. 

• Vektori (p1, p2) esittää kahden hyödykkeen hinnat. Hinta-avaruutta kutsutaan 
joskus duaaliavaruudeksi.

• Skalaari m on kuluttajan käytettävissä oleva tulo.

• Budjettirajoite: p1x1 + p2x2 m.

• Kaikki hyödykekorit (x1, x2) jotka täyttävät budjettirajoitteen, muodostavat 
kuluttajan budjettijoukon, 

- Budget set,

- Affordable bundle, Feasible bundle.

02.01
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D. Kaksi hyödykettä on usein riittävä määrä

• Teoria soveltuu usean hyödykkeen tapaukseen, mutta graafiset ratkaisut 
voidaan esittää vain kaksiulotteisina.

• Hyödykettä 2 ajatellaan usein yhdistettynä hyödykkeenä (composite
good), mielenkiintohyödyke ajatellaan hyödykkeeksi 1. Toinen 
vaihtoehto on, että hyödyke 2 ajatellaan sinä rahasummana, joka 
kulutetaan muihin hyödykkeisiin.

• Tässä tapauksessa budjettirajoitteeksi tulee p1x1 + x2 m.

• Hyödykkeeseen 1 kulutettu summa (p1x1) plus hyödykkeeseen 2 
kulutettu summa (x2) saa olla korkeintaan käytettävissä olevan 
rahasumman (m) suuruinen.

E. Budjettisuora p1x1 + p2x2 = m
• Ratkaistaan x2:n (y-akseli) suhteen: x2 = m/p2 - (p1/p2)x1. Budjettisuoran 

kulmakerroin on -p1/p2 ja vertikaalinen  leikkauspiste on m/p2.

• Asettamalla x1 = 0 saadaan vertikaalinen leikkauspiste (m/p2); 
asettamalla x2 = 0 saadaan horisontaalinen (m/p1).

• Budjettisuoran kulmakerroin mittaa hyödykkeen 1 taloudellista 
vaihtoehtoiskustannusta hyödykkeen 2 suhteen— kuinka paljon 
hyödykettä 2 on luovutettava, jos aikoo kuluttaa yhden lisäyksikön 
hyödykettä 1, kun tulot eivät muutu.

• Budjettisuoran kulmakerroin ratkeaa myös implisiittisenä derivaattana: 
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F. Muutokset budjettisuorassa p1x1 + p2x2 = m

• Tulojen m lisääntyminen siirtää suoraa ulospäin.

• Hyödykkeen 1 hinnan p1 nousu tekee budjettisuorasta jyrkemmän ja 
pienentää budjettijoukkoa.

• Hyödykkeen 2 hinnan p2 nousu tekee budjettisuorasta latteamman ja 
pienentää budjettijoukkoa.

• Myös katsomalla leikkauspisteiden koordinaatteja, esimerkiksi m/p2 > 
m/p2’ jos p2<p2’.

• Kaikkien hyödykkeiden hintojen kertominen tekijällä t siirtää
budjettisuoraa sisäänpäin.

• Kun myös tulot kerrotaan tekijällä t budjettisuora ei muutu

• - “tasapainoinen tai neutraali inflaatio ei aiheuta taloudessa mitään 
muutoksia.”

02.02
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02.03

G. Numeraire, mittahyödyke

• Osoitetaan jollekin hyödykkeelle hinta 1 ja mitataan kaikkia muita 
hyödykkeitä tämän hyödykkeen määrällä, s.o., mikä on 
vaihtoehtoiskustannus.

• Hyödyllinen, kun tarkastellaan suhteellisia hintoja, kuten kahta valuuttaa 
Esimerkiksi Euron kurssin kehitystä dollariin nähden. Myös 
kasvumalleissa mallin dimension vähentämiseksi ja mallin 
yksinkertaistamiseksi. 

• Olkoon hyödyke 2 numeraire. Silloin  jaetaan seuraavasti: p1x1 + p2x2 = 
m : p2  ja saadaan 

(p1/ p2) x1 + x2 = m/p2
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H. Verot, tukimaksut ja säännöstely vaikuttavat 
budjettisuoraan.

• Määrävero — kustakin ostetusta yksiköstä maksetaan vero t; yksikköhinnaksi 
muodostuu : p1 + t.

• Arvovero — määräprosentti ostoksen summasta; yksikköhinnaksi muodostuu: p1
+ p1=(1+ ) p1. Arvonlisävero on arvovero, jonka kumulatiiviset vaikutukset on 
eliminoitu verottamalla liikevaihdon sijaan arvonlisää.

• Tukimaksut (subsidies) — Veron vastakohta

• a) p1 – S,

• b) (1 - )p1.

• Könttäsumma vero tai tukimaksu — veron määrä ei riipu kuluttajan valinnoista. 
Termit a head tax tai a poll tax.

• Säännöstely — määräsäännöstely tai hintasäännöstely --- synnyttää
polveikkaan (kinked) budjettisuoran.

02.04
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02.05

I. Esimerkki — ruokakupongit. Myös Suomessa sodan 
jälkeen. USA:ssa vuodesta 1964 alkaen.

• 1. Ennen vuotta 1979 USA:ssa oli voimassa arvolisä-muotoinen 
tukimaksu ruualle

a) Köyhä perhe sai ostaa tietyn määrän ruokakuponkeja, jotka olivat 
enemmän kuin hintansa arvoiset,

b) Tukimuotoon sisältyi joitakin säännöstelykomponentteja sillä perhe 
saattoi ostaa vain tietyn määrän kuponkeja.

• 2. Vuoden 1979 jälkeen köyhä perhe sai suoraan tietyn summan 
arvoisen kuponkisarjan, jota voitiin käyttää vain ruokaan. Ovatko näiden 
tukimuotojen vaikutukset samat? Nähdään tarkastelemalla kumpaankin 
tapaukseen liittyvää budjettirajoitetta.
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02.06

J. Matematiikkaa: osittaisderivaatta

• Yhden muuttujan funktiossa y = f(x) voi olla kahden tyyppisiä vakiota, 
nimittäin paljaana esiintyviä vakioita (usein käytetään pelkästään termiä
vakio) ja kertovia vakioita, esimerkiksi lineaarinen funktio f(x) = a + bx. 
Derivoitaessa tälläistä funktiota, on vakion derivaatta nolla ja kertova
vakio säilyy ennallaan. Edelleen on itsestään selvää, että derivointi
tapahtuu muuttujan x suhteen. Jos siis y f(x) = a + bx, niin

• Dy = f’(x) = b.

• Jos funktiossa on kaksi (tai useampia) muuttujia, voi derivointi tapahtua
vain toisen muuttujan suhteen. Tällöin toista muuttujaa käsitellään
vakiona (joko paljas tai kertova) ja merkitään huolellisesti, kumman
muuttujan suhteen derivointi tehdään. Tälläistä derivointia kutsutaan
osittaisderivoinniksi. Esimerkiksi, jos y = f(x1, x2) = a + bx1 +  x1x2 + cx2

2

niin

• f(x1, x2)/ x1 = f1 = b + x2 ,

• f(x1, x2)/ x2 = f2 = x1 + 2cx2,
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Luku 3

Preferenssit

A. Preferenssi on binaarirelaatio kahden hyödykekorin
välillä.

• Jos kuluttaja valitsee korin (x1, x2) kun kori (y1, y2) olisi saatavilla, 
sanotaan, että kuluttaja preferoi koria (x1, x2) koriin (y1, y2) nähden. 
Vaihtoehtoisia termejä: pitää parempana, arvostaa enemmän.

• Preferenssirelaatio määritellään kahden korin, ei yksittäisten 
hyödykkeiden suhteen. Useampiulotteisessa hyödykeavaruudessa kori
sisältää useampia hyödykkeitä.

B. Merkinnät
• 1. (x1, x2)         (y1, y2) x-kori parempi kuin (strictly preferred to) y-kori

• 2. (x1, x2)   (y1, y2) x-kori on yhtä hyvä kuin (indifferent to)
y-kori

• 3. (x1, x2)         (y1, y2) x-kori on vähintään yhtä hyvä kuin (weakly  
preferred to) y-kori
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C. Preferenssejä koskevat aksioomat. Tavoitteena on luoda läpinäkyvä, 
matemaattisesti selkeä aksiomaattinen järjestelmä, jossa kaikki tulokset

voidaan johtaa tehdyista aksioomista.
Välttämättömät aksioomat:

1 Täydellisyys --- kaikkia koreja voidaan vertailla keskenään.

2 Refleksiivisyys --- jokainen kori on vähintään yhtä hyvä kuin
tämä kori itse.

3 Transitiivisuus --- jos X       Y ja Y       Z niin X       Z .

D. Indifferenssikäyrät

• Niiden pisteiden ura, jotka ovat keskenään yhtä hyviä. Tavallisesti 
ilmoitetaan jokin referenssikori, jonka tuottama tarpeentyydytys
tunnetaan ja johon muita saman indifferenssikäyrän pisteitä verrataan.

• Myöhemmin: indifferenssikäyrä on myös hyötyfunktion tasokäyrä.

• Mitä välttämättömät preferenssiaksioomat implikoivat 
indifferenssikäyrien suhteen:

• - Täydellisyys: kaikki hyödykeavaruuden (hyödyketason) pisteet 
kuuluvat johonkin indifferenssikäyrään, ei aukkoja, k.o. avaruus 
yhtenäinen,

- Refleksiivisyys: vähintään yhtä hyvä kuin-joukko on suljettu ja käsittää
kaikki reunapisteensä,

- Transitiivisuus: indifferenssikäyrät eivät leikkaa.
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E. Esimerkkejä preferensseistä jotka täyttävät
välttämättömät aksioomat

• Täydelliset substituutit.

a) Punaiset ja siniset lyijykynät

b) Hyödykkeiden välinen vaihdettavuus 

c) Matemaattinen esitys x1 + x2 = vakio

• Täydelliset komplementit.

• a) Kulutetaan aina yhdessä

• b) Vasemman ja oikean jalan kenkä

• Haitakkeet.

• Neutraalit hyödykkeet.

• Kyllästyspiste.

03.07
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F. Hyvinkäyttätyvät preferenssit

• 4. Monotonisuus — “enempi aina parempi” (aito). 

• 5. Konveksisuus — keskimääräinen kori on alkuperäistä parempi (aito).

• Aito monotonisuus implikoi indifferenssikäyrien suhteen, että

• a) Indifferenssikäyrät ovat laskevia,

• b) Indifferenssikäyrät eivät ole ”paksuja”, 

• c) Ylempi indifferenssikäyrä (ylös oikealle) edustaa aina korkeampaa 
tarpeentyydytystä (ei saturaatiopistettä).

• Aito konveksisuus implikoi indifferenssikäyrien suhteen, että

• a) indifferenssikäyrät tulevat latteammiksi, kun siirrytään oikealle

•

03.09
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03.10

G. Rajasubstituutiosuhde MRS

• Indifferenssikäyrän kulmakerroin, M RS = x2 x1 pitkin 
indifferenssikäyrää.

• Mittaa sitä, kuinka paljon kuluttaja on  halukas vaihtamaan hyödykettä 2 
hyödykkeeseen 1. Erityisesti, mittaa rajamaksuhalukkuutta tai 
rajavaihtohalukkuutta, kuinka paljosta hyödykettä 2 kuluttaja olisi 
halukas luopumaan, jos saisi tilalle yhden yksikön hyödykettä 1

• a) Ei ole sama asia kuin se, mitä joutuu todella maksamaan 
hyödykkeestä 1,

• b) menetetty tarpeentyydytys = saatu lisätarpeentyydytys.

• Jos preferenssit ovat aidosti konveksit, rajasubstituutiosuhteen
itseisarvo on vähenevä.
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Luku 4

Hyöty

A. Kaksi tapaa tarkastella hyötyä

• 1. Vanha tapa: ajateltiin, että kuluttajan tarpeentyydytystä voidaan mitata 
kardinaalisesti. Ajateltiin myös, että kuluttajia voidaan verrata keskenään.

• 2. Uusi tapa
• - Yhteenveto preferenssien olennaisista piirteistä.

• - Hyötyfunktio liittää jokaiseen hyödykekoriin numeron siten, että ne korit, 
joita kuluttaja pitää parempina, saavat korkeamman numeron.

• - Eli u(x1, x2) > u(y1, y2) jos ja vain jos (x1, x2)           (y1, y2).

• - Ainoastaan lukujen järjestyksellä on merkitystä; ordinaalinen hyödyn 
käsite.

• - Etuja

• 1) Operationaalinen,

• 2) Voidaan johtaa täydellinen kysyntäteoria, matematiikka selkeä,

• 3) Terminologia selkeä.
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B. Ordinaalisuudesta seuraa, että hyötyfunktio ei ole 
uniikki

• Jos u(x1, x2) on hyötyfunktio, joka esittää joitakin preferenssejä ja jos 
f(·) on mikä tahansa kasvava funktio, niin f(u(x1, x2)) esittää samoja 
preferenssejä, koska u(x1, x2) > u(y1, y2) vain jos f(u(x1, x2)) > f(u(y1, 
y2)).

• Joten jos u(x1, x2) on hyötyfunktio, niin mikä tahansa positiivinen, 
aidosti monotoninen transformaatio esittää samat preferenssit. 
Hyötyfunktio voi siis hyvin saada myös negatiivisia arvoja.

• C Hyötyfunktion konstruointi
• Voidaan tehdä mekaanisesti käyttämällä indifferenssikäyriä (kuvio 

alla). Useimmiten kuitenkin lähdetään liikkeelle jostakin hyötyfunktiosta 
ja konstruoidaan niistä indifferenssikäyrät (kohta D).

• Tai käyttämällä preferenssejä.

04.02
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D. Esimerkkejä hyötyfunktioista
• Hyötyfunktiosta saadaan konstruoitua indifferenssikäyrästö piirtämällä hyötyfunktion 

tasokäyriä tai ratkaisemalla hyötyfunktio hyödykkeen 2 suhteen.
• Täydelliset substituutit — Vain kynien kokoislukumäärällä on merkitystä: Hyötyfunktio 

muotoa u(x1, x2) = x1 + x2. Merkitse u = k (vakio). Silloin x1 + x2. = k joten x2 = k - x1. 
Tämä on Indifferenssikäyrän yhtälö kaksiulotteisessa hyödykeavaruudessa. 
Indifferenssikäyrä on siis laskeva suora.

• Täydelliset komplementit — oikean ja vasemman jalan kenkien vähimmäismäärä
ratkaisee: u(x1, x2 ) = min{x1, x2},

• Kvasilineaarinen hyötyfunktio — indifferenssikäyrät ovat vertikaalisesti 
(horisontaalisesti) samansuuntaiset
1) muotoa u(x1, x2) = v(x1) + x2,
2) muotoa u(x1, x2) = x1 + v(x2).

• Cobb-Douglas hyötyfunktio (hyvinkäyttäytyvä)
• 1) Perusmuoto on u(x1, x2) = x1

c x2
d,  eksponentit positiiviset. Esimerkiksi jos 

c=d=1, niin u(x1, x2) = x1x2. Indifferenssikäyrän yhtälö: merkitse x1x2 = k. Silloin 
x2 = k / x1. Kuvioissa alla on esitetty CD-hyötyfunktio ja indifferenssikäyrä myös 
kolmiulotteisina.

• 2) CES (constant elasticity of substitution) transformaatio, jolloin f(u) = u 1/(c+d)

joten f = x1
c/(c+d) x2

d/(c+d)

• 3) Ja lineaarishomogeenista muotoa u(x1, x2) = x1
a x2

1-a.

04.04
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E. Rajahyöty, Marginal utility MU

• Lisähyöty, joka saadaan, kun kulutetaan yksi lisäyksikkö jotakin 
hyödykettä pitäen muut hyödykkeet vakiona. 

• Hyötyfunktion osittaisderivaatta; tarkastellaan funktion u(x1, x2) 
derivaattaa muuttujan x1 suhteen pitäen muuttuja x2 vakiona. 

• Esimerkkejä

• a) jos u(x1, x2) = x1 + x2, niin MU1 = u/ x1 = 1,

• b) jos u(x1, x2) = x1
a x2

1-a, niin MU1 = u/ x1 = a x1
a-1 x2

1-a = a(x1 / x2) a-

1.

• Rajahyödyn riippuu siitä, minkälainen hyötyfunktio valitaan;

a) Jos esimerkiksi kerrotaan hyötyfunktio kahdella, niin rajahyöty 
kaksinkertaistuu, 

b) Rajahyöty on siis ordinaalinen käsite.
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E. Rajahyöty ja MRS

• Rajasubstituutiosuhde MRS:

• a) u(x1, x2) = k, jossa k vakio, kuvaa indifferenssikäyrää,

• b) Indifferenssikäyrän kulmakertoimen mitta M RS,

• MU1dx1 + MU2dx2 = 0 

• c) Joten

• d) Huomaa, että MRS on kardinaalinen.

MRS
MU
MU

dx
dx

2

1

1

2
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,0),(

2
2

21
1

1

21
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x
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Luku 5

Valinta

A Optimaalinen valinta: kuluttajat valitsevat parhaan 
hyödykeyhdistelmän niistä, joihin heillä on varaa.

• Budjettisuoran ja indifferenssikäyrän tangeerauspisteessä. Optimivalinta = kysytty 
hyödykekori.

• Optimiehto: MRS = -p1/p2. 

• a) Poikkeus — kulmikas indifferenssikäyrä (MRS ei ole määritelty kulmapisteessä),

• b) Poikkeus — reunaoptimi (MRS ja -p1/p2 voivat poiketa toisistaan).

• Optimi voi olla minimi

• a) Ei-konveksisuus --- ehto: MRS = -p1/p2 voi tuottaa (lokaalin) minimin,

• b) Ei-monotonisuus --- ehto: MRS = -p1/p2 voi tuottaa (globaalin) minimin.

• Ehto MRS = -p1/p2 on välttämätön ja riittävä ehto (s.o. optimi on löydettävissä ehtoa 
MRS = -p1/p2 käyttäen ja optimi on oikeanlaatuinen, siis maksimi. Lisäksi optimi on 
globaali ja uniikki.) silloin, kun preferenssit (niitä vastaava hyötyfunktio tai 
indiffrenssikäyrästö) ovat hyvinkäyttäytyvät. Kuluttajan valintaa voidaan siis tarkastella 
myös tapauksessa, jossa ainoastaan aksioomat 1 – 3 ovat voimassa. Tulos voi olla sekä
mielenkiintoinen että tulkinnaltaan tärkeä. Mutta perusanalyysissä, jossa halutaan tulokset 
helposti (esimerkiksi jatkoanalyysiä varten) on syytä olettaa, että preferenssit ovat 
hyvinkäyttäytyvät.
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05.08

B. Esimerkkejä
• Täydelliset substituutit: hyödykkeen 1 kysyntä x1

* = m/p1 jos p1 < p2; 
määräämätön, jos p1 = p2 ; muutoin 0

• Täydelliset komplementit: x1
* = m/(p1 + p2). 

• Neutraalit hyödykkeet ja haitakkeet: x1
* = m/ p1.

• Diskreetit hyödykkeet ja kvasilineaarinen hyötyfunktio: tarkastellaan 
ensimmäistä kulutusyksikköä ja ajatellaan, että hyödyke 2 on kaikkiin 
muihin hyödykkeisiin käytetty rahasumma, jonka hinta on yksi. Vertaile 
koreja (1,m - p1) ja (0,m); Eli u(1,m - p1) ? u(0,m) .

• Cobb-Douglas-preferenssit: x1
* = (c/c+d)(m/p1) eli vakio osuus 

budjetista, 
(c/c+d)/p1 = hyödykkeen 1 budjettiosuus.
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C. MRS - ehdon implikaatiot

• Koska kaikille kuluttajille pätee M RS = -hintasuhde, voidaan päätellä seuraavaa:
• Täydellisessä kilpailussa jokainen kuluttaja joutuu maksamaan saman hinnan 

hyödykkeestä, joten jokaisella kuluttajalla on sama MRS eli rajamaksuhalukkuus 
kyseisten kahden hyödykkeen välillä. Tämä on riippumaton tuloista ja 
preferensseistä. Kääntäen, toteutuneet hinnat osoittavat kuluttajien raja-
maksuhalukkuudet. 

• Voidaan tehdä erilaisia politiikka-arvioita, jotka nojaavat siihen, että kaikilla 
kuluttajilla on sama MRS. Voidaan siis käsitellä edustavan kuluttajan tapausta ja 
yleistää saadut tulokset koko väestöön. 

• D. Sovellutus— verotyypin valinta. Kumpi on parempi, 
hyödykevero vai könttäsummavero?

• Voidaan osoittaa, että tulovero on aina parempi siinä mielessä, että jokaista 
hyödykeveroa (määrävero tässä sovellutuksessa) kohden on olemassa 
könttäsummavero, jonka asettaminen pienentää kuluttajan hyvinvointia 
vähemmän, kuin hyödykeveron asettaminen. Huomaa kuitenkin, että veron 
asettaminen pienentää kuluttajan hyvinvointia kummassakin tapauksessa.

05.09
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E. Sovellutus — verotyypin valinta
• Periaate

• alkuperäinen budjettirajoite: p1x1 + p2x2 = m

• hyödykevero lisättynä: (p1 + t)x1 + p2x2 = m

• jolloin optimivalinta:       (p1 + t)x1
* + p2x2

* = m

• Verokertymä: tx1
*

• Könttäsummavero (joskus myös kutsutaan tuloveroksi), jonka verokertymä
sama, johtaa budjettirajoitteeseen

p1x1 + p2x2 = m - tx1
* ,

jonka kulmakerroin on sama kuin budjettisuoralla ennen veroa ja joka kulkee 
pisteen (x1

*, x2
* ) läpi (p1x1

* + p2x2
* =  m  - tx1

*), joten kori (x1
*, x2

* ) on siis 
saavutettavissa myös tuloveron aikana. Tuloveron täytyy siis olla yhtä hyvä tai 
parempi kuin hyödykeveron. Kuvion esittämässä tapauksessa tulovero johtaa 
korkeampaan hyötyyn kuin hyödykevero.

• Huomaa, että mallissa tulo on eksogeeninen — käytännössä tulo voi  reagoida 
tuloveroon. Myöskään tarjonnan osuutta ei ole käsitelty.

* *

F. Hyötyfunktion estimointi havaitusta kulutusdatasta ja 
politiikkavaihtoehtojen vertailu.

• Tarkastellaan kulutusdataa.

• ´Pyritään etsimään sellainen hyötyfunktio, joka (yhdessä budjettirajoitteen kanssa) tuottaisi 
k.o. kysynnän.

• Jos hyödykkeiden meno-osuudet si ovat jokseenkin vakioita, Cobb-Douglas hyötyfunktio 
on käyttökelpoinen.

• Todellisessa tutkimuksessa käytetään myös monimutkaisempia hyötyfunktioita, mutta 
periaate on sama.

• Esimerkki: Taulukossa (alla) meno-osuudet ovat melko vakioita. Oletetaan siis, että
hyötyfunktio on u(x1, x2) = x1

0.25 x2
0.75. Ensimmäisenä vuonna kuluttajan hyöty on u(x1, x2) 

=250.25 750.75 =57. Tarkastellaan sitten seuraavaa politiikkavaihtoehtoa: asetetaan 
molemmille hyödykkeille vero siten, että hinnat nousevat arvoihin p1’ = 2 ja p2’ = 3. 
Toisaalta kuluttajaa kompensoidaan siten, että tulo kasvaa arvoon m’ = 200. Kasvattaisiko
tämä politiikka kuluttajan hyötyä? 

• Lasketaan x1
* = 0.25(200/2)=25 ja x2

* = 0.75(200/3)=50 ja 250.25 500.75 =42 < 57. 
Johtopäätös on, että vaikka tulokompensaatio on huomattava, tämä politiikka kuitenkin 
laskisi kuluttajan hyötyä.
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F. Hyötyfunktion estimointi havaitusta kulutusdatasta

47.90.740.267413100123
33.90.760.243824100212
57.00.750.257525100111
Utilitys2s1x2x1mp2p1Year

Kulutusmenojen määrä ja rakenne
Taulu 2.1. Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne Suomessa, 1985, 1990, 1994-96, 1998 ja 2001-02, %
Table 2.1. Structure of households' consumption expenditure in Finland 1985,1990, 1994-96, 1998 and 2001-02, %

EUR / year per house-
hold,at 2001 prices, 25 76023 11621 70624 53420 600

Menot kotitaloutta kohti,
v.2001 hinnoin, EUR / v 

EUR / year per house-
hold,at current prices,25 76021 49619 41118 86912 987

Menot kotitaloutta kohti,
käyvin hinnoin, EUR / v 

Total 100,0100,0100,0100,0100,0Yhteensä

Other goods and services10,410,811,112,510,6Muut tavarat ja palvelut

Restaurant,cafes and hotels4,54,14,24,75,0Hotellit, kahvilat ja ravintolat

Education0,20,20,20,20,1Koulutus

Recreation and culture9,910,410,311,110,5Kulttuuri ja vapaa-aika

Communications3,72,82,11,51,5Tietoliikenne

Transport14,713,712,413,213,5Liikenne

Health3,63,73,83,43,0Terveys

Furnishing, household
appliances and equipment4,94,74,55,36,4

Kodin kalusteet, koneet
ja tarvikkeet

Housing and energy28,728,128,122,620,2Asuminen ja energia

Clothing and footwear3,44,64,46,06,5Vaatteet ja jalkineet

Alcoholic beverages
and tobacco2,82,93,23,12,7Alkoholijuomat ja tupakka

Food and non-alcoholic
beverages13,214,015,716,419,9

Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat

%%%%%

Consumption
expenditure

2001-
2002

19981994-
1996

19901985

Kulutusmenoryhmä

Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus - Source: Statistics Finland, Household Budget Survey
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Väestöryhmittäiset erot kulutuksessa
Taulu 3.2. Kotitalouksien kulutusmenot talouden tulojen*) mukaan vuonna 2001-02
Table 3.2. Consumption expenditure of households by income*), 2001-02
Kulutusmenojen rakenne, % - Structure of consumption expenditure,% 

Disposable income, EUR / year50 26631 95126 36120 10613 44628 807Käytettävissä olevat tulot, EUR / v. 

Consumption units per
households1,641,751,791,711,681,71Kulutusyksiköitä keskimäärin

Average size of households1,992,182,292,172,152,15Kotitalouden keskikoko

Number of households,
1 0005154704474734772 382

Kotitalouksien määrä, 
1 000kpl

Consumption expenditure
per household, EUR / year36 71028 97525 27020 46716 47225 760

Kulutusmenot kotitaloutta
kohti EUR / vuosi

Total 100,0100,0100,0100,0100,0100,0Yhteensä

Other goods and services11,610,910,39,48,410,4Muut tavarat ja palvelut

Restaurants, cafes 
and hotels5,15,04,13,74,14,5

Hotellit, kahvilat ja ravintolat

Education0,20,20,10,10,30,2Koulutus

Recreation and culture10,610,19,69,28,89,9Kulttuuri ja vapaa-aika

Communications3,03,63,64,14,93,7Tietoliikenne

Transport17,914,914,111,211,714,7Liikenne

Health3,33,63,74,13,23,6Terveys

Furnishing, household
appliances and equipment5,45,04,44,94,64,9

Kodin kalusteet, koneet
ja tarvikkeet

Housing and energy26,327,929,631,830,728,7Asuminen ja energia

Clothing and footwear3,83,13,33,53,13,4Vaatteet ja jalkineet

Alcoholic beverages
and tobacco2,62,92,72,73,72,8

Alkoholijuomat ja
tupakka

Food and non-
alcoholic beverages10,312,714,415,316,513,2

Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat

%%%%%%

Ylin
HighestIVIIIIIAlin

Lowest Consumption expenditure

Tuloviidennekset- Income quintile groups
Kaikki

All
Kulutusmenoryhmä

G. Matematiikkaa — optimiratkaisun laskeminen 
rajoitteellisen maksimoinnin tapauksessa

max u(x1, x2) 
x1, x2

s.t. p1 x1 + p1 x2 = m

• Tapa 1: Kirjoita M RS = - p1 / p2 sijoita budjettirajoitteeseen ja ratkaise kuten edellä.
• Tapa 2: Ratkaise budjettirajoitteesta toinen tuntematon ja sijoita objektifunktioon. 
• Tapa 3: Lagrangen menetelmä:

Lagrangen funktio L(x1, x2, ) voidaan perustella seuraavasti: Budjettirajoite on aina voimassa, joten m
- p1 x1 + p2 x2 = 0. Näin budjettirajoitteen lisääminen hyötyfunktioon ei muuta sen arvoa. Olkoon 

vakio, ns. Lagrangen kerroin. Silloin myös (m - p1 x1 - p2 x2) = 0. Kirjoitetaan siis Lagrangen
funktio

L(x1, x2, ) = u(x1, x2) + (m - p1 x1 - p2 x2),
jota maksimoidaan tavalliseen tapaan eli
Derivoidaan L(x1, x2, ) muuttujien x1, x2  ja suhteen ja asetetaan derivaatat nollaksi,
Ratkaistaan x1

*, x2
*, kolmen tuntemattoman ja kolmen yhtälön yhtälöryhmästä

L/ x1  = u/ x1 - p1 = 0
L/ x2 = u/ x2 - p2 = 0
L/ = m - p1 x1 - p2 x2 = 0

Esimerkit: Cobb-Douglas hyötyfunktio ja kvasilineaarinen hyötyfunktio käydään läpi luennolla.
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Luku 6

Kysyntä

A. Kysyntäfunktio esittää kysytyn määrän hintojen ja tulon
funktiona

• Hyödykkeen kysyntä riippuu (paitsi preferensseistä) molempien hyödykkeiden
hinnoista (budjettisuoran kulmakerroin) ja tuloista (budjettisuoran sijainti). Siksi
voimme kirjoittaa hyödykkeille 1 ja 2 kysyntäfunktiot
x1 = x1

* = x1
* (p1, p2, m),

x2 = x2
* = x2

* (p1, p2, m).
• Voimme tarkastella hyödykkeen kysynnän reaktiota hintoihin ja tuloon ottamalla

kysyntäfunktioista vastaavat osittaisderivaatat, esimerkiksi hyödykkeen 1 
kohdalla: x1*/  p1,  x1*/ p2 ja x1*/ m. Kyseessä on komparatiivinen
statiikka, tarkastelemme kuluttajan optimia kahden eri eksogeenisen muuttujan
arvolla. 

• Esimerkki: tarkastellaan Cobb-Douglas hyötyfunktiota u(x1, x2) = x1
a x2

1-a ja
tulojen m kasvua. Hyödykkeen 1 kysyntäfunktio on x1

* = x1
* (p1, m), = am/ p1, 

joten x1*/ m = a / p1 .
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B. Muutos kuluttajan tuloissa x1*/ m, m >0. 

• Budjettisuora siirtyy ulospäin suuuntansa säilyttäen,

• Jos hyödyke on normaalihyödyke, sen kysyntä kasvaa, x1*/ m >0,

• Jos hyödyke on inferioirinen hyödyke, kysyntä pienenee, x1*/ m <0.

• Tulo-ekspansiopolku (income expansion path) tarkastelee tulon
kasvun vaikutusta kaksiulotteisessa hyödykeavaruudessa,

• Engel-käyrä esittää vastaavasti tulon kasvun vaikutuksen hyödyke-tulo-
avaruudessa.

• Cobb-Douglas hyötyfunktion tapauksessa molemmat hyödykkeet ovat
normaalihyödykkeitä (osittaisderivaatta edellä positiivinen). K.o
osittaiderivaattan käänteiluku antaa suoraan Engel-käyrän yhtälön. CD-
tapauksessa Engel-käyrä on siis origon kautta kulkeva nouseva suora.

06.01
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C. Muutos omassa hinnassa, x1*/  p1, p1 < 0.

• Budjettisuoran kaltevuus muuttuu loivemmaksi (budjettijoukko kasvaa).

• Jos hyödyke on tavanomainen (ordinary) hyödyke, oman hinnan lasku
lisää hyödykkeen kysyntää, x1*/ p1 < 0,

• Jos taas hyödyke on Giffenin hyödyke, oman hinnan lasku vähentää
hyödykkeen kysyntää, x1*/ p1 > 0. Kaikki Giffenin hyödykkeet ovat
inferioirisia, mutta ei päinvastoin. 

• Offer-käyrä (hinta-tarjontakäyrä) tarkastelee tulon kasvun vaikutusta
kaksiulotteisessa hyödykeavaruudessa,

• Kysyntäkäyrä esittää vastaavasti oman hinnan laskun vaikutuksen
hyödyke-hinta-avaruudessa.

• Cobb-Douglas tapauksessa kysyntäkäyrä on x1*/ p1 < 0.

06.09
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D. Substituutit ja komplementit, x1*/ p2

• Täydellisiä substituutteja tai täydellisiä komplementteja esiintyy käytännössä
harvoin.

• Jos hyödykkeen 2 hinnan p2 nousu lisää hyödykkeen 1 kysyntää x1
*, ovat

hyödykkeet 1 ja 2 keskenään substituutteja ja tyydyttävät kuluttajan kannalta
“samaa” tai samantyyppistä tarvetta ja kykenevät korvaamaan toisensa .

• Jos hyödykkeen 2 hinnan p2 nousu vähentää hyödykkeen 1 kysyntää x1
*, ovat

hyödykkeet keskenään komplementfeja. Edelleen ne tyydyttävät samaa tarvetta, 
mutta niitä on käytettävä yhdessä. Mikäli toisen hyödykkeen hinnanmuutos ei
(merkittävästi) muuta toisen hyödykkeen kysyntää, eivat hyödykkeet ole 
komplementteja eivätkä substituutteja.

• E. Käänteiskysyntäkäyrä 1 / x1*/ p1
• Täydellisessä kilpailussa (ja useimmiten muutoinkin) kuluttaja ottaa hinnat

annettuina (eksogeenisina), joten kysytty määrä on hinnan funktio. Perinne on 
kuitenkin sellainen, että hinta (siis argumentti, eksogeenin), merkitään
pystyakselille ja määrä (funktio, endogeeninen) merkitään vaaka-akselille.

• Käänteiskysyntäkäyrässä hinnat esitetään määrien funktioina lahinnä piirtämistä
tai matemaattista ratkaisua varten. Harvemmin tällä tavoitellaan mitään tulkintaa.

F Epäsuora hyötyfunktio

• Sijoittamalla hyödyn maksimoinnista ratkaistut kysyntäfunktiot

x1 = x1
* = x1

* (p1, p2, m),

x2 = x2
* = x2

* (p1, p2, m),

takaisin alkuperäiseen hyötyfuntioon voidaan laskea maksimaalisen
hyödyn “arvo” u(x1

*, x2
*) , mutta koska hyötyfunktio on ordinaalinen, ei

k.o. arvo sellaisenaan ole tärkeä.  Sensijaan on esimekiksi tärkeä tietää, 
kuinka (edustavan) kuluttajan hyöty reagoi esimerkiksi kahteen eri
politiikkavaihtoehtoon, jotka vaikuttavat kuluttajan kohtaamiin hintoihin
p1, p2 tuloon m (vertaa luku 5, F).

• Tämäntyyppisen analyysin helpottamiseksi käytetään usein epäsuoraa
hyötyfunktiota

u* = u(x1
*, x2

*) = u(x1
* (p1, p2, m), x2

* (p1, p2, m)) = u(p1, p2, m),

jossa siis hyöty on esitetty hintojen ja tulon funktiona.

• Esimerkki luennolla: Cobb-Douglas hyötyfunktio.
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G Menofunktio

• Budjettirajoitteen p1x1 + p2x2 = m vasen puoli esittää kuluttajan ostomenoja E.
Kun kuluttaja on tehnyt optimaalisen valinnan, ostomenoiksi muodostuu 

E = p1x1
* + p2x2

* .

• Alunperin ajateltiin, että kuluttaja maksimoi hyötyään tietyillä tuloilla m 
saavuttaen tuon maksimin siellä, missä budjettirajoite tangeeraa ylintä
mahdollista indifferenssikäyrää. Toisaalta on myös mahdollista ajatella, että
kuluttaja minimoi ostomenojaan tietyn hyötytason (indifferenssikäyrän) 
ylläpitämiseksi saavuttaen tuon minimin siellä, missä k.o. indifferenssikäyrä
tangeeraa alinta mahdollista budjettisuoraa.

• Edellistä lähestymistapaa kutsutaan kuluttajan primaariongelmaksi ja
jälkimmäistä duaaliongelmaksi. Kun tarkastellaan duaaliongelman
ratkaisemiseksi tarvittavia minimimenoja hintojen ja hyödyn funktiona, saadaan
menofunktio (expenditure function):

E* = E* (p1, p2, u).

Luku 7

Ilmaistut preferenssit
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A. Havaitsemattomien preferenssien estimointi

• Tähän asti on aloitettu kuluttajan preferensseistä ja siitä päätelty, 
minkälaista kulutuskäyttäytymistä tai valintoja voidaan havaita.

• Työskennellään nyt taaksepäin — aloitetaan havaitusta 
kulutuskäyttäytymisestä ja päätellään siitä preferenssit.

• Kun siis havaitaan tiettyä kulutusta, mietitään mitä tämä kertoo k.o. 
kuluttajan preferensseistä. Perusoletuksena pidetään, että kuluttajan 
preferenssit täyttävät välttämättömät aksioomat, mutta tarkastelu on 
helpompaa, jos ajatellaan, että myös konveksisuus on voimassa. 

B. Perusidea

• Jos kori (x1, x2) valitaan, kun kori (y1, y2) olisi ollut valittavissa , tiedetään, että
kori (x1, x2) on vähintään yhtä hyvä kuin kori (y1, y2).

• Sama kaavalla: Olkoon hinnat (p1, p2). Jos kori (x1, x2) valitaan, kun 

p1x1 + p2 x2 p1 y1 + p2 y2, niin (x1, x2) on vähintään yhtä hyvä kuin (y1, y2).

• Jos p1 x1 + p2 x2 p1 y1 + p2 y2, sanotaan, että valittu kori (x1, x2) on suoraan
(siis yksien hintojen vallitessa) ilmaistu paremmaksi kuin (y1, y2).

• Jos kori (z1, z2) ei kuulu korin (x1, x2) hinnoilla (p1, p2) määrittelemään 
budjettijoukkoon, eikä ko. koreja näin ollen voida suoraan vertailla, voidaan 
menetellä seuraavasti:

• Jos kori (x1, x2) on suoraan ilmaistu paremmaksi kuin kori (y1, y2) (hinnoilla p1, 
p2) ja kori (y1, y2) on suoraan ilmaistu paremmaksi kuin kori (z1, z2) (hinnoilla q1, 
q2) niin transitiivisuuden perusteella kori (x1, x2) on epäsuorasti ilmaistu 
paremmaksi kuin kori (z1, z2) .
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Indifferenssikäyrien hahmottaminen havaittujen valintojen
perusteella

• Havaitut kysynnät / valinnat määrittelevät yhdessä hintojen kanssa sellaiset
korit, jotka olisi voitu valita, mutta joita ei valittu. Havaituista valinnoista saadaan
siis suoraan määriteltyä (suorasti ja epäsuorasti) “huonompi-kuin” joukko.

• Alla olevassa kuvassa niiden korien joukko, jotka ovat huonompia kuin kori X on 
määritelty osin suoraan ja osin epäsuorasti. (Tummansininen alue). Tämä
voidaan tehdä yksinomaan välttämättömien aksioomien perusteella.

• Olkoon meillä lisäksi kaksi havaittua valintaa, Y ja Z, jotka on valittu kuvassa
osoitetuilla hinnoilla tai budjettisuorilla. Kummassakin tapauksessa myös X olisi
voitu valita, joten on pääteltävä, että sekä Y että Z ovat parempia kuin X.

• Jos välttämättömien aksioomien lisäksi oletetaan aito konveksisuus, ovat kaikki
pisteitä Y ja Z sekä pisteitä X ja Y ja X ja Z yhdistävät janat parempia kuin X. 
Näin saadaan hahmoteltua “parempi kuin” joukkoa.

• Jos lisäksi oletetaan monotonisuus, jatkuu “parempi kuin” joukko pisteista Y ja Z 
ylös ja oikealle (katso kuva).

• Todellisen indifferenssikäyrän täytyy siis sijaita “parempi kuin” joukon ja
“huonompi kuin”-joukon välissä.

07.03
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C. Ilmaistujen preferenssien heikko aksiooma, 
Weak Axiom of Revealed Preference (WARP) 

• Jotkut havaitut valinnat ovat varsin ongelmallisia. Ajatellaan, että havaitut 
kysynnät ja vastaavat hinnat olisivat alla olevan kuvion kaltaisia. Kuviossa kori 
(x1, x2) on valittu hinnoilla (p1, p2) ja kori (y1, y2)
valittu hinnoilla (q1, q2). Kori X on siis ilmaistu paremmaksi kuin kori Y, mutta 
toisaalta kori Y on ilmaistu paremmaksi kuin kori X.

• Tällaisia havaintoja ei voi syntyä, jos kuluttajan preferenssit täyttävät 
välttämättömät aksioomat (erityisesti transitiivisuuden) ja kuluttaja maksimoi 
hyötyään. Graafisesti tämä tarkoittaa, että pisteiden X ja Y kautta ei voida piirtää
leikkaamattomia indifferenssikäyriä. WARP sulkee pois tällaisen 
mahdollisuuden.

• WARP: jos kori X on suoraan ilmaistu paremmaksi kuin kori Y, niin koria Y ei 
voida voida suoraan ilmaista paremmaksi kuin kori X.

• Eli jos kori (x1, x2) on valittu ja p1 x1 + p2 x2 p1 y1 + p2 y2 (kori (y1, y2) olisi ollut 
valittavissa), täytyy olla q1 y1 +q2 y2 q1 x1 + q2 x2, eli niillä hinnoilla, joilla kori 
(y1, y2) valittiin, kori (x1, x2) ei ollut valittavissa.

07.04
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D. Ilmaistujen preferenssien vahva aksiooma, (SARP) 

• WARP on välttämätön, jotta käytös olisi optimointiperiaatteen mukainen. 
Jos WARP on voimassa, pisteiden X ja Y kautta on mahdollista piirtää
leikkaamattomat indifferenssikäyrät. Indifferenssikäyrät voivat kuitenkin 
leikata. TS WARP ei ole riittävä ehto takaamaan sitä, että kuluttaja on 
optimoinut välttämättömät ehdot täyttävien preferenssien voimassa 
olessa.

• Strong Axiom of Revealed Preference (SARP): jos (x1, x2) on suorasti tai 
epäsuorasti ilmaistu paremmaksi kuin (y1, y2) niin (y1, y2):ää ei voida 
suorasti tai epäsuorasti ilmaista paremmaksi kuin (x1, x2).

• SARP välttämätön ja riittävä ehto sille, että havaitut valinnat ovat 
peräisin kuluttajan maksimoinnista.

• Jos siis kuluttaja maksimoi hyötyään, hänen käytöksensä on SARP:n
mukaista. Toisaalta, jos kuluttajan käytös on SARP:n mukaista, voidaan 
aina löytää sellainen hyötyfunktio, joka selittää kuluttajan käytöksen. 
Graafisesti tämä näkyy siten, että havaittujen pisteiden kautta voidaan 
piirtää leikkaamattomat, mutta ei leikkaavia indifferenssikäyriä.
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E. Indeksit
• Tiedossa on kulutusmäärät ja hyödykehinnat perusvuonna b ja vuonna t 

(nykyhetki). Kuinka kulutusta vuonna t voidaan verrata kulutukseen 
vuonna b? 

• Indeksin perusmuoto on:

missä wi on hyödykkeiden painot, kuten tavallista. Tässä tapauksessa 
hinnat toimivat luonnollisina painoina.

• Saamme kaksi indeksiä riippuen siitä, kumpia hintoja käytetään, 
periodin t vai periodin b hintoja.

• Paaschen indeksi käyttää periodin t (nykyhetki) hintoja painoina:

• Laspeyres: vuoden b hinnat painoina.

• Indekseillä on yhteys ilmaistujen preferenssien teoriaan: jos Paasche
suurempi kuin 1, kuluttaja voi paremmin periodilla t kuin periodilla b:

sillä periodin t kulutus on ilmaistu paremmaksi kuin periodin b kulutus.

• Jos taas Laspeyres > 1 niin kuluttaja voi huonommin periodilla t kuin 
periodilla b.
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Luku 8

Slutskyn yhtälö

A. Hyödykkeen hinnan muutoksen vaikutus hyödykkeen 
kysyntään, x1*/ p1 voidaan hajoittaa tulo- ja 
substituutiovaikutuksiin

• Hyödykkeen hinnan lasku aiheuttaa

-vakiona säilyvän tulon ostovoiman kasvun = tulovaikutus,

- suhteellisten hintojen muutoksen hyödykkeen 1 muuttuessa suhteellisesti halvemmaksi, 
jolloin kuluttajat haluavat korvata hyödykettä 2 hyödykkeellä 1 = substituutiovaikutus.

• Graafisesti, budjettisuoran muutos voidaan ajatella kahtena erillisenä osana, 
suuntaissiirtymänä (shift) ja kulmakertoimen muutoksena (pivot).

• B. Kulmakertoimen muutos ja substituutiovaikutus
• Saadaan selville, kun kuluttajan ostovoima vakioidaan sellaiseksi, että hänen rahansa 

juuri riittävät vanhan korin ostamiseen uusilla hinnoilla. Graafisesti, piirretään budjettisuora 
uusien hintojen mukaisella kulmakertoimella vanhan korin läpi. Hyödykkeen hinnan laskun 
aiheuttama ostovoiman kasvu m näkyy nyt pystyakselilla siten, että ero vanhan ja 
ostovoimavakioidun budjettisuran leikkauspisteen välillä on m/p2..

• Ostovoimavakioidun budjetin vallitessa ei vanha kori kuitenkaan enää ole optimaalinen, 
sillä suhteelliset hinnat ovat muuttuneet, joten on etsittävä uusi optimiratkaisu. 

• Alkuperäisen ja uuden valinnan välinen ero on substituutiovaikutus, joka on aina 
negatiivinen: hyödykkeen hinnan lasku aiheuttaa kysytyn määrän kasvun.
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C. Suuntaissiirtymä ja tulovaikutus

• Sallitaan kuluttajan hyödyntää ostovoiman kasvu m. Budjettisuora siirtyy 
ylöspäin ja hinnat säilyvät vakioina.

• Tulovaikutus voi olla kasvattaa tai vähentää kysyntää riippuen siitä, onko 
hyödyke normaali vai inferiorinen

• D. Kokonaisvaikutus = substituutiovaikutus + tulovaikutus
• Jos hyödyke on normaali, tulo- ja substituutiovaikutukset ovat samansuuntaiset. 

Hyödykkeen hinnan laskiessa molemmat siis aiheuttavat kysynnän kasvua. 
Tällöin x1*/  p1 < 0 ja hyödykkeen kysyntäkäyrä on laskeva.

• Jos hyödyke on inferiorinen, kokonaisvaikutus voi olla kumpi tahansa riippuen 
siitä, kumpi vaikutus dominoi. Substituutiovaikutuksen dominoidessa pätee 
edelleen x1*/ p1 < 0 (laskeva kysyntäkäyrä), mutta tulovaikutuksen 
dominoidessa x1*/  p1 > 0, kysyntäkäyrä on nouseva ja hyödykettä kutsutaan 
Giffenin hyödykkeeksi.
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Slutskyn substituutiovaikutus
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08.06

E. Hicksin substituutio

• Edellä vakioitiin tulon ostovoima substituutiovaikutuksen laskemiseksi. Näin
laskettua substituutiovaikutusta kutsutaan Slutskyn substituutiovaikutukseksi.

• On myös mahdollista vakioida tulo siten, että kuluttajan hyöty säilyy
alkuperäisellä tasolla eli kuluttajan indifferenssikäyrä on entinen. Näin laskettua
substituutiovaikutusta kutsutaan Hicksin substituutiovaikutukseksi. Myös Hicksin
substituutiovaikutus on aina negatiivinen.

• Hyödykkeen kysyntä riippuu siis hyödykkeen hinnasta, x1*/  p1. Sen mukaan, 
mikä vakioidaan,voidaan puhua kolmenlaisista kysyntäkäyristä, nimittäin

1. Tavallinen kysyntäkäyrä x1
* = x1

* (p1, p2, m), kun tulo on vakio. Tämä
kysyntäkäyrä voi olla myös nouseva, jos hyödyke on Giffenin hyödyke.

2. Slutskyn kysyntäkäyrä x1
s = x1

* (p1, p2, p1 x1
* + p2 x2

*), kun ostovoima on vakio, 
siten, että entinen kori (x1

*, x2
*) on ostettavissa. Tämä on aina laskeva.

3. Kompensoitu eli Hicksin kysyntäkäyrä x1
h = x1

* (p1, p2, u),  kun hyöty on vakio. 
Tämäkin on aina laskeva.
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F. Slutskyn identiteetti

• Slutskyn kysyntäfunktio on tavallinen kysyntäfunktio, kun ostovoima on 
vakioitu siten, että alkuperäinen kori on ostettavissa mielivaltaisilla 
hinnoilla, eli

x1
s = x1

* (p1, p2, p1 x1
* + p2 x2

*), 

• Otetaan oman hinnan osittaisderivaatta Slutskyn kysyntäfunktiosta 
alkuperäisten hintojen ympärillä, jolloin p1 x1

* + p2 x2
* = m:
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F. Slutskyn identiteetti

• Slutskyn identiteetti siis esittää hinnanmuutoksen hajotelman
substituutio- ja tulovaikutukseen kahtena derivaattana:

• Substituutiovaikutus on aina negatiivinen, siis x1
s / p1 < 0.

• Termi x1
* on positiivinen. Tulovaikutus on positiivinen tai negatiivinen 

sen mukaan onko hyödyke normaali vai inferiorinen, siis x1
* / m > 0 

(normaali) ja x1
* / m < 0 (inferiorinen). Edelleen, jos x1

* / m > 0, niin 
x1

* / p1 < 0, mutta jos x1
* / m < 0 ja tulovaikutus on suuri, voi hyödyke 

osoittautua Giffenin hyödykkeeksi, jolloin x1
* / m > 0. 

• Vastaava hajotelma voidaan kirjoittaa myös Hicksin substituutiolle.
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G. Sovellutus: veron palauttaminen, käytä Slutskyn
substituutiovaikutusta.

• Asetetaan polttoainevero ja palautetaan kertynyt vero kuluttajalle 
takaisin (edustava kuluttaja) 

• Alkuperäinen budjettirajoite (p2=1): px + y = m,

• Budjettirajoite veron jälkeen: (p + t)x’ + y’ = m+ tx’,

• Veron jälkeen kulutus toteuttaa siis rajoitteen  px’ + y’ = m.

• Kori (x’, y’) olisi siis ollut valittavissa myös ennen veroa, mutta se 
hylättiin ja koria (x*, y*) pidettiin parempana

• Vero laskee kuluttajan hyvinvointia palautettunakin
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Luku 9

Ostajana ja myyjänä
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A. Alkuvaranto

• Tähän asti kuluttajalla on ollut eksogeenisesti annettu rahasumma 
käytössään. Useissa tapauksissa on ajateltava pikemminkin, että kuluttaja 
myy hallussaan olevia hyödykkeitä ja erilaisia varantoja haluamiensa 
hyödykkeiden hankkimiseksi. Kuluttajan tärkeimmät varannot ovat aika ja 
työvoima. Lähestymistapa sopii myös arvopaperikauppaan ja 
valuuttakauppaan. Arvopaperikaupassa ja valuuttakaupassa alkupositio, 
alkuvaranto, vaihtelee päivittäin / tunneittain. 

• Merkitään alkuvarantoa (endowment) vektorilla ( 1, 2).

• Alkuvarantotilanteessa on määriteltävä erikseen nettokysyntä ja 
bruttokysyntä:

• Bruttokysyntä tarkoittaa kulutuksen määrää (x1, x2) tai loppupositiota,  

• Nettokysyntä tarkoittaa ostettua määrää (jos positiivinen) tai myytyä
määrää (jos negatiivinen) ja se saadaan bruttokysynnän  ja 
alkuvarannon erona: (x1 - 1, x2 - 2). Esimerkiksi, jos kuluttaja haluaa 
kuluttaa hyödykettä 1 enemmän, kuin hänellä on aluksi käytössään, 
jolloin x1 - 1 > 0, hänen on ostettava sitä lisää; hyödykkeen 
nettokysyntä on positiivinen.

B. Budjettirajoite ja valinta

• Alkuvarannon arvo (alkuvarallisuus) riippuu vallitsevista, kuluttajan 
kannalta eksogeenisista hinnoista. Hyvä esimerkki on useiden 
kuluttajien asuntovaranto, jonka arvo saattaa vaihdella huomattavastikin 
asuntojen hintojen vaihdellessa. Alkuvaranto ja hyödykkeiden hinnat 
määräävät siis kuluttajan alkuvarallisuuden, jonka hän voi käyttää
haluamiensa hyödykkeiden ostamiseen, Budjettirajoitteessa pätee siis, 
että kulutusmenot = alkuvarannon arvo:

p1x1 + p2x2 = p1 1 + p2 2

p1(x1 - 1) + p2 (x2 - 2) = 0

• Alkuvaranto aina kulutettavissa, budjettisuora kulkee siis 
alkuvarantopisteen kautta ja sen kulmakerroin on - p1/ p2.

• Kuluttajan preferensseissä ei ole erityispiirteitä. Kuluttajan valinta löytyy 
budjettisuoran ja indifferenssikäyrän tangeerauspisteestä (kuva alla). 
Kahden hyödykkeen tapauksessa kuluttaja on aina toisen hyödykkeen 
nettokysyjä ja toisen hyödykkeen nettotarjoaja.
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C. Komparatiivinen statiikka, alkuvaranto

• Edellä tarkasteltiin kuluttajan valintaa kiinteän tulon m tapauksessa
kysyntäfunktion x1

* = x1
* (p1, p2, m) avulla. Alkuvarantotilanteessa

kysyntäfunktioksi tulee x1
* = x1

* (p1, p2, 1, 2). Komparatiivis-staattinen
tarkastelu on siis tämän funktion osittaisderivaattojen tarkastelua. 

• Oletetaan, että sekä hyödykkeen 1 että hyödykkeen 2 alkuvarannnot
muuttuvat siten, että hyödykkeen 1 alkuvaranto kasvaa ja hyödykkeen 2 
alkuvaranto pienenee. Uusi alkuvaranto on ( 1

’, 2
’). Hinnoista riippuu, 

onko muutos kuluttajan kannalta edullinen. Jos

p1 1 + p2 2 > p1 1
’ + p2 2

’,

• kuluttajan alkuvarannon arvo pienenee ja budjettisuora siirtyy 
sisäänpäin, budjettijoukko pienenee. Koska mikä tahansa uuden 
budjettijoukon pisteistä olisi ollut valittavissa alkuperäisessä tilanteessa, 
kuluttajan hyödyn täytyy pienentyä. Johtopäätökset tapauksissa, joissa 
budjettijoukko kasvaa tai säilyy ennallaan alkuvarannon muuttuessa, 
ovat analogiset.
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D. Komparatiivinen statiikka, hinnat ja hyvinvointi

• Muutos jommankumman hyödykkeen hinnassa on hiukan vaikeammin 
analysoitavissa, sillä vanha ja uusi budjettisuora leikkaavat (vakiona 
säilyvässä) alkuvarantopisteessä eivätkä vanha ja uusi budjettijoukko 
ole sisäkkäiset. Analyysi perustuu silti ilmaistujen preferenssien 
teoriaan:

• Olkoon kuluttaja ennen hinnanmuutosta hyödykkeen 1 nettomyyjä. 
Oletetaan, että hyödykkeen 1 hinta laskee. Kuluttaja voi nyt muuttua 
hyödykkeen netto-ostajaksi. Tässä tapauksessa emme tiedä, laskeeko 
vai nouseeko kuluttajan hyöty (vertaa WARP-analyysi edellä). Jos 
kuluttaja sen sijaan jää nettomyyjäksi, hänen hyötynsä laskee 
väistämättä, sillä uusi valintapiste olisi ollut valittavissa myös vanhoilla 
hinnoilla, mutta sitä ei valittu.

• Edelleen, hyödyntäen ilmaistujen preferenssien teoriaa, voidaan nähdä, 
että jos kuluttaja on ennen hinnanmuutosta hyödykkeen 1 netto-ostaja, 
ei ole mahdollista, että hän uusien hintojen aikana päättäisi ryhtyä
nettomyyjäksi. Lisäksi hinnanmuutos nostaa kuluttajan hyötyä
yksiselitteisesti.
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Alkuvaranto

09.04Alkuvaranto
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E. Komparatiivista statiikkaa, kysyntäkäyrän 
johtaminen, x1*/ p1

• Edellä tarkasteltiin hinnanmuutoksen vaikutusta tilanteessa, jossa kuluttajan 
alkuvaranto ja valinta poikkesivat toisistaan. Kuitenkin jokaista 
alkuvarantopistettä kohden on olemassa sellaiset hinnat, että kuluttajan ei 
kannata ostaa eikä myydä hyödykkeitä, ts. alkuvarantopiste maksimoi kuluttajan 
hyödyn. Lähdetään liikkeelle tällaisesta tilanteesta ja tarkastellaan, kuinka 
hyödykkeen 1 hinnanmuutos vaikuttaa hyödykkeen 1 kysyntään.

• Jos hyödykkeen 1 hinta nousee, kuluttajan kannattaa ryhtyä myymään 
hyödykettä 1 (ja ostamaan hyödykettä 2). Vastaavasti, jos hyödykkeen 1 hinta 
laskee, kuluttajan kannatta ryhtyä ostamaan sitä.

• Hyödykeavaruudessa kuvattuna saadaan näin kuvattua hinta-tarjontakäyrä (vrt. 
luku 6) ja määrä-hinta-avaruudessa saadaan kuvattua hyödykkeen 1 
kysyntäkäyrä. Tämä kysyntäkäyrä kuvaa kuitenkin hyödykkeen bruttokysyntää, 
siis kulutuksen määrää x1.

• Laskemalla erotus alkuvarannosta x1 - 1, saadaan kuvattua myös 
nettokysynnät.

Hinta-tarjontakäyrä

Hinta-
tarjonta-

käyrä

Indifferenssi-
käyrä
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D. Komparatiivinen statiikka ja Slutskyn yhtälö

• Oman hinnan muutos aiheuttaa kolme vaikutusta: 

1. Substituutiovaikutus, pitäen ostovoima vakiona,

2. Tavanomainen tulovaikutus, pitäen alkuvarannon arvo vakiona,

3. Varallisuus-tulovaikutus, sallien alkuvarannon arvon muuttua. Lopullinen 
budjettisuora kulkee alkuvarannon kautta.

• Slutskyn johtamiseksi kirjoitetaan budjettirajoite muotoon p1(x1 1) + p2
(x2 2) = 0 = m. Slutskyn kysyntäfunktio on x1

s = x1
* (p1, p2, p1(x1

*
1) 

+ p2 (x2
*

2) ). Derivoimalla oman hinnan suhteen ja järjestämällä
saadaan hajotelma, jossa nähdään tulo-varallisuusvaikutus uutena
terminä Slutskyn identiteetissä.
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A             B  D  C  

E. Työvoiman tarjonta, budjettirajoite

• Olkoon kulutus (C) eräänlainen yhdistetty hyödyke, johon työnteolla hankitut 
tulot käytetään ja olkoon kulutushyödykkeen hinta p. Merkitään tehtyä työtä
termillä L, tuntipalkkaa termillä w ja työstä riippumatonta rahatuloa termillä M. 
Kehitellään nyt kuluttajan budjettirajoitetta askel askeleelta.

• Kuluttajan tulot koostuvat työtuloista ja muista tuloista: M + wL,
• Nämä voidaan käyttää kulutushyödykkeen ostamiseen: pC = M + wL.
• Tässä muotoilussa on kuitenkin se vika, että endogeeninen muuttuja L on 

oikealla puolella, joten kirjoitetaan uudelleen pC - wL = M.
• Kuluttajan käytettävissä oleva aika on kuitenkin aina rajattu. Maksimissaan 

kuluttaja voi työskennellä määrän Lmax, joten wLmax on kuluttajan maksimaalinen 
työtulo. Lisäämällä wLmax kummallekin puolelle saadaan                                   
pC + w(Lmax – L) = M + wLmax .

• Taloustieteessä ajatellaan, että työnteko on haitake ja vapaa-aika hyödyke. 
Merkitsemällä termillä R vapaa-aikaa, huomioimalla, että Lmax – L =  R ja että
Lmax= Rmax, voidaan budjettirajoite kirjoittaa pC + wR = M + w Rmax. 

• Tätä voidaan vielä kehittää ajattelemalla, mikä olisi maksimikulutus, jonka 
kuluttaja voisi saada, jos hän ei työskentelisi lainkaan, eli jos olisi vain pC = M, 
jolloin Cmax = M/p. Nyt voidaan kirjoittaa ns. täyden tulon budjettirajoite

• pC + wR =  Cma + w Rmax
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Cmax

F. Työvoiman tarjonta, komparatiivinen statiikka

• Työvoiman tarjonta määräytyy preferensseistä ja budjettisuorasta tavalliseen 
tapaa (kuvio yllä). Työvoiman tarjonta muodostuu kaksivaiheisesti: ensin 
kuluttajan on päätettävä, osallistuako työvoimaan ja sitten on päätettävä, 
paljonko työvoimaa kannattaa tarjota.

• Se tulo, jonka kuluttaja voi saada työnteon lisäksi (non-labor-income) vaikuttaa 
ratkaisevasti kuluttajan päätökseen työvoiman tarjonnasta. Reservaatiopalkalla 
tarkoitetaan sitä palkkaa, jolla kuluttaja on indifferentti työvoimaan osallistumisen 
ja sen ulkopuolelle jättäytymisen välillä (to-work-or-not-to-work). Korkea tulo työn 
ulkopuolelta nostaa reservaatiopalkkaa.

• Kun päätös työvoimaan osallistumisesta on tehty, palkan nousu voi joko lisätä
tai vähentää työvoiman tarjontaa sen mukaan kuinka substituutio-, tulo-, ja 
tulovarallisuusvaikutus dominoivat. Työvoiman tarjonnan ajatellaan yleensä
olevan perusmuodoltaan nouseva, mutta se voi myös olla taaksepäin taipuva.

• Suora palkankorotus voi siis aiheuttaa työn tarjonnan laskun. Jos sen sijaan 
tarjotaan ylityöpalkkaa, ei työn tarjonta voi ainakaan laskea. Ylityökorvaus 
hyödyntää substituutiovaikutusta, joka työvoiman tarjonnan tapauksessa on aina 
positiivinen.
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Luku 10

Valinta yli ajan

A. Budjettirajoite yli ajan

• Kun kuluttajan on tehtävä päätöksiä kahden (tai useamman) periodin ”yli”, on kaikki 
summat siirrettävä samaan periodiin, jotta niitä voitaisiin vertailla keskenään. Siirtohintana 
käytetään korkoa, jonka voi käsittää ajan hinnaksi tai odottamisesta vaadittavaksi 
korvaukseksi. 

• Esimerkiksi kahtena periodina tulevat tulot m1 ja m2 ovat vertailukelpoisia vain, jos ne on 
joko diskontattu nykyaikaan tai siirretty tulevaan aikaan korolla korotettuna. Edellinen on 
nykyarvoinen, PV = m2 /(1 + r), jälkimmäinen tuleva-arvoinen FV = (1 + r)m1.

• Jos pääomamarkkinat ovat täydelliset, kuluttaja voi vapaasti ottaa ja antaa lainaksi 
vallitsevalla (kuluttajan kannalta eksogeenisella) korolla r. Sekä otettaessa että
annettaessa lainaksi korko on sama.

• Kuluttajan kulutusmahdollisuudeksi periodilla kaksi muodostuu c2 = m2 + (1 + r)(m1 - c1), 
tästä voidaan muotoilla kuluttajan intertemporaalinen budjettirajoite joko
a) (1 + r) c1 + c2 = (1+r) m1 + m2 — tulevan ajan arvossa tai
b) c1 + c2 /(1 + r) = m1 + m2/(1 + r) — nykyarvossa.

• Budjettirajoitteessa näkyy selvästi, että korkotekijä toimii hinnan roolissa. Molemmissa 
budjettirajoitteissa termiä - p1 / p2 vastaa termi – (1 + r), joka on budjettisuoran 
kulmakerroin. 
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B. Komparatiivista statiikkaa, koron nousu

• Kuluttajan optimi ratkaistaan tavalliseen tapaan tangeerauspisteenä. Jos c1
* < 

m1, niin kuluttaja on periodilla 1 lainanantaja (säästäjä). Vastaavasti, jos c1
* > 

m1, niin kuluttaja on lainanottaja. Edellisessä tapauksessa hän voi periodilla 2 
kuluttaa sekä periodin 2 tulot että saamansa korkotulot. Jälkimmäisessä
tapauksessa hänen on maksettava korkomenoja periodilla 2.

• Korkotason nousu vastaa nyt (hyödykkeen 1) hinnannousua. Budjettisuora tulee 
jyrkemmäksi, kääntyen alkuvarallisuuspisteen (m1 , m2) ympärillä.  Analyysi 
hyödyntää taas ilmaistujen preferenssien teoriaa:

• Jos kuluttaja on ensin lainanantaja ja korkotaso kasvaa, hän jää lainanantajaksi.
• Jos lainanottaja jää lainanottajaksi korkotason noustessa, hänen hyötytasonsa 

heikkenee.
• Slutsky: korkotason nousu= tämän päivän kulutuksen hinnan nousu  

a) aiheuttaa substituutiovaikutuksen ja tulovaikutuksen (m1 - c1) 
b) Jos oletetaan, että kummankin periodin kulutukset ovat 

“normaalihyödykkeitä” niin koron nousu pienentää periodin 1 kulutusta 
lainanottajan tapauksessa, mutta lainanantajan tapauksessa tulos voi olla 
kumman tahansa merkkinen
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C. Inflaatio 

• Edellä on ajateltu hinnat vakioiksi (molempina periodeina p = 1). Lisätään nyt 
hinnat p1 = 1 ja p2 inflaation tarkastelemiseksi.

• Budjettirajoite voidaan kirjoittaa muotoon p2c2 = p2m2 + (1 + r)(m1 - c1), tai 
muotoon

• Jos on inflaatio, niin p2 = (1+ ) p1. Inflaation tärkein seuraus kahden periodin 
mallissa on, että nimelliskorko r ja reaalikorko eroavat toisistaan. Sijoittamalla 
edellä olevaan kaavaan p2 = (1+ ) p1 ja p1 = 1, nähdään, että pätee
1  + = (1 + r)/(1 + ), 
missä on reaalikorko ja 1 + reaalikorkotekijä. Usein kuitenkin 

yksinkertaistetaan toteamalla, että reaalikorko on nimelliskorko miinus inflaatio. 
Tarkalleen ottaen, tämä on likiarvo, jota voidaan käyttää, jos inflaatio on pieni:

= (r - )/(1  + ) tai r – .

.1
11

2
22 cm

p
rmc

Luku 12

Epävarmuus
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A. Epävarma kulutus

• Tarkastellaan kulutusta, joka on saavutettavissa jonkin satunnaisilmiön 
realisaatiolla (maailmantila). Esimerkiksi jäätelön (hyödyke) kuluttajalle 
tuottama hyöty riippuu ratkaisevasti satunnaisilmiöstä ”sää”.  Kuluttaja saa 
hyötyä ehdollisesta kulutuksesta; sama hyödyke erilaisissa maailmantiloissa 
on eri arvoinen kuluttajalle, siis itse asiassa hyödyke + maailmantila = 
ehdollinen hyödyke.

• On olemassa markkinat ehdolliselle kulutukselle, nimittäin 
vakuutusmarkkinat. Vakuutusmaksu toimii erilaisten suhteellisten hintojen 
tavoin erilaisille kulutuskoreille.

• Useimpiin jokapäiväisiin kulutustilanteisiin liittyy jonkinasteista epävarmuutta. 
Selkeimmillään epävarmuus on kuitenkin erilaisissa uhkapeleissä ja 
arpajaisissa. Siksi esimerkeissä puhutaan usein niistä. Erityisesti 
uhkapelisovellutuksen tekee helpoksi se, että sillä on yleensä vain kaksi 
realisaatiota, voitto ja tappio, kun taas useimmat todelliset tilanteet liittyvät 
realisaatioiden vaikeammin käsiteltävään jatkumoon (hyvä – huono sää).

B. Hyötyfunktio epävarman kulutuksen tapauksessa

• Tarkastellaan uhkapeliä, jossa voi joko voittaa tai hävitä. Merkitään 
voiton todennäköisyyttä termillä 1. Olkoon häviön tdn. 2 vastaavasti. 
Voiton tapauksessa saatu tulo olkoon c1, ja tappion tapauksessa saatu 
tulo olkoon c2. 

• Esimerkki: kuluttaja voi valita toisen seuraavista uhkapeleistä:

Peli A: 1 = 0.001 c1 = 1000

2 = 0.999 c2 = -10

Peli B: 1 = 0.10 c1 = 1000

2 = 0.90 c2 = -10

• On ilmeistä, että kuluttaja valitsee pelin B. Kuluttajan preferenssit korin 
(c1, c2) suhteen riippuvat siis todennäköisyyksistä ( 1, 2), joilla korin 
alkiot realisoituvat. Epävarman kulutuksen tapauksessa hyötyfunktion 
yleinen muoto on u(c1, c2, 1, 2).
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B. Hyötyfunktio u(c1, c2, 1, 2).
• Kuten edelläkin, voimme käyttää useita funktiomuotoja hyötyfunktiossa. 

Esimerkiksi täydelliset substituutit ja Cobb-Douglas hyötyfunktio olisivat 
muotoa       

u(c1, c2, 1, 2) = 1 c1 + 2 c2 ja   u(c1, c2, 1, 2) = c1 c2 .

• Kaikkein useimmin käytetty on kuitenkin ns. odotetun hyödyn versio eli 
von Neumann-Morgenstern hyötyfunktio

EU = u(c1, c2, 1, 2) = 1 v(c1) + 2 v(c2),

missä v(c1) ja v(c2) ovat hyötyfunktion v(·) ilmoittama hyöty kulutuksesta 
c1 tai  c2 siinä tapauksessa, että kyseinen kulutus toteutuisi täydellä
varmuudella. 

• Hyötyfunktio v(·) on siis aivan tavallinen hyötyfunktio ja voidaan esittää
useammallekin kuin yhdelle hyödykkeelle. Yksinkertaisissa uhkapeli-
sovellutuksissa ajatellaan useimmiten, että on olemassa vain yksi 
”hyödyke”, nimittäin raha. On huomattava, että odotettu hyöty EU ei ole 
sama, kuin pelistä saadun tulon odotusarvo E(c) = 1 c1 + 2 c2.

1 2

C. von Neumann-Morgenstern hyötyfunktio
EU  = u(c1, c2, 1, 2) = 1 v(c1) + 2 v(c2),

• von Neumann-Morgenstern hyötyfunktio esittää siis kuluttajan hyödyn 
epävarmuuden vallitessa varmojen hyötyjen odotusarvona.  Varman hyödyn 
hyötyfunktio voi olla useaa tyyppiä, esimerkiksi neliöjuuri-muotoinen v(c1) = c1
tai logaritminen v(c1) = ln c1.

• Additiivisena (summamuotoisena) von Neumann-Morgenstern hyötyfunktio 
toteuttaa ns. riippumattomuus-oletuksen, jonka mukaan kuluttajan hyöty 
realisaatiosta i ei riipu realisaatiosta j  i.  Tämä tarkoittaa sitä, että valintaa 
tehdessään (a priori) kuluttaja käsittää, että vain toinen realisaatio lopulta 
toteutuu (ex post). Siksi kuluttaja arvioi kummankin realisaation hyötyä ensin 
erikseen. Uhkapelin kokonaishyöty on realisaatioista saatujen hyötyjen 
(todennäköisyyksillä painotettu) summa.

• Yleisesti hyötyfunktiot säilyvät aidosti monotonisessa transformaatiossa. Addi-
tiivisuus-ominaisuus tekee kuitenkin poikkeuksen; se säilyy ainoastaan ns. 
positiivi-affiinissa transformaatiossa, jossa alkuperäinen funktio kerrotaan 
positiivisella luvulla ja siihen lisätään jokin (positiivinen tai negatiivinen) vakio.
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D. Asennoituminen riskiin, termejä

• Täysvakuutus: vakuutuskorvaus kattaa koko vahingon. Kuluttajan hyöty 
vahingon sattuessa on sama kuin silloin, jos vahinkoa ei satu.

• Fair eli reilu vakuutus: vakuutusmaksu on sellainen, että
vakuutuksenantajan varallisuus hyvän ja huonon maailmantilan 
sattuessa on sama.

• Varmuusekvivalentti: se varma tulo, jonka hyöty on yhtä suuri kuin 
epävarman tulon odotusarvosta saatava hyöty. Kolmenlaista 
suhtautumista riskiin: 

1. Riskineutraali kuluttaja: varmuusekvivalentti = epävarman tulon 
odotusarvo,

2. Riskinkarttaja: varmuusekvivalentti < epävarman tulon odotusarvo,

3. Riskinsuosija: varmuusekvivalentti > epävarman tulon odotusarvo.

E. Riskin karttaminen ja suosiminen

• Hyötyfunktion v(c) muoto kuvaa asennetta riskiin.

• Epävarmuus aiheuttaa useille ihmisille epämiellyttävän olon. Siksi riskiä
karttava kuluttaja pitää parempana saman tuoton varmasti kuin 
epävarmasti (mutta samalla odotusarvolla) tuottavaa vaihtoehtoa. Riskin 
karttajan hyötyfunktio konkaavi v(c). Riskinkarttaja ottaa aina 
täysvakuutuksen, jos sellainen on saatavissa reiluun hintaan. 
Vastaavasti hän ei pelaa sellaista uhkapeliä (reilu peli), jossa panoksen 
hinta on pelistä saatavan tulon odotusarvon suuruinen. Edelleen, 
riskinkarttajan vaatima korvaus riskinotosta, riskipreemio, on 
positiivinen.

• Joillekin ihmisille kuitenkin riskin olemassaolo aiheuttaa nautintoa. 
Riskinsuosijan hyötyfunktio on konveksi. Riskin suhteen neutraalin 
kuluttajan hyötyfunktio on lineaarinen.
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F. Suojautuminen riskiltä, vakuutuksen perusteet

• Riskinkarttaja pyrkii eri tavoin suojautumaan riskin aiheuttamalta hyödyn 
menetykseltä. Olkoon kuluttajalla aluksi 35 000 € ja olkoon hän osallisena 
pakollisessa uhkapelissä, jossa on 0.01 tdn, että hän häviää 10 000 €
esimerkiksi tulipalon sattuessa.

• Jos on olemassa 1000 samanlaista kuluttajaa. Jos kuluttajien kohtaamat riskit 
ovat toisistaan riippumattomat, niin vuodessa tapahtuu 10 tulipaloa ja 
kaikkiaan menetetään 100 000 € vuosittain. Jos jokainen maksaa palaneen talon 
omistajalle 100 000 / 1000 = 100 €, saadaan palovahingot katettua.

• Tulipaloja tapahtuu kuitenkin eri määrä vuosittain, jolloin yhteisölle saattaa tulla 
nettotulojen vuotuista vaihtelua. Muodostamalla keskinäisen vakuutusyhtiön, 
kuluttajat voivat maksaa etukäteen rahastoitavaksi  vakuutusmaksua 100 €
vuosittain. Vaikka jokaisen kuluttajan varallisuuden odotusarvo säilyy entisenä, 
jokainen hyötyy, jos he ovat riskinkarttajia. Kyseessä on riskin hajauttaminen 
useille riskin karttajille.

• Osakemarkkinat tarjoavat vielä erään edun: osa sijoittajista on riskin suosijoita, 
jotka kantavat riskiä pienemmällä (jopa siis negatiivisella) preemiolla. Tehokkaat 
osakemarkkinat auttavat yhteisöä vakuuttautumaan riskiä vastaan pienimmällä
mahdollisella kokonaiskustannuksilla (yhteenlasketuilla riskipreemioilla).
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G. Matematiikkaa

• Konveksi kombinaatio: kahta pistettä x1 ja x2 yhdistävä jana muodostaa 
pisteiden konveksin kombinaation {x | x = tx1 + (1 - t)x2; 0 t 1 }.

• Yhden muuttujan funktio y = f(x) on konveksi tai konkaavi sen mukaan, 
jääkö funktion kahta pistettä yhdistämään piirretty jana funktion
“yläpuolelle” vai “alapuolelle”. 

• Matemaattisesti, funktio y = f(x) on konkaavi, jos

f [ tx1 + (1 - t)x2 ] t f(x1) + (1- t)f(x2).

• Funktio on aidosti konkaavi, jos f [ tx1 + (1 - t)x2 ] > t f(x1) + (1- t)f(x2). 
Konkaavin funktion alapuolinen joukko on konveksi joukko. Konkaavi 
funktio voi olla kasvava tai vähenevä, ensimmäinen derivaatta voi siis 
olla minkä merkkinen hyvänsä. Aina kuitenkin pätee f’’(x) 0.

• Vastaavasti, konveksin funktion yläpuolinen joukko on konveksi joukko, 

f [ tx1 + (1 - t)x2 ] t f(x1) + (1- t)f(x2)  ja  f’’(x) 0.

Luku 14

Kuluttajan ylijäämä
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A. Perusidea

• Hyöty on ei-havaittava ja ordinaalinen. Esimerkiksi talouspoliittisten 
päätösten taustaksi tarvittaisiin kipeästi hyödyn kardinaalista rahamittaa, 
jotta voitaisiin arvioida toimenpiteen kokonaishyöty ja vertailla eri 
kuluttajien tai kuluttajaryhmien hyötyjä keskenään.  Kuluttajan ylijäämä
mittaa kuluttajan saamaa hyötyä havaittavan kysyntäkäyrän avulla. 
Tärkein sovellutusalue on eri politiikkavaihtoehtojen aiheuttamien
hyödyn muutosten arviointi.

• Tasapainossa hinta mittaa rajamaksuhalukkuutta, mutta  CS mittaa
kokonaismaksuhalukkuutta.

• Kuluttajan bruttoylijäämä on kysyntäkäyrän alapuolisen alueen pinta-
ala, kuluttajan nettoylijäämä saadaan, kun vähennetään siitä todella 
maksettu markkinahinta. Tavallisesti termillä ”kuluttajan ylijäämä CS”
tarkoitetaan nettoylijäämää.

14.01
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B. Diskreetti kysyntä

• Olkoon kvasilineaarinen hyötyfunktio muotoa u(x, m) = v(x) + m, jossa m on se 
rahamäärä, joka voidaan käyttää muiden hyödykkeiden ostamiseen 
Tarkastellaan hyödykkeen x kysyntää.

• Reservaatiohinta mittaa  “rajahyötyä” tai maksuhalukkuutta. Esimerkiksi 
ensimmäisen ostetun hyödykeyksikön kohdalla pätee r1 = v(1) - v(0). Jos 
oletetaan yksinkertaistaen, että v(0) = 0, niin saadaan r1 = v(1), eli ensimmäisen 
ostetun hyödykkeen reservaatiohinta on tästä yksiköstä saatu (kokonais-) hyöty.

• Tästä eteenpäin voidaan päätellä, että jokaisen yksikön kohdalla 
reservaatiohinta mittaa ko. yksikön tuomaa rajahyötyä. Siis r2 = v(2) - v(1),        
r3 = v(3) - v(2), jne.

• Kaikkiaan siis r1 + r2 + r3 = v(3) - v(0) = v(3) (koska v(0) = 0), eli kysyntäkäyrän 
alapuolisen alueen pinta-ala on ko. hyödykkeen kulutuksesta saatu 
kokonaishyöty, bruttoylijäämä.

• Olkoon hyödykkeen markkinahinta p. Oletetaan, että markkinahinnalla ostettu 
hyödykemäärä on n, jolloin ostomenot ovat kaikkiaan pn. Kuluttajan 
nettoylijäämä on nyt CS = v(n) – pn. 

• Edellä on käsitelty ainoastaan yhtä hyödykettä. Jos kuluttajan käytössä on tulo 
m, niin kuluttajan käytettäväksi jää ainoastaan m – pn muiden hyödykkeiden 
kuluttamiseen, joten kokonaishyöty on  nettomielessä v(n) + m – pn.

C. Vaihtoehtoisia kuluttajan ylijäämän tulkintoja

• Usein yksinkertainen tapa nähdä, että kuluttajalle täytyy jäädä jotain 
ylijäämää, on verrata reservaatiohintaa todella maksettuun 
markkinahintaan. Jos esimerkiksi ensimmäisen ostetun yksikön kohdalla 
reservaatiohinta ylittää markkinahinnan, syntyy ylijäämää, joten

CS = r1 – p + r2 – p + … + rn – p.

• Edelleen, oletetaan, että kuluttaja kuluttaa n yksikköä hyödykettä ja 
maksaa jokaisesta hinnan p. Kuinka suuren summan rahaa kuluttaja 
vaatisi, jotta hän olisi halukas luopumaan koko tästä kulutuksesta. 
Merkitään k.o. summaa termillä R. Silloin kuluttajan täytyy olla 
indifferentti, eli pätee v(0) + m + R = v(n) + m – pn. Koska v(0) = 0, 
saamme ehdon

R = v(n) –pn = CS,

Kuluttajan nettoylijäämä on siis summa, jonka kuluttaja vaatisi, ollakseen 
halukas kokonaan luopumaan hyödykkeen kulutuksesta.
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D. Kuluttajan ylijäämän muutos

• Kiinnostavin kysymys on yleensä kasvaako vai pieneneekö kuluttajan 
ylijäämä jonkin politiikkavaihtoehdon seurauksena. Esimerkiksi veron 
korotus voi nostaa markkinahintaa. Alla olevassa kuviossa alue T kuvaa 
ostetun määrän pienenemisestä johtuvaa hyödyn alentumaa ja alue R 
kuluttajan (netto-) ylijäämä pienenemistä, kun jokaisesta ostetusta 
yksiköstä on maksettava entistä korkeampi hinta.

• E. Jatkuva kysyntäkäyrä ja kvasilineaarinen 
hyötyfunktio

• Edellä esitetty analyysi voidaan yleistää jatkuvaan hyödykkeeseen ja 
sitä vastaavaan kysyntäkäyrään.

• Kysymys kvasilineaarisesta hyötyfunktiosta u(x, y) = v(x) + m on tärkeä. 
Yllä oleva analyysi perustuu siihen, että reservaatiohinnat ovat 
riippumattomia tulosta.  Kvasilineaarisessa tapauksessa hyödykkeen 
hinnanmuutoksella ei ole lainkaan tulovaikutusta, joka heijastuisi myös 
toisen hyödykkeen kysyntään ja siitä saatuun hyötyyn.

14.03

77



F. Kompensoiva ja ekvivalentti muutos

• Useat politiikkavaihtoehdot vaikuttavat nimenomaan hyödykkeiden hintoihin. 
Eräs esimerkki ovat verot. Slutskyn yhtälön mukaan hintojen muutos vaikuttaa 
ostovoimaan ja sillä on siis substituutiovaikutuksen lisäksi myös tulovaikutus. 
Kokonaisvaikutus kuluttajan hyötyyn riippuu siis molemmissa hyödykkeissä
tapahtuneesta kulutuksen muutoksesta. Kompensoiva ja ekvivalentti muutos 
mittaa muutosta kokonaishyödyssä. Geometrisesti, pyritään arvioimaan vanhan 
ja uuden indiffrenssikäyrän etäisyyttä toisistaan joku uusilla tai vanhoilla 
hinnoilla.

• Kompensoiva muutos ilmoittaa, kuinka paljon lisärahaa kuluttaja tarvitsee 
hintojen muutoksen jälkeen, jotta hyöty olisi yhtä korkea kuin ennen hintojen 
muutosta?

• Ekvivalentti muutos ilmoittaa, kuinka paljon kuluttaja olisi valmis maksamaan 
ennen hintojen muutosta estääkseen hintojen muutoksen? 

• Kvasilineaarisessa tapauksessa kumpikin on yhtä suuri kuin muutos kuluttajan 
ylijäämässä. Yleisen hyötyfunktion tapauksessa kompensoiva ja ekvivalentti 
muutos eroavat toisistaan, mutta useimmiten kuluttajan ylijäämän muutos on 
hyvä approksimaatio kummallekin. 
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Luku 15

Markkinakysyntä
toimialalla

A. Toimialan kysyntä on yksittäisten kuluttajien 
kysyntöjen summa.

• Kuluttajain kysyntä toimialalla (siis yhden hyödykkeen tapauksessa) 
saadaan yksittäisten kuluttajien kysyntäkäyrien vaakasuorana 
yhteenlaskuna.

• Koska kuluttajain kysyntäkäyrä on yleensä laadullisesti samanlainen, 
kuin yksittäisten kuluttajien kysyntäkäyrät, oletetaan usein 
yksinkertaistaen, että markkinat käyttäytyvät kuin yksi kuluttaja; 
puhutaan edustavan kuluttajan (representative consumer) mallista. 
Tällöin on kuitenkin oltava huolellinen endogeenisten ja eksogeenisten 
muuttujien suhteen. Esimerkiksi yhden kuluttajan kannalta 
markkinahinta on eksogeeninen, mutta endogeeninen 
markkinakysynnän kannalta.
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B. Kysynnän joustot

• Kysytyn määrän prosentuaalinen muutos hintojen muuttuessa on 
kysynnän omahintajousto. Myös ristihinta- ja tulojoustot voidaan laskea.

• Lineaarinen kysyntäkäyrä q = a - bp, joten

= -bp / q = -bp / (a - bp)

• Kysyntäkäyrä q = Ap-b käsitellään joko derivoimalla suoraan tai ottamalla 
logaritmit molemmin puolin, jolloin log q = log A - b log p. Tästä voidaan 
sitten ottaa derivaatta. Tällainen kysyntäkäyrä on vakiojoustoinen.
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15.04
Joustava kysyntä

Yksikköjoustava kysyntä

Joustamaton kysyntä

Lineaarisen kysyntäkäyrän joustot

C. Kuinka yrityksen myyntitulot / ostomenot muuttuvat, 
kun hinta muuttuu?

• Kysynnän jouston arvioiminen on tärkeää, kun arvioidaan yritysten myyntitulojen 
/ kotitalouksien ostomenojen reaktiota hinnan muutokseen esimerkiksi verojen 
muutoksen yhteydessä. Tarkastellaan seuraavassa, kuinka paljon myyntitulot 
(tai siis ostomenot) muuttuvat hinnan muuttuessa?

• Olkoon myyntitulot (revenue) R = p·q. Koska sekä määrä että hinta muuttuvat, 
myyntitulon muutos on R = (p + p)(q + q) - p·q = p· q + q· p + p· q. 
Viimeinen termi on pieni ja voidaan unohtaa. Myyntitulon muutos voidaan siis 
havainnollistaa graafisesti tarkastelemalla laatikoita p· q ja q· p (kuvio alla). 
Huomaa, että koska kysyntäkäyrä on laskeva, ovat q ja p erimerkkiset.

• Hinnanmuutoksen ollessa pieni, käytetään normaalia derivaatta-analyysiä:

dR / dp = q + p dq / dp.

• Tulosta voidaan kehitellä kertomalla ja jakamalla oikea puoli termillä q:

dR / dp = q[1 + (p / q) (dq / dp)]

= q[1 + ] = q[1 - | |] .

• Johtopäätös on, että dR / dp < 0 kun | | > 1. Joustavan kysynnän alueella 
hinnan lasku johtaa siis myyntitulojen kasvuun.
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Myyntitulon muutos R = p· q + q· p = ?

D. Kuinka yrityksen myyntitulot muuttuvat, kun myyty 
määrä muuttuu?

• Käsite rajatulo MR tarkoittaa myyntitulojen muutosta myydyn määrän 
muuttuessa. Monopoliyrityksen voiton maksimointiehdoksi muodostuu 
MR = MC, rajatulon on siis oltava rajakustannusten suuruinen. 
Rajatulon käyttäytyminen nähdään ottamalla myyntitulon derivaatta 
määrän suhteen:

MR = dR / dq = p + q dp/dq = p[1 + 1 / ] = p[1 - 1 / | |] .

• Joustavan kysynnän alueella jouston itseisarvo suurempi kuin 1, joten 
rajatulo MR on positiivinen. Ehto MR = MC edellyttää siis, että monopoli 
toimii joustavan kysynnän alueella.

• Lineaarisen kysyntäkäyrän tapauksessa saadaan rajatulokäyrä helposti 
hahmoteltua. Olkoon käänteiskysyntäkäyrä p = a – bq. Tällöin 
myyntitulot ovat R = p·q = a·q - b·q2. Rajatulo on MR = dR / dq = a – 2 
b·q.
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E. Laffer-käyrä

• Verokertymää kuvaava Laffer-käyrä on klassinen sovellutus jouston 
käsitteestä. Siinä pohditaan, kuinka verokertymä muuttuu veroasteen 
muuttuessa ja sitä, milloin verokertymä on suurimmillaan. Laffer-efektillä
tarkoitetaan verokertymän pienentymistä veroasteen kiristyessä ja sen 
syynä on veropohjan supistuminen liian korkeasta veroasteesta johtuen.

• Tarkastellaan Laffer-käyrän sovellutusta työmarkkinoille. Olkoon S
työvoiman tarjonta. Koska työvoiman tarjonta riippuu käteen jäävästä
nettopalkasta, pyrkii verotuksen kiristyminen pienentämään tarjontaa 
(kuvio alla). Kirjoitetaan siis S( ), missä = (1 - t)w on nettopalkka ja t
veroaste. Nyt siis S( ) / t = - t·w < 0 edellyttäen, että markkinoilla 
määräytyvä palkka w säilyy vakiona (kuviossa: vaakasuora työvoiman 
kysyntäkäyrä). Veroasteen nousu vähentää siis työvoiman tarjontaa ja 
kaventaa siten veropohjaa.

• Verokertymäksi T saadaan T = t·w·S( ).

• Laffer-efektin tarkastelemiseksi derivoidaan verokertymä T veroasteen t 
suhteen ja kehitetään esille työvoiman tarjonnan jousto nettopalkan
suhteen = (dS( ) / d ) ( / S) seuraavasti:

• Laffer-efekti voi siis toteutua vain, jos työvoiman tarjonnan jousto on 
suurempi kuin (1-t)/t. Kokeilemalla veroasteella 0.5, nähdään, että
Laffer-efekti toteutuu, jos työvoiman tarjonnan jousto on suurempi kuin 
yksi. Laffer-efekti ei näytä kovin todennäköiseltä, sillä estimoidut 
työvoiman tarjonnan joustot ovat olleet luokkaa 0.2.
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Luku 16

Tasapaino

A. Markkinatasapaino

• Täydellistä tai vapaata kilpailua voidaan parhaiten luonnehtia siten, että jokainen 
osapuoli (kuluttajat, yritykset) ottavat markkinoilla määräytyneen hinnan 
annettuna. Tällainen tilanne toteutuu kun markkinoilla on useita pieniä toimijoita 
tai muutamia toimijoita, jotka uskovat, että toiset toimijat pitävät hinnan vakiona. 
Tästä termi ”ottavat hinnan annettuna”.

• Tasapainohinta on hinta, jolla kysyntä on yhtä suuri kuin tarjonta ja markkinat 
selviävät

D(p) = S(p).

• Toimialan tarjonta S(p) määräytyy yritysten yhteenlasketun tarjonnan summana 
ja perustuu yritysten voitonmaksimointiin. Kysynnän ja tarjonnan roolit / tärkeys 
voivat vaihdella. Esimerkiksi, jos tarjontakäyrä on pystysuora, tarjonta asettaa 
määrän ja kysyntä hinnan. Vaakasuoran tarjontakäyrän tapauksessa tilanne on 
päinvastainen.

• Tasapaino voidaan myös määritellä käänteiskysynnän ja käänteistarjonnan 
leikkauspisteenä, tämä on usein paras tapa saada kuvat piirretyksi oikein:

Pd(q) = Ps(q).
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16.01

B. Vero; esimerkki komparatiivisesta statiikasta

• Edellä on käsitelty yhtä markkinahintaa p, joka on sama ostajalle ja myyjälle. 
Mikäli mallissa on hyödykevero (määrä tai arvo), eroavat kuluttajan maksama 
hinta ja yrityksen saama hinta toisistaan. Verokiila erottaa kysyntähinnan pd
tarjontahinnasta ps. Parhaiten saadaan malli ratkaistua seuraavasti: 

• Kirjoitetaan

pd = ps + t.

• Koska tasapainossa D(pd) = S(ps), sijoitetaan joko

D(ps + t) = S(ps) tai

D(pd) = S(pd - t).

• Käänteiskysynnän käsitteellä voidaan vastaavasti kirjoittaa

Pd(q) = Ps(q) + t tai

Pd (q) - t = Ps (q).
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C. Veron  kohtaanto, insidenssi (nimellinen ja efektiivinen)

• Verovelvollisuudella, nimellisellä insidenssillä, tarkoitetaan hallinnollisia toimenpiteitä, joilla 
vero saadaan koottua. Taloustieteen kannalta on kuitenkin kiinnostavampaa se, kumpi 
osapuoli kantaa todellisen verorasituksen korkeamman hinnan muodossa. Tämä riippuu 
kysyntä- ja tarjontakäyrien joustosta, ei veron nimellisestä insidenssistä.

• Lattea tarjontakäyrä tarkoittaa sitä, että tarjonta on hyvin joustavaa. Silloin verorasitus jää
kokonaisuudessaan kuluttajien kannettavaksi. 

• Vastaavasti, jos tarjontakäyrä on pystysuora, ja tarjonta hyvin joustamatonta, jää
verorasitus yritysten kannettavaksi. Yleissääntö on, että joustamattomampi osapuoli 
kantaa raskaimman verorasituksen.

D. Veron aiheuttama tehokkuustappio (deadweight loss)
• Yleensä siis verorasitus kohtaa sekä kuluttajia, että yrityksiä aiheuttaen kummankin 

osapuolen ylijäämien pienenemisen. Lisäksi aiheutuu tuotannon määrän laskua, joka on 
poissa koko yhteiskunnan hyvinvoinnista. Tätä kutsutaan veron tehokkuustappioksi, 
deadweight loss. 

• Toinen tapa nähdä veron rasitus on tarkastella Pareto-tehokkuutta. Kilpailutasapaino on 
Pareto-tehokas, sillä kysyntähinta = tarjontahinta eli rajamaksuhalukkuus = 
rajahintapyyntö. Veron tapauksessa rajamaksuhalukkuus ylittää rajahintapyynnön; veron 
alentaminen lisäisi ainakin toisen osapuolen hyvinvointia tai voittoa. 
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16.07

E. Esimerkki veron vaikutuksista, pääomamarkkinat

• Verojärjestelmällä voi tukea lainanottamista sillä perusteella, että
elinkaaritulojen profiili eroaa erittäin voimakkaasti elinkaarikulutuksen profiilista, 
joten useimmat kuluttajat ottavat lainaa, erityisesti asuntolainaa, elinkaarensa 
alkupuolella. Tällä lainanotolla on useita positiivisia eksternaaleja vaikutuksia, 
kuten lisääntynyt työnteko ja kokonaisveron (elinkaarimielessä) lisääntyminen, 
lisääntynyt koulutuksen kysyntä, lisääntynyt lasten lukumäärä j.n.e. Jos 
kuluttajat ottaisivat lainaa (täydellisiltä lainamarkkinoilta, siis ilman 
lainarajoitusta) vain omaa hyötyään maksimoiden, olisi lainanoton määrä
yhteiskunnan kannalta liian pieni. Lainanantaminen puolestaan on normaalia 
liiketoimintaa, jota verotetaan.

• Ilman veroa tasapainoehto on D(r*) = S(r*) ja lainan määrä (kuvio).
• Vero t antolainaukselle ja sama tuki ottolainaukselle tarkoittaa sitä, että sekä

kysyntä- että tarjontakäyrä (maksuhalukkuus- ja hintapyyntökäyrät) siirtyvät 
ylöspäin symmetrisesti. Siksi uusien käyrien leikkauspiste sijaitsee täsmälleen 
entisen tasapainomäärän q* kohdalla (kuvio).

• Järjestelmän ansiosta korko ennen verohuojennusta / veroa nousee arvoon r = 
r*/ (1 - t)r, mutta lopullinen korko on edelleen r*. Lainan määrä säilyy siis 
entisenä. Jotta lainan määrä kasvaisi, kuten oli tarkoitus, tulee veron 
lainanantajalle olla pienempi kuin verohuojennuksen lainanottajalle.
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Luku 18

Tuotantoteknologia

A. Yritys muuttaa panokset tuotoksiksi
• Tuotantoa ylläpitävä päätöksentekijä on yritys. Yrityksen käyttämät panokset, 

tuotannontekijät, luokitellaan tavallisesti työvoimaan, raaka-aineisiin ja 
pääomaan, joista jälkimmäinen koostuu fyysisestä (tuotannollisesta) pääomasta 
ja rahoituspääomasta. Tuotoksia luokitellaan taloustieteessä harvoin, vaikka 
yritysten tuotokset eroavatkin paljon toisistaan. 

• Sekä panoksia että tuotoksia mitataan useimmiten virtasuureina (flow) 
aikayksikössä. Koska tuotannollinen pääoma – koneet ja laitteet, rakennukset, 
usein myös tieto – on luonteeltaan kuitenkin varanto (stock), ajatellaan yrityksen 
käyttävän tuotannossa varannon tuottamaa tuotannollisten palvelujen virtaa, 
joka saattaa kuluttaa (depreciate) itse varantoa. Toinen vaihtoehto on ajatella 
yrityksen käyttävän vuokrattua pääomaa (leasing).

• Itse yrityksen tuotantoprosessia ei kuvata kovin yksityiskohtaisesti; tällaisen 
tiedon ajatellaan kuuluvan insinööritieteiden alaan. Taloustieteilijän ei tarvitse 
tietää, kuinka kännyköitä tai sellua valmistetaan. Usein sanotaankin, että
tuotanto on taloustieteilijälle ”musta laatikko”, joka nielee panoksia ja tuottaa 
tuotoksia (olen käyttänyt yllä hiukan taiteilijan vapautta).

• Kuten preferensseistä, on tuotannostakin kuitenkin tehtävä joitakin 
perustavanlaatuisia säännöllisyysoletuksia, jotta sitä voitaisiin analysoida 
taloustieteen keinoin.
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B. Kolme tapaa kuvata tuotantoteknologiaa

1. Tuotantojoukko (production possibility set) on kaikkien käypien (feasible) 
panosten ja tuotosten joukko. Tuotantojoukon käsite soveltuu joukko-opilliseen 
analyysiin ja sitä koskevat säännöllisyys oletukset on usein helppo ilmaista, 
esimerkiksi, voidaan edellyttää, että tuotantojoukko on konveksi joukko.

2. Tuotantofunktio on tuotantojoukon yläraja, tehokkuusrintama (efficiency
frontier). Tuotantofunktio esitetään tavallisimmin yhden tuotoksen suhteen. 
Silloin tuotantofunktio ilmoittaa suurimman mahdollisen tuotoksen, joka tietyillä
panoksilla on mahdollista tuottaa. Kahden panoksen, x1 ja x2 , tapauksessa 
kirjoitetaan siis y = f(x1, x2). Tuotantofunktiota koskevat säännöllisyysoletukset 
ovat samantapaisia, kuin hyötyfunktiotakin koskevat. Päinvastoin kuin 
hyötyfunktiota, tuotantofunktiota ei tietenkään voida altistaa minkäänlaiselle 
transformaatiolle.

3. Isokvantti, samatuotoskäyrä, on niiden kaikkien niiden panosten joukko, jotka 
voivat tuottaa tietyn tuotoksen. Isokvantti on siis tuotantofunktion tasojoukko 
(level set) eli I = {(x1, x2)| f(x1, x2) = yo}. Isokvantteja koskevat säännöllisyys
oletukset ovat samantapaisia, kuin indiffirensikäyriäkin koskevat ja ne on 
johdettavissa tuotantofunktiota koskevista oletuksista.

Alla yhden panoksen tuotantofunktio. Vastaavasti voidaan 
ajatella, että panoksia on kaksi, mutta toinen on kiinteä, ja

kuvio on piirretty vain muuttuvalle panokselle.y

x
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C. Tavallisimpia säännöllisyysoletuksia

• Kaikkein tavallisin tuotantoteknologiaa koskeva säännöllisyysoletus on 
konveksisuus. Voidaan olettaa, että tuotantojoukko on (aidosti) 
konveksi joukko (kuvio yllä). Tällöin sitä vastaava tuotantofunktio on 
(aidosti) konkaavi funktio, kuten yhden panoksen tapauksessa yllä tai 
kahden panoksen tapauksessa alla, jossa on käytetty Cobb-Douglas-
muotoa. Isokvantin rajaama joukko on tällöin myös konveksi (kuvio alla). 
Konveksisuusoletuksen asiasisältö on, että keskimääräinen 
panosyhdistelmä on tuottava.

• Toinen tärkeä oletus on (aito) monotonisuus. Jos jotakin panosta 
lisätään, kasvaa tuotos aina. Näin mikään panos ei voi tulla koskaan 
”haitakkeeksi”. Koska kuitenkin useat panokset, esimerkiksi kemialliset 
yhdisteet, esiintyvät luonnossa yhdessä, tarkoittaa monotonisuus sitä, 
että tuotannossa yli jäänyt yhdisteen osa voidaan hävittää
kustannuksetta. Siksi monotonisuutta kutsutaan usein ”free disposal”-
oletukseksi. Yhdessä esiintyviä panoksia kutsutaan termillä ”joint
goods”.
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C. Tavallisimpia säännöllisyysoletuksia

• Ilman panoksia on mahdoton tuottaa tuotoksia, joten on oletettava, että
y = f(0, 0) = 0. Tätä oletusta kutsutaan usein ”No free lunch” tai ”No 
Land of Cockaigne”-oletukseksi.

• Usein on tarpeen olla vielä spesifimpi, ja määritellä, mitä tapahtuu, kun 
panoksen määrä lähestyy nollaa j.n.e. Tällöin käyttökelpoinen 
säännöllisyysoletusten joukko tuotantofunktiolle y = f(x1, x2) esitettynä
on Kenchi Inadan (1963) muotoilema Inada-ehtojen joukko:
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D. Rajatuotos MP ja Tekninen rajakorvaussuhde 
(Technical rate of substitution) TRS

• Edellä olevat Inada-ehdot oli määritelty tuotantofunktion y = f(x1, x2)
osittaisderivaattojen suhteen. Tuotantofunktion osittaisderivaattoja kutsutaan 
rajatuotoksiksi MP, siis
MP1 = f(x1, x2) x1 = f1 ja MP2 = f(x1, x2) x2 = f2.
Konkaavin tuotantofunktion tapauksessa rajatuotokset ovat väheneviä. 
Puhutaankin vähenevän rajatuotoksen laista, on näet aivan lainomaista, että jos 
kaikki muut panokset pidetään kiinteinä, ja vain yhtä panosta lisätään, sen 
tuottavuus väkisinkin laskee. Perinteinen esimerkki on yritys pitää maa-ala ja 
siemenviljan määrä kiinteinä ja lisätä viljan tuotantoa pelkkää miestyövoimaa 
lisäämällä.

• Tekninen rajakorvaussuhde TRS on isokvantin sivuajan kulmakerroin ja 
saadaan laskettua implisiittiderivaattana tuotantofunktiosta. Tulos on

f(x1, x2) x1 MP1

TRS = - -------------------- = - -------.
f(x1, x2) x2 MP2

Jos isokvantin rajaama alue on aidosti konveksi, on |TRS | aidosti pienenevä. 

E. Skaalatuotot, pitkä aikaväli

• Tuotannon aikajänteellä on merkitystä, sillä osa panoksista on 
luonteeltaan sellaisia, että niiden sopeuttaminen ei ole mahdollista kovin 
nopeasti. Tyypillinen esimerkki on tuotannollinen pääoma. Lyhyen 
aikavälin tuotantofunktiossa on siis ainakin yksi kiinteä, eksogeeninen 
panos, mutta pitkän aikavälin tuotantofunktiossa kaikki panokset 
oletetaan muuttuviksi.

• Pitkällä aikavälillä yrityksen kokoa, skaalaa, voidaan siis kasvattaa 
runsaastikin lisäämällä kaikkien panosten määrää esimerkiksi t-
kertaisiksi. Jos yrityksen tuotos tällöin kasvaa myös t-kertaisiksi, ovat 
yrityksen skaalatuotot vakiot. Vastaavasti skaalatuotot voivat olla 
vähenevät tai kasvavat. Matemaattisesti skaalatuotot viittaavat siis 
tuotantofunktion homogeenisuuteen. Vakioskaalatuottoisen yrityksen 
tuotantofunktio on lineaarihomogeeninen. Alla olevissa kuvioissa
skaalatuottoja on havainnollistettu Cobb-Douglas-tuotantofunktion
tapauksessa.

• Toisinaan puhutaan myös skaalajoustoista skaalatuottojen asemasta.
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F. Tuottavuuksien välisiä suhteita, lyhyt aikaväli

• Toisinaan on selkeää pysytellä ajatuksessa kahdesta panoksesta, 
nimittäin työstä L ja pääomasta K. Tällöin tuotantofunktio voidaan 
kirjoittaa havainnollisesti y = f(L, K). Pääoma on nyt luonnollinen valinta 
kiinteäksi panokseksi. Jos siis pääoma säilyy tasolla Ko ja vain 
työvoimaa lisätään, voidaan tarkastella (työn) rajatuotoksen MPL ja 
keskimääräisen tuotoksen APL = y / L suhteita tarkastelemalla 
tuotantofunktiota vain L:n funktiona. Tällöin MPL on tuotantofunktion 
tangentin kulmakerroin ja on tuotantofunktion pisteeseen piirretyn 
suoran kulmakerroin (kuvio alla). Konkaavin tuotantofunktion 
tapauksessa sekä rajatuotosfunktio että keskimääräistuotosfunktio ovat 
väheneviä ja rajatuotos on aina keskimääräistuotosta pienempi.

• Vähenevän rajatuotoksen laki pitänee paikkansa asymptoottisesti, kun 
työvoiman määrä kasvaa. Aluksi on kuitenkin mahdollista, että
työvoiman rajatuotos pikemminkin kasvaa ja muuttuu väheneväksi vasta 
myöhemmin. Tällöin rajatuotos on aluksi keskimääräistuotosta suurempi 
ja lopuksi pienempi (kuvio alla). Rajatuottavuus- ja 
keskimääräistuottavuuskäyrät leikkaavat jälkimmäisen maksimissa.
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G. Matematiikkaa, homogeeniset funktiot

• Olkoon y = f(x1, x2) ja t > 0. Jos f(tx1, t x2)) = t f(x1, x2), niin funktio on 
homogeeninen astetta . Kun siis funktion argumentit t – kertaistetaan, 
funktion arvo kasvaa t -kertaiseksi. Esimerkiksi, jos niin 
argumenttien kaksinkertaistaminen nelinkertaistaa funktion arvon

• Erityisesti, jos = 1, sanotaan, että funktio  on lineaarihomogeeninen. 
Huomaa, että kaikki lineaariset funktiot eivät ole lineaarihomogeenisia, 
sillä lineaarihomogeenisessa funktiossa ei ole vakiota, vaan se kulkee 
origon kautta. Jos funktio on lineaarihomogeeninen, niin silloin
argumenttien t-kertaistaminen t-kertaistaa myös funktion arvon.

• Cobb-Douglas tuotantofunktio on homogeeninen astetta c + d, sillä
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Luku 19

Voiton maksimointi

A. Voitto

• Yrityksen voitto on tuottojen (myyntitulot, tulot, returns) ja kustannusten erotus:

= R – C.

• Yrityksen hallussa olevan tuotantoteknologian lisäksi voittoihin vaikuttaa 
markkinatilanne tuotos- ja panosmarkkinoilla. Tässä luvussa oletamme, että
molemmat markkinat ovat kilpailulliset, joten yritys on hinnanottaja molemmilla 
markkinoilla; sekä panosten hinnat (w1, w2) että tuotoksen hinta p ovat yrityksen 
kannalta annettuja vakioita. Panoshinnat on arvioitu 
vaihtoehtoiskustannusajattelun mukaisesti, joten nollavoitto, = 0, on tilanne, 
jossa yrittäjyyden kustannukset, entrepreneurial costs, kuten korvaus omalle 
työlle ja yrittäjän riskille, ovat katetut.

• Usean periodin tapauksessa voittovirran odotettavissa oleva nykyarvo vastaa 
yhden periodin voiton käsitettä. Voittovirran odotettavissa oleva nykyarvo on 
sama kuin yrityksen osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo, sillä ajatellaan, 
että kaikki voitto jaetaan osakkeenomistajille.

• Lyhyt ja pitkä aikaväli on tärkeä myös panosten ja niitä vastaavien kustannusten 
kiinteyttä määriteltäessä. Pitkällä aikavälillä kaikki panokset ovat muuttuvia.
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B. Lyhyen ajan voitonmaksimointi, vain yksi muuttuva 
panos x1 (työvoima), toinen panos x2

o (pääoma) kiinteä
• Lyhyen ajan tuotantofunktio y = f(x1, x2

o) määrää tuotoksen, kun 
panosten määrä tunnetaan. Myyntituloiksi muodostuu R =  pf(x1, x2

o). 
Kustannukset puolestaan ovat C = w1 x1  + w2 x2

o. Voittoa R – C 
maksimoivan yrityksen valintamuuttujaksi muodostuu siis yksinomaan 
muuttuvan panoksen määrä x1. Rajoittamattomaksi objektifunktioksi 
muodostuu siis:

max = pf(x1, x2
o)  – w1 x1  - w2 x2

o.
x1

• Optimiehto esittää, että rajatuotoksen arvo on yhtä suuri kuin palkka:

FOC: pMP1 = w1 .

• Ilman muuta informaatiota on tietenkin tarkastettava ääriarvon laatu 
ottamalla edellä olevasta derivaatta x1:n suhteen. Sen mukaan 
työvoiman rajatuotoksen on oltava vähenevä maksimissa:

SOC: p(d MP1 / d x1 ) < 0.

• Ratkaisemalla voittofunktio pf(x1, x2
o)  – w1 x1 – w2 x2

o tuotoksen y = f(x1, x2
o)

suhteen saadaan samavoittosuoran yhtälö, jonka kulmakerroin on w1 / p:

• Voittosuunta on ylöspäin, kullekin voiton tasolle samavoittosuora siirtyy ylöspäin 
suuntansa säilyttäen ja saavuttaa maksiminsa tuotantofunktiota 
tangeeratessaan. Optimiehto voidaan siis myös kirjoittaa MP1 = w1 / p.

• Kuviossa alhaalla oletetaan, että tuotantofunktio on konkaavi (muuttuvan 
panoksen suhteen), Tällöin optimiehto antaa suoraan maksimin, eikä optimin 
ääriarvon tarkistus ole tarpeellinen. Taloustieteilijät tekevät usein oletuksia, jotka 
varmistavat ääriarvon laadun sekä sen, että ääriarvoja on vain yksi. Aito 
konveksisuus / konkaavisuus on tällaisista oletuksista tyypillisin. Jos rajatuotos 
olisi ollut osin lisääntyvä (luku 18), olisi alempi tangeerauspiste ollut minimi.

• Muuttuvan panoksen kysyntäfunktio on x1
* = x1

* (p, w1, x2
o ). Graafinen analyysi

(kuvio) osoittaa, että x1
* /  w1 < 0 ja x1

* / p > 0. Edellinen on panoksen
laskeva kysyntäkäyrä, jonka muoto perustuu siis vähenevän rajatuotoksen
lakiin. Jälkimmäinen osoittaa, että tuotoshinnan noustessa panoksen kysyntä
kasvaa. Sijoittamalla panoskysyntä tuotantofunktioon saadaan tuotoksen
nouseva tarjontakäyrä tuotoshinnan funktiona.

.1
1

2
2 x

p
wx

p
w

p
y o

100



19.01

Tuotos

Tuotantofunktio

Samavoittosuorat
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C. Pitkän ajan voitonmaksimointi ja voittofunktion 
homogeenisuus

• Kun molemmat panokset ovat muuttuvia voittofunktioksi muodostuu 
= pf(x1, x2)  – w1 x1 – w2 x2; molemmat panokset ovat valintamuuttujia. 

Optimiehdoksi muodostuu

pMP1 = w1 ja      pMP2 = w2.

• Esimerkiksi panoksen yksi kysyntäfunktioksi muodostuu x1
* = x1

* (p, w1, w2 ).  
Komparatiivinen statiikka kuten edellä, myös ristihintaa voidaan tarkastella.

• Optimiehto voidaan kirjoittaa f(x1, x2)/ xi = MPi = wi / p. Tällöin Eulerin
teoreeman mukaan pätee lineaarihomogeenisessa tapauksessa:

(w1 / p) x1 + (w2 / p) x2 = y tai

w1 x1 + w2 x2 = py. 

• Jos tuotantofunktio on lineaarihomogeeninen eli vallitsee vakiot skaalatuotot, 
panoskustannukset ovat siis aina myyntituottojen suuruiset, jolloin voitto on 
nolla tuotannon tasosta riippumatta. Sanomme, että voittofuntio on 
homogeeninen astetta nolla tuotoksen y suhteen.

D. Matematiikkaa: Eulerin teoreema

Teoreema: Olkoon y = f(x1, x2) lineaarihomogeeninen. Silloin

Todistus: Lineaarihomogeeniselle funktiolle pätee f(tx1, t x2)) = tf(x1, x2). 
Kirjoittamalla t = 1/ x2 saadaan f(x1 / x2, 1) = (1/ x2 ) f(x1 , x2). Koska luku 
1 on vakio, kirjoitetaan (x) = f(x1 / x2, 1), missä x = x1 / x2. Edelleen 
pätee f(x1, x2) = x2 (x).

Funktion f(x1, x2) osittaisderivaatat voidaan nyt kirjoittaa: 
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Tällöin pätee:
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Luku 20

Kustannusten minimointi
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A. Kustannusten minimointiongelma

• Kustannusten minimointiongelma on voiton maksimointiongelman duaaliongelma. Sen ratkaisu on 
identtinen edellä lasketulle voitonmaksimointiongelmalle. On käytännön kysymys, kumpi ongelma 
ratkaistaan.

• Yrityksellä saattaa olla annettuna tietty tilauskanta, tuotos. Silloin se minimoi tämän tuotoksen 
tuottamiseksi tarvittavat kustannukset. Ongelma on rajoitteellinen. Mikäli kyseessä on pitkä tähtäys, 
molemmat panokset x1 ja x2 ovat valintamuuttujia:

• Geometrinen ratkaisu löytyy seuraavasti: Yrityksen kustannukset ovat siis C = w1 x1  + w2 x2. 
Samakustannussuora on budjettisuoran kaltainen; sen kulmakerroin on -w1/w2 ja se leikkaa 
pystyakselia pisteessä C/ w2.Yrityksen kustannusten minimoinnin ratkaisu on analoginen kuluttajan 
duaaliongelman kanssa: optimipisteessä alin mahdollinen samakustannussuora tangeeraa annettua 
isokvanttia. Samakustannussuoran kulmakerroin on -w1/w2 ja isokvantin kulmakerroin on TRS = -
MP1/MP2, joten optimiehto on
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• Kustannusten minimointi lyhyellä aikavälillä eroaa sikäli, että toinen 
panos on kiinteä ja vain toinen on valintamuuttuja. Kustannusten 
minimointiongelmasta saadaan ehdolliset panoskysyntäfunktiot. 
Pitkällä aikavälillä ne ovat seuraavat:

x1
* = x1

* (w1, w2, y),

x2
* = x2

* (w1, w2, y).

• Sijoittamalla nämä saadaan laskettua kustannusten optimiarvofunktio, 
jota kutsutaan kustannusfunktioksi:

C* = w1 x1
*  + w2 x2

*  = w1 x1
* (w1, w2, y) + w2 x2

* (w1, w2, y) = c(w1, w2, y).

• Cobb-Douglas teknologian tapauksessa (laskut luennolla) hyödykkeen 
yksi ehdollinen panoskysyntäfunktio ja kustannusfunktio ovat seuraavat:
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B. Komparatiivinen statiikka: Ekspansioura ja 
kustannuskäyrä

• Kustannusfunktion osittaisderivaatat kertovat, kuinka yrityksen 
kustannukset muuttuvat panoshintojen ja tuotoksen tason funktiona. 
Erityisesti jälkimmäinen on kiinnostava:

• Graafisesti kustannusten muuttumista tuotoksen kasvaessa voidaan
tarkastella panosavaruudessa tai suoraan tuotoksen funktiona. Edellistä
kutsutaan ekspansiouraksi, jälkimmäistä kustannuskäyräksi (kuvio alla).

• Esimerkiksi Cobb-Douglas kustannuskäyrä on

missä h on panoshintojen ja eksponenttien muodostama vakio. CD-
kustannuskäyrän muoto riippuu eksponenttien summasta. Esimerkiksi 
jos c + d =1, kustannuskäyrä on lineaarinen. 
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C. Skaalatuotot, kustannusfunktio ja keskimääräiset 
kustannukset

• Jos tuotantofunktio on lineaarihomogeeninen, tuotoksen t -
kertaistaminen vaatii panosten t - kertaistamisen. Mikäli panoshinnat 
ovat vakiot, lisääntyvät kustannuksetkin t - kertaisiksi.  Kustannusfunktio 
on siis lineaarihomogeenin tuotoksen suhteen.

• Tässä tapauksessa keskimääräiskustannukset AC(y) = c(w1, w2, y)/y 
ovat vakiot. Käyttökelpoinen on myös yksikkökustannusten c(w1, w2, 1) 
käsite. Erityisesti, lineaarihomogeenisen tuotantofunktio tapauksessa
pätee

• Yleisesti, jos tuotantofunktio on homogeeninen astetta , on 
kustannusfunktio homogeeninen astetta 1/ , Vastaavasti, 
keskimääräiskustannuskäyrä AC(y) on vakio ( = 1), laskeva ( >1) tai 
nouseva ( < 1).
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Luku 21

Kustannuskäyrät

A. Kustannuskäyriä
• Edellisessä luvussa johdettiin kustannusfunktio c(w1, w2, y) yrityksen

kustannusten minimoinnista ja tarkasteltiin sen ominaisuuksia
suhteessa tuotantofunktion ominaisuuksiin. Esimerkiksi CD-
tuotantofunktion ominaisuudet heijastuvat suoraviivaisesti
kustannusfunktion ja sen osittaisderivaatan c (w1, w2, y)/ y = c(y) eli
kustannuskäyrän ominaisuuksiin.

• Tässä luvussa lähdetään pikemminkin siitä, että kustannuskäyrällä on 
tiettyjä säännöllisyysominaisuuksia ja keskitytään tarkastelemaan
tälläisen kustannuskäyrän ominaisuuksia.

• Hajotetaan ensimmäiseksi kokonaiskustannukset muuttuviin ja 
kiinteisiin kustannuksiin: c(y) = cv(y) + F . Keskimääräiskustannukset 
voidaan hajottaa vastaavasti:
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21.01

A. Kustannuskäyriä

• Rajakustannus MC on kokonaiskustannusten muutos tuotoksen 
muuttuessa:  

c’(y) = dc(y)/dy = MC.

• MC leikkaa AC:n ja AVC:n näiden minimissä. Esimerkiksi AC:n suhteen 
tämä nähdään tarkastelemalla AC:n minimiä seuraavasti:

• Rajakustannuskäyrän alapuolisen alueen ala puolestaan on muuttuvien 
kustannusten suuruinen:
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Muuttuvat
kustannukset
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B. Esimerkki: kuutiollinen kustannuskäyrä c(y) = y3 + y2 + y +

• Kuutiollinen kustannuskäyrä on usein käytetty vaihtoehto. Kaikki kolmannen asteen polynomifunktiot 
eivät kuitenkaan sovi kustannuskäyriksi, vaan parametrien on täytettävä seuraavat ehdot:

• Keskimääräiskustannukset ja rajakustannukset saadaan samaan tapaan, kuin 
tuottavuustarkastelussakin. Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu seuraavaa esimerkkiä
c(y) = y3 - 15y2 + 80y + 30,
AC = y2 - 15y + 80 + 30 /y,
AV C = 30 /y,
MC = 3y2 - 30y + 80.

C. Lyhyen ajan kustannuksista pitkän ajan kustannuksiin; verhokäyrät
• Pitkällä aikavälillä kaikki panokset voidaan sopeuttaa optimaalisiksi. Tehdashalli on tyypillinen kiinteä

kustannus. Kunkin tuotosmäärän y* tuottamiseen on olemassa tietty optimaalinen hallikoko k*, joka 
pitkällä tähtäyksellä valitaan. Jos tuotos lyhyellä tähtäyksellä on pienempi tai suurempi kuin y*, on halli 
joko liian suuri tai liian pieni. Kummassakin tapauksessa lyhyen ajan kustannukset ovat suuremmat, 
kuin tapauksessa, jossa hallikokoa voitaisiin vapaasti sopeuttaa. Lyhyen ajan kustannuskäyrä c(y, k*) ja 
pitkän ajan kustannuskäyrä c(y) siis sivuavat pisteessä y*, mutta muutoin lyhyen ajan kustannukset 
ovat suuremmat (kuvio alla).

• Sama ominaisuus heijastuu tietenkin myös lyhyen ja pitkän ajan keskimääräiskustannuksiin AC. 
Edelleen, koska lyhyen ja pitkän ajan kustannukset sivuavat toisiaan pisteessä y*, ovat niiden tangentit 
identtiset. Lyhyen ja pitkän ajan rajakustannukset ovatkin samat pisteessä y*.

• Kun tarkastellaan tilannetta eri tuotoksen y tasoilla, havaitaan, että Pitkän ajan kokonais- ja 
keskimääräiskustannukset muodostuvat lyhyen ajan kustannusten verhokäyränä.

C. Lyhyen ajan kustannuksista pitkän ajan 
kustannuksiin; verhokäyrät
• Pitkällä aikavälillä kaikki panokset voidaan sopeuttaa optimaalisiksi. Tehdashalli on 

tyypillinen kiinteä kustannus. Tietyn tuotosmäärän y* tuottamiseen on olemassa tietty 
optimaalinen hallikoko k(y*) = y*, joka pitkällä tähtäyksellä valitaan. Jos tuotos lyhyellä
tähtäyksellä on pienempi tai suurempi kuin y*, on halli joko liian suuri tai liian pieni, joten 
lyhyen ajan kustannukset ovat suuremmat, kuin tapauksessa, jossa hallikokoa voitaisiin 
vapaasti sopeuttaa. Lyhyen ajan kustannuskäyrä cy(y, k*) ja pitkän ajan kustannuskäyrä
c(y) ovat samat pisteessä y*, mutta muutoin lyhyen ajan kustannukset ovat suuremmat 
(kuvio alla).

• Yleisesti, kaikilla tuotoksen y tasoilla pitkän ajan ja lyhyen ajan kustannuskäyrä ovat 
samat silloin, kun kiinteät panokset ovat tuotokseen nähden optimaalisella tasolla eli c(y) 
= cv(y, k(y)).  Pitkän ajan kustannuskäyrä onkin lyhyen ajan kustannuskäyrien verhokäyrä. 
Verhokäyrä-ominaisuus pätee myös pitkän ja lyhyen ajan keskimääräiskustannuksiin.

• Kiinteän panoksen optimissa pätee myös dcv / dk = 0. Pitkän ja lyhyen ajan 
rajakustannukset ovat siis aina yhtä suuret silloin, kun kiinteän panoksen määrä on 
optimaalinen eli pätee:
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Luku 22

Yrityksen tarjonta

A. Kilpailuyrityksen tarjontakäyrä

• Yritys, joka on kilpailullinen sekä panos- että tuotosmarkkinoilla on siis 
molemmilla markkinoilla hinnanottaja; sekä panosten, että tuotosten hinta on 
yrityksen kontrollin ulkopuolella. Usein tämä ilmaistaan myös sanomalla, että
yritys kohtaa tuotosmarkkinoilla vaakasuoran kysyntäkäyrän ja 
panosmarkkinoilla vastaavasti vaakasuoran panostarjontakäyrän. Tällä
ilmaisulla halutaan korostaa sitä, että hinnanottamisen ”kääntöpuolena” yritykset 
voivat myydä omalta kannaltaan rajattoman määrän tuotosta hinnan siitä
kohoamatta. Vastaavasti yritykset voivat ostaa rajattoman määrän panoksia 
ilman, että niiden hinta nousee.

• Kilpailuyrityksen ongelmaan on monta lähestymistapaa: Luvussa 19 käsiteltiin 
voiton maksimointia tuotantofunktion ja panoskysynnän kannalta määritellen 
voitoksi 

= pf(x1, x2)  – w1 x1 – w2 x2.
Ongelman ratkaisuna saatiin panoskysyntäfuntio xi

* = xi
* (p, w1, w2 ). Luvussa 

20 esitettiin kustannustenminimointia käsittelevä ongelma, edellisen duaali, 
jonka ratkaisuna saatiin ehdollinen panoskysyntäfunktio xi

* = xi
* (w1, w2, y). 

Ehdollisen panoskysyntäfunktion osittaisderivaattana saatiin myös
kustannuskäyrä c(y), jonka yksityiskohtia tarkasteltiin luvussa 20.

• Tässä luvussa syvennytään panoskysynnän sijaan määräämään optimaalinen 
tuotoksen määrää y*. Hyödynnetään myös jo johdettua kustannuskäyrää, joka 
johdettiin kilpailullisista panosmarkkinoista. Voitto on edelleen tuottojen ja 
kustannusten erotus, mutta nyt maksimointiongelma on
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• Ensimmäisen asteen ehdoksi muodostuu p - c’(y) = 0 eli p = MC. 
Tämä esittää siis tarjonnan määrän hinnan funktiona, yrityksen 
tarjontakäyrän. Huomaa kuitenkin, että graafisesti on taas esitetty 
käänteistarjontakäyrä (kuvio alla). Yrityksen tarjontakäyrä on siis 
rajakustannuskäyrä MC.

• Toisen asteen ehdoksi muodostuu -c’’(y) 0 eli dMC / dy 0.
Tarjontakäyräksi sopii siis vain MC – käyrän nouseva osa; laskevalla 
osalla oleva ääriarvo on voiton minimi.

• Voiton taso voi maksimissakin jäädä negatiiviseksi. Voimme kirjoittaa 
voiton = [p – c(y)/y] y = [p – AC] y. Jos siis hinta ylittää
keskimääräiskustannukset, on voitto positiivinen. Tarjontakäyrä on siis 
se osa MC – käyrää, joka ylittää AC - käyrän. Tällöin kaikki 
kustannukset ovat katetut, mikä pitkällä aikavälillä on välttämätöntä. 
Lyhyellä aikavälillä riittää, että muuttuvat kustannukset on katettu; 
lyhyen aikavälin tarjontakäyrä on AVC – käyrän ylittävä MC – käyrän 
osa.
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Mielenkiintoinen erikoistapaus on vakiot skaalatuotot, jolloin 
kustannusfunktio on lineaarihomogeeninen ja voidaan kirjoittaa 
c(w1, w2, 1)·y, joten MC = d [c(w1, w2, 1)·y] / dy = c(w1, w2, 1) ·y /y = AC. 
Sekä rajakustannus että keskimääräiskustannuskäyrät ovat siis
vaakasuorat yksikkökustannusten tasolla. Kyseessä ovat pitkän ajan
käyrät, sillä skaalatuottojen käsite edellyttää, että kaikki panokset ovat
muuttuvia.

B. Tuottajan ylijäämä PS

• Analogisesti kuluttajan teorian kanssa, tuottajan nettoylijäämä mittaa yrityksen saamien 
tuottojen ja maksettujen kustannusten erotusta siinä mielessä, että lyhyellä tähtäyksellä
kiinteät kustannukset on joka tapauksessa maksettava ja kaikki tuotto, joka ylittää
muuttuvat kustannukset, on ”kotiin päin”. Tuottajan ylijäämää voidaan siis mitata tuottojen 
ja muuttuvin kustannusten erotuksena (kuvio ylhäällä vasemmalla), PS  = py – cv(y).

• Koska muuttuvat kustannukset ovat rajakustannuskäyrän alapuolinen osa, saadaan sama 
tulos suoraan hinnan ja rajakustannuskäyrän erotuksena (kuvio ylhäällä oikealla).

• Näitä kahta voidaan myös yhdistellä siten, että tuotosmäärään z asti käytetään hinnan ja 
muuttuvien kustannusten erotusta ja siitä eteenpäin hinnan ja rajakustannusten erotusta. 
Tämän yhdistelmän etuna on, että tuottajan ylijäämä näyttäytyy tarjontakäyrän 
vasemmanpuoleisena alueena, siis analogiana kuluttajan ylijäämälle. Erityisesti tärkeää
on tarkastella, kuinka tuottajan ylijäämä muuttuu, kun jokin politiikkavaihtoehto muuttaa 
hintoja. Helpoimmin tämä on todettavissa tarkastelemalla tarjontakäyrän 
vasemmanpuoleisen alueen muutoksia.

• Erityisesti, koska voitto on =  py – cv(y) – F = PS - F, niin pätee

= PS,

joten tuottajan ylijäämän muutos mittaa suoraan voiton muutosta.
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Luku 23

Toimialan tarjonta
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A. Lyhyen ajan toimialatarjonta

• Toimialan tarjonta saadaan yritysten tarjonnan vaakasuorana 
yhteenlaskuna,  MC-käyrien summana.

• Yleensä yritykset eivät ole identtisiä lyhyellä aikavälillä, vaan 
kustannukset poikkeavat toisistaan. Osalla yrityksiä on uusi, osalla taas 
vanha pääomakanta, joten muuttuvan panoksen tuottavuuksissa on 
eroja. Tämä heijastuu sekä keskimääräisiin kustannuksiin että
rajakustannuksiin.

• Lyhyellä tähtäyksellä tehokkaimmat yritykset tuottavat voittoa, ja ns. 
marginaaliyrityksen voitot ovat nollia. Koska lyhyt aikaväli yleensä
ajatellaan liian lyhyeksi, jotta yritykset voisivat poistua markkinoilta, voi 
osa yrityksistä tuottaa myös tappiota.

23.02

Kolmen yrityksen voittotilanteet lyhyellä tähtäyksellä
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B. Pitkä aikaväli

• Pitkällä aikavälillä tapahtuu kahdenlaista sopeutumista. Ensinnäkin, tekninen kehitys ja 
teknologian diffuusio yrityksestä toiseen pyrkii saattamaan kaikki yritykset 
samankaltaisiksi.

• Toiseksi, uusia yrityksiä tulee toimialalle ja vanhoja, tehottomia poistuu (entry ja exit). 
Esimerkiksi uudella toimialalla kysynnän laajeneminen johtaa toimialan tuotannon 
laajenemiseen kahdella tavalla, nimittäin ns. intensiivisellä ja ekstensiivisellä marginaalilla. 
Edellisellä tarkoitetaan sitä, että kun kysynnän kasvu nostaa hintaa, yksittäinen yritys 
laajentaa tuotantoaan tarjontakäyränsä mukaisesti. Koska hinnan nousu jättää yrityksille 
voittoa, houkuttelee ala myös uusia yrityksiä ja yritysten lukumäärä lisääntyy, kunnes 
”supervoitto” tai ”ylivoitto”, siis nollaa suurempi voitto on imeytynyt pois.

• Pitkällä tähtäyksellä toimialan tarjontakäyrä on siis polveikas. Jos toimiala on kilpailullinen, 
sillä on useita pieniä yrityksiä, joten vaakasuora tarjontakäyrä ol melko hyvä
approksimaatio. Tämä approksimaatio sijaitsee tasolla p = minimi AC = MC, joten yritysten 
voitto on nolla.

• Lyhyen aikavälin polveikkuus ja pitkän aikavälin vaakasuoruus implikoi, että verotuksen 
efektiivinen kohtaanto riippuu myös aikavälistä. Niin kauan kuin tarjontakäyrä on nouseva 
(lyhyt aikaväli), kohtaanto on kummallakin osapuolella (kuvio alla), mutta pitkällä
aikavälillä, tarjontakäyrän ollessa vaakasuora, kuluttaja kantaa veron koko rasituksen.

23.03

Toimialan tarjontakäyrän muodostuminen pitkällä aikavälillä
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23.06

C. Economic rent

• Yritykset saattavat tuottaa kirjanpidollisessa mielessä voittoa, mutta taloudellinen voitto on nolla, kun 
kaikki vaihtoehtoiskustannukset on huomioitu. Esimerkiksi kiinteille panoksille ei useinkaan makseta 
mitään kirjanpidossa näkyvää korvausta, mutta voiton laskelmissa ne on huomioitava 
vaihtoehtoiskustannushintaan.

• Pitkällä tähtäyksellä kaikki panokset ovat perusanalyysissä muuttuvia. Täydellisessä kilpailussa kuka 
tahansa voi myös perustaa yrityksen ja pyrkiä markkinoille. Tästä syystä vapaa pääsy markkinoille 
pudottaa voitot pitkällä tähtäyksellä nollaan.

• Koko talouden tasolla esiintyy kuitenkin panoksia, jotka ovat kiinteitä myös pitkällä tähtäyksellä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi maa ja luonnonvarat, joita on rajallisesti tarjolla. Osa kiinteistä panoksista on 
luotu keinotekoisesti lainsäädännöllä. Tällaisia ovat erilaiset toimiluvat ja lisenssit. Osalle tällaisista 
panoksista on muodostunut toimivat markkinat; maa-alueita ja useita toimilupia voi esimerkiksi saada 
käyttöönsä vuokraamalla. Tällöin markkinavuokra, rent, on kyseiseen panokseen tai toimialaan liittyvän 
supervoiton suuruinen. Kun siis vuokra kiinteästä panoksesta huomioidaan, painuu voitto nollaan. 
Koska pitkällä tähtäyksellä p = AC, esittää kuvio alla yksikkörentin erotuksena
AC – AVC = AFC = rentti yksikköä kohden.

• Osa näistä kiinteistä panoksista on kuitenkin sellaisia, että niistä ei tarvitse maksaa mitään todellista 
vuokraa, vaikka se vaihtoehtoiskustannuksena onkin huomioitava voiton käsitteessä. Esimerkiksi 
monet maa-alueet, on hankittu ennen kuin niillä olevat luonnonvarat ovat paljastuneet. Tällaisia 
panoksia omistavat yritykset tuottavat renttiä, mutta niiden voitto on silti nolla. Sanotaan myös, että
panos, joka estää vapaan pääsyn markkinoille, tuottaa renttiä.

• Termillä rent-seeking tarkoitetaan pyrkimystä hankkia renttiä tuottavia panoksia. Rent-seeking voi 
saada edunvalvonnan, lobbauksen, tai resurssisodan muotoja. Koska kyseessä on toiminta, jossa 
uhrataan panoksia (työtä, pääomaa), mutta ei tuoteta mitään uutta, pidetään rent-seekingiä yleensä
taloudelliselta kannalta tuhlauksena tai tehottomuutena.
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23.07

D. Esimerkki rent-seekingistä ja kansainvälisestä kaupasta.

• Vapaakaupan on taloustieteen piirissä pitkään katsottu tuovan etuja 
kummallekin kaupan osapuolelle. Koska vapaakauppaan on liittynyt
epäkohtiakin, pyrkivät kaupan edut toisinaan unohtumaan. Tässä
vapaakauppa nähtynä ylijäämien (kuluttaja ja tuottaja ) ja rent-seekingin
kannalta:

• Suljetut kotimarkkinat ovat renttiä tuottava panos, jolle vapaa pääsy on 
estetty sotilaallisesti ja tulliviranomaisten toimesta. Rajojen taloudellinen 
ja sotilaallinen vartiointi aiheuttaa maalle huomattavia kustannuksia.

• Rent-seekingiä esiintyy, kun tuonnin kanssa kilpailevan teollisuuden ja 
työnantajien edustajat pyrkivät pitämään kiinni renttiä tuottavasta 
panoksestaan.

• Seuraava kuvio esittää kotimaan (K) tilannetta autarkiassa ja tuonnin 
aukeamisen jälkeen. Lisäksi näkyy muun maailman (M) tilanne. 
Autarkiahinnat ja –määrät ovat po ja yo. Hinta maailmalla ennen 
kauppaa on p1. Yhden hinnan lain mukainen kansainvälinen hinta on p2. 
Kuvio on tietenkin epätäydellinen, kaupan vapautuminen voi lisätä myös 
vientiä.
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Luku 26

Panosmarkkinat

A. Monopoli panosmarkkinoilla

• Yritys toimii siis kaksilla markkinoilla, 
tuotosmarkkinoilla ja panosmarkkinoilla. 
On yllättävää, että yrityksen asema 
tuotosmarkkinoilla vaikuttaa myös sen 
käyttäytymiseen panosmarkkinoilla. 
Tarkastellaan seuraavassa, kuinka 
tuotosmarkkinoilla monopoliasemassa 
oleva yritys käyttäytyy 
panosmarkkinoilla.

• Voitto on myyntituottojen ja 
kustannusten erotus. Olkoon vain yksi 
panos, x, jonka hinta on w. 
Tuotantofunktio on y = f(x). Kirjoittamalla 
tuttu voittoyhtälö uudelleen panosten 
suhteen, derivoimalla ja kehittelemällä
kysynnän jouston suhteen saadaan 
johdettua rajatuotoksen rajatulo Marginal
Revenue Product MRPx.

• Kilpailussa kysynnän jousto on ääreton. 
Siksi MR =p joten MRPx on p MP. .
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B. Monopsoni panosmarkkinoilla

• Tähän asti on käsitelty yritystä, joka on 
hinnanottaja panosmarkkinoilla. On myös 
mahdollista, että panoksen kysyjällä on 
monopolivoimaa. Yritys voi esimerkiksi olla 
paikkakunnallaan suurin erikoistyövoiman 
työllistäjä. Silti yritys voi olla kilpailutilanteessa 
tuotosmarkkinoilla, esimerkiksi kun tuotteet 
myydään kansainvälisesti. Seuraavassa 
käsitellään tällaisen yrityksen panoskysyntää. 

• Monopsoni kohtaa panosmarkkinoilla 
vaakasuoran (täysin joustavan)  tarjontakäyrän 
sijasta nousevan tarjontakäyrän, jolloin pätee 
w = w(x); w’(x) > 0. Monopsoni joutuu siis 
maksamaan esimerkiksi työvoimasta yhä
korkeampaa palkkaa houkutellakseen väkeä
töihin. Olkoon panoksen tarjonnan jousto 

= (dx/dw) (w/x).

Tällöin yrityksen ongelma on: 
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Lineaarinen esimerkki, panoksena työ: Olkoon w(L) = a + b L. Tällöin 
panoksen rajakustannus on MCL = a + 2bL. Panoksesta saatava rajatulo on 
puolestaan MR = p MPL.

Tässä vertaillaan panosmarkkinoiden kilpailua monopsoniin. Kilpailun 
tapauksessa toimialan panostarjontakäyrä on nouseva, vaikka yksittäinen 
yritys kohtaakin vaakasuoran tarjonnan. Monopsoni laskee panoskorvausta 
(palkkaa) ja pienentää panoskäyttöä. Minimipalkka vaikuttaa myös eritavoin 
monopsonin ja kilpailun tilanteissa.
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C. Ylävirran ja alavirran (tuotteen tuotanto-/jakeluketjussa) 
monopoli

• Ajatellaan, että ensimmäinen 
monopoli tuottaa panoksen ja myy sen 
toiselle monopolille.

• Jos kumpikin monopoli käyttää mark-
up hinnoittelua, on tuloksena kaksois-
mark-up.

• Jos yritykset integroituvat, ne voivat 
vaatia vain yhden mark-upin. Tällöin 
tuotteen hinta laskisi.

Luku 28

Peliteoria
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A. Tutkii strategista käyttäytymistä toimijoiden välillä. 
Kehitti von Neumann ja Morgenstern 1950-luvulla 
B. Tuottomatriisi eri stategioista

1. Kaksi pelaajaa

2. Kaksi strategiaa

3. Esimerkki

a) Molemmat henkilöt tuntevat tuottomatriisin. Pelissä on dominoiva 
strategia: (Ala, Vasen)

b) Kullakin pelaajalla on strategia, joka on paras riippumatta siitä, mitä
muut tekevät

c) Selkeä, jos sellainen on olemassa, mutta ei usein toteudu

1,02,1Ala
0,11,2Ylä

A

OikeaVasen
B

C. Nash-tasapaino

1. Entä, jos pelissä ei ole dominoivaa strategiaa?

2. Etsitään strategia, joka on paras silloin, kun toisen pelaajan tiedetään 
pelaavan parasta strategiaansa

3. Käyttökelpoinen peleissä, jotka pelataan rationaalista pelaajaa vastaan.

4. Kukin pelaaja pelaa parhaan strategiansa mukaisesti, kun hänellä on 
tietyt odotukset toisen pelaajan parhaasta strategiasta. Jälkikäteen 
nämä odotukset osoittautuvat tosiksi. Nash-tasapainon tunnusmerkki on, 
että kun toisen pelaajan valinta pelin päättyessä paljastuu, toisella ei ole 
mitään syytä muuttaa tekemäänsä valintaa.

5.  Kumpikin tekee siis optimaalisen valinnan ottaen toisen tekemän 
valinnan annettuna.
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C. Nash-tasapaino

6. Esimerkki

a) Huomaa, että (ylä, vasen) on Nash, kuten myös (ala, oikea) 

7. Kaikissa peleissä ei ole Nash-tasapainoa ns. puhtaana strategiana

8. Mutta jos pelaajat voivat käyttää sekastrategiaa (eli pelaajia kiinnostaa vain 
tuoton odotusarvo), niin Nash-tasapaino on aina olemassa

1,20,0ala
0,02,1ylä

A

oikeavasen
B

-1,31,0ala
0,-10,0ylä

A

oikeavasen
B

D. Vangin  dilemma

1. 2 tutkintavankia, kukin voi tunnustaa tai kiistää, jolloin kakku pidempi, jos 
toinen tunnustaa

2. Antaa tuottomatriisin

3. Huomaa, että (tunnustaa, tunnustaa) on uniikki dominantti strategia, 
mutta se on Pareto-tehoton. Strategia (kiistää, kiistää) on Pareto-
parannus

4. Esimerkki; pettäminen kartellissa

5. Ongelma — ei ole olemassa tapaa saada aikaan sitovia sopimuksia

-1,-1-6,0kiist.
0,-6-3,-3tunn.

A

Kiist.tunn.
B

126



E. Toistetut pelit

1. Jos peli toistetaan useita kertoja, voi olla olemassa tapoja saada aikaan 
parempi lopputulos kuin vangin dilemmassa

2. Pelattakoon peliä PD peräjälkeen 10 kertaa ja olkoon tämä pelaajien 
tiedossa

a) Päättelemällä viimeisestä pelistä ensimmäiseen (takaperoinen 
induktio) tullaan sittenkin tulokseen, että jokaisella kierroksella 
kannattaa pettää

3. Jos taas peli PD toistetaan äärettömän monta kertaa

a) pelaajat saattavat ryhtyä yhteistyöhön

4. Axelrod:in esimerkki: sama-samasta-strategia (tit-for-tat)

F. Esimerkki – kartelli- ja hintasodat

G. Sekventiaaliset pelit — pelivuorolla on suuri merkitys 
pelin lopputulokseen

127



H. Esimerkki:

1. (ylä,vasen) ja (ala, oikea) ovat molemmat Nash-tasapainoja

2. Ekstensiivisessä (puu-) muodossa (ylös, vasen) ei ole mielekäs

3.   Pelin ratkaisemiseksi aloita lopusta ja etene taaksepäin

4.  (ylä, vasen) ei ole tasapaino, sillä valinta ylä ei ole uskottava

2,10,0ala
1,91,9ylä

A

oikeavasen
B
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I. Esimerkki, markkinoille tulon estäminen

1. Strategiat: jää ulkopuolelle ja taistele

2. Ylikapasiteettia markkinoillepääsyn estämiseksi --- muuttaa 
tuottomatriisia

3. Strateginen tehottomuus
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Luku 30

Behavioraalinen
taloustiede

• Aikaisemmissa luvuissa tarkasteltu rationaalisen kuluttajan teoria 
muodostaa mikroteorian perustan. Sen etuna on selkeys ja 
yksiselitteiset tulokset. Myös matemaattinen mallinnus luonnistuu 
rationaalisen kuluttajan pohjalta helposti; saamme elegantisti esitettyä ja 
ratkaistua erilaisia rajoitteellisen optimoinnin ongelmia.

• Kuitenkin monet kiintoisat yksityiskohdat jäävät käsittelemättä. Toisinaan 
rationaalisen kuluttajan toiminta näyttää jopa olevan ristiriidassa 
empiiristen havaintojen kanssa.

• Behavioraalinen taloustiede käsittelee kuluttajan käyttäytymistä
psykologisten teorioiden tukemana. Useita uusia ulottuvuuksia tuodaan 
esille ja havaittuihin ristiriitoihin pyritään löytämään ratkaisu. Kuluttajan 
käyttäytymistä tutkitaan mielenkiintoisten kokeellisten järjestelyjen 
perusteella.

• Tässä luvussa tarkastellaan behavioraalisen taloustieteen perusteita ja 
esittään esimerkkejä rationaalisen kuluttajan teorian puutteellisuuksista 
ja ristiriidoista.
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A. Kehystäminen

• Tarkastellaan farkkuostoksilla olevaa kuluttajaa. Tyylikkään ostoskadun pikku butiikin
vitriinissä valospottien loisteessa komeilevat farkut näyttävät paljon houkuttelevimmilta 
kuin sama hyödyke bulkkituotteita myyvän halpahallin vaatetangolle sullottuna. Kuitenkin 
kotiin vietynä ja jalkaan vedettynä hyödyke on sama! Tuotteen esillepano myymälässä
vaikuttaa siis kuluttajan maksuhalukkuuteen. Myymälän, jopa sen ympäristön, voidaan 
ajatella kehystävän yksittäistä hyödykettä.

• Hyvin tunnettu kehystystapa on “ysiysi”-hinnoittelu. Siinä satanen kehystää vaadittua 
hintaa; erottuu selvästi, että hinta on jonkin rajan (satanen) alapuolella.

• Hinnan suhteen “alapuolella” on positiivista kehystämistä. Kannattaa siis mieluummin
mainita se, kuin kertoa kuluttajalle, että hinta on jotakin tietyn summan yläpuolella; 
“satayks”-hinnoittelua ei missään voi tavata. Negatiivinen kehystäminen laskee kuluttajan
maksuhalukkuutta.

• Eräänlaista kehystämistä on myös menneisyyteen viittaaminen. Rationaalisen valinnan 
periaatetta noudattavan kuluttajan tulisi varallisuuseriä hankkiessaan kiinnittää huomiota 
ainoastaan tuleviin, odotettavissa oleviin tuottoihin. Tietenkin menneet tuotot saattavat 
ennustaa tulevia, mutta kun on yritetty eliminoida tämä vaikutus, on havaittu, että kuluttaja 
sittenkin on liian haluton myymään osakkeita, joiden kurssi on laskeva. Varhaisempi 
korkea hinta kehystää osakkeen positiivisesti, lisäten siten kuluttajan halukkuutta pitää
kyseinen osake.

• Kuluttajan valintaan vaikuttaa myös täysin ulkopuolinen, näennäinen 
informaatio. Kuluttaja saattaa vertailla ja ankkuroida relevantin tiedon 
tällaiseen näennäisinformaatioon.

• Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä: koehenkilö pyörittää onnenpyörää
tuottaen siten satunnaisluvun. Jotta ankkuroitaisiin satunnaisluku 
asiayhteyteen, koehenkilöltä kysytään onko YK:n afrikkalaisten 
jäsenmaiden lukumäärä suurempi vai pienempi kuin tuotettu 
satunnaisluku. Sitten kysytään, montako kyseistä maata todella on 
olemassa. Havaitaan, että tuotettu satunnaisluku vaikuttaa koehenkilön 
vastaukseen.

• Vastaava koe voidaan suorittaa sosiaaliturvatunnuksen kahdella 
viimeisellä (satunnaisella) numerolla. Synnytetään ankkurointi 
näyttämällä koehenkilölle viinipulloa ja kysymällä, olisiko hän halukas 
maksamaan pullosta enemmän kuin sotu-numeron osoittaman luvun. 
Kysytään sitten, mitä koehenkilö tarkalleen haluaisi maksaa viinipullosta. 
Havaitaan, että koehenkilöt, joiden sotu-luku on suuri, haluavat maksaa 
merkitsevästi enemmän: satunnaisluku vaikutti maksuhalukkuuteen!
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• Kuluttajien on melko vaikea hahmottaa omia valintojaan varsinkin jos ne 
ovat monimutkaisia. On vaikea tietää etukäteen, mitä tulevaisuudessa 
kuluttaa. Ajatellaan seuraavaa koetta: opiskelijoille tarjoillaan 
pikkupurtavaa luennolla. Valittavana on kuutta sorttia, mutta asian 
organisoimiseksi on opiskelijoiden ilmoitettava, mitä he haluavat saada 
kullakin luennolla. Opiskelija voi valita koko menyynsä kerralla tai aina 
yhden tulevan luennon kerrallaan. Osoittautuu, että ne jotka valitsevat 
kaiken kerralla, suosivat paljon enemmän vaihtelua. Ne, jotka valitsevat 
edellisten kokemusten perusteella, löytävät pian mielipurtavansa. 
Aikaisemmat valinnat rajaavat uusia; tavat ja tottumukset ovat tärkeitä.

• Eräs keskeinen rationaalisen valinnan argumentti on, että
valinnanvapaus sinänsä tuottaa hyötyä. Käytännössä liiallinen 
vaihtoehtojen tarjonta voi vähentää kulutusta. Tämän voi havaita 
elintarvikkeissa: kuluttaja pysähtyy kyllä ihailemaan täydellisen 
valikoiman tarjontaa, mutta tekee todelliset ostoksensa mieluummin 
hiukan rajoitetummasta valikoimasta.

• Rationaalisen kuluttajan teoria pitää preferenssejä “annettuina”, s.o. 
eksogeenisina. Tällaiset (ainakin suhteellisen vakiot) preferenssit ovat 
kuluttajan valinnan lähtökohtana.

• Tosiasiassa näyttää siltä, että preferenssit rakentuvat vähitellen jo 
tehtyjen valintojen mukaan. Voidaan myös sanoa, että valinnat auttavat 
kuluttajaa löytämään omat preferenssinsä. Jo tehdyt valinnat vahvistavat 
mieltymyksiä.

• Kuvitellaan kuluttajaa, joka harkitsee hyödykkeen ostamista pitkään, 
ottaa sen, laittaa taas takaisin jne. Perinteisen teorian näkökulmasta 
kuluttajan on indifferentti hyödykkeen suhteen. Hänen 
maksuhalukkuutensa on siis juuri hyödykkeen hinnan suuruinen. Mutta 
jos, kuluttajan jo kerran päätettyä ostaa hyödykkeen, hänelle esitetään 
ostotarjous ko. hyödykkeestä, hän todennäköisesti vaatii siitä
alkuperäistä ostohintaa suuremman summan. Jo tehty valinta on 
vahvistanut preferenssejä.
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B Epävarmuus

• Jo varmuuden vallitessakin kuluttajan valinta siis voi saada 
monimutkaisia piirteitä. Epävarmuus lisää niitä edelleen. Tarkastellaan 
seuraavassa joitakin esimerkkejä:

• Ensinnäkin, keskivertokuluttajan on vaikea käsittää ja hallita tilastollisia 
peruslainalaisuuksia ja todennäköisyyden sääntöjä. Yleisesti ottaen 
keskivertokuluttaja aliarvioi ilmiössä tapahtuvan vaihtelun. Kun siis 
kuluttaja havaitsee tietyn ilmiön otoksessa, hän yleistää sen 
perusjoukkoon liian suoraviivaisesti. Tätä on kutsuttu “pienten lukujen
laiksi”.

• Hyödyn odotusarvon “laskeminen” saattaa siis olla aivan liian vaikeaa
tavalliselle kuluttajalle.

• Odotetun hyödyn teorian perustana on riskiaversion käsite: jotta kuluttaja olisi 
halukas hyväksymään tietyn riskin, hänen on saatava siitä korvaus, riskipreemio. 
Tosiasiassa on kuitenkin havaittu, että tähän sääntöön verrattuna on kuitenkin 
havaittu, että kuluttajilla lisäksi on ylimääräinen taipumus karttaa pieniä
yksittäisiä riskejä, vaikka niiden aiheuttama taloudellinen vahinko olisikin pieni;
yksittäiset suuret riskit hyväksytään paljon helpommin.

• Esimerkkinä voi olla lantin heitto, jossa klaava tuo $14 ja kruuna vie $10, joten 
pelin odotusarvo on $2. Pelin odotusarvo on siis positiivinen ja panos pieni, 
rationaalisen kuluttajan tulisi siis ilman muuta osallistua tähän peliin. Mutta 
testattaessa koehenkilöillä on havaittu, että yllättävän monet kieltäytyvät tästä
pelistä.

• Kuluttajilla näyttääkin pikemminkin olevan menetysaversio (loss aversion), ts. 
olemassa olevaa tilannetta pidetään sinällään tärkeänä. Hyvän esimerkin tästä
antaa kahvikuppi-koe, jossa ei ole epävarmuutta: toiselle puolelle koehenkilöistä
annetaan muki hyvää kahvia (status quo). Sen jälkeen kysytään, millä hinnalla 
he luopuisivat kahvistaan. Vastaavasti ilman kahvia jääneiltä kysytään, minkä
hinnan he olisivat kahvista valmiit maksamaan (tilanne paranisi). Myyntihintojen 
keskiarvo osoittautuu paljon ostohintojen keskiarvoa  korkeammaksi. 
Saavutetusta edusta ei haluta luopua. Epävarmuuden vallitessa tämä
ominaisuus ilmenee esim. ylivakuuttautumisena. 
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C Ajan käsittely

• Kuten aikaisemmin on todettu, eri ajanjaksoina tulevat hyödyt saatetaan vertailukelpoisiksi 
diskonttaamalla. Näin pystytään laskemaan kunkin hankkeen tai hyödykkeen nykyarvo.

• Tavanomaisin oletus on eksponentiaalinen diskonttaus. Tällöin diskonttotekijä on vakio 0 < 
<1. Tulevan aja hyöty on tu(c), joten tulevaa aikaa arvostetaan aina vain vähemmän ja 

vähemmän. Eksponentiaalinen diskonttaus on matemaattisesti helppo soveltaa. Lisäksi 
sillä on se ominaisuus, että rajahyötyjen suhde säilyy vakiona kahden periodin välillä. 
Lisäksi aikakonsistenssi säilyy.

• Vaihtoehtona on ns. hyperbolinen diskonttaus, jossa itse diskonttotekijä on ajan funktio, 
esim. muotoa 1/(1+kt). Tällöin tulevaa aikaa diskontataan sitä voimakkaammin, mitä
kauempana se on. Rajahyötyjen suhde ei enää ole vakio. Esiintyy myös aika-
inkonsistenssia, ts. kuluttajan tulevaisuuden varalle laatimat suunnitemat eivät välttämättä
toteudu, koska hän lopulta haluaakin kuluttaa toisin kuin mitä alun perin suunnitteli. 
Kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu, että kuluttajan diskonttotekijä on pikemminkin 
hyperbolinen kuin vakio. 

• Eräs kaikille tuttu muoto aikakonsistenssin  puutteesta on itsekurin puute. Kerta toisensa 
jälkeen kuluttaja vannoo polttaneensa viimeisen savukkeen, juoneensa viimeisen paukun, 
syöneensä viimeisen leivoksen, jättäneensä viimeisen kerran hikitreenin väliin. Mutta, 
mutta… Eräs tapa lisätä itsekuria on hankkia etukäteen sitouttamista vahvistavia tekijöitä. 
Voi liittyä AA:han, voi hankkia henkilökohtaisen treinerin, voi liittyä Painonvartioihin, jossa 
joka viikko punnitaan ja keskustellaan painonpudotuksen edistymisestä ja maksetaan 
yhteiseen kassaan sakko painon noustessa.

D Strateginen vuorovaikutus ja sosiaaliset normit

• Strateginen vuorovaikutus on peliteorian keskeinen käsite. Mutta 
behavioraalinen peliteoria osoittaa, että empiiriset havainnot saattavat 
olla ristiriidassa perusteorian kanssa.

• Tarkastellaan Ultimatum peliä, jossa on kaksi pelaajaa, jakaja ja 
hyväksyjä. Jakajan on jaettava tietty summa, esim. $100 itsensä ja 
hyväksyjän kesken siten, että hyväksyjä on tyytyväinen jakoon. Jos 
hyväksyjä hylkää jaon, kumpikaan ei saa mitään.

• Tavanomaisen peliteorian mukaan hyväksyjän tulisi suostua kaikkiin 
sellaisiin jakoihin, joissa hän saa edes pienenkin osan kokonaisuudesta, 
onhan se joka tapauksessa parempi kuin ei mitään. Mutta kokeet 
osoittavat, että näin ei ole laita. Hyväksyjä hylkää sellaiset jaot, jotka 
ovat liian epätasaiset.
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• Näyttää siis siltä, että useimmilla ihmisillä on taipumus arvostaa tasaista jakoa. 
Tätä on edelleen tutkittu liittämällä Ultimatum peliin rangaistus. Peliin otetaan 
kolmas henkilö, jonka tehtävänä on antaa rangaistuksia jakajalle silloin kun 
kokee jaon liian epätasaiseksi. Tällaisen rangaistuksen antaminen kuitenkin 
maksaa kolmannelle pelaajalle. Kokeissa on pystytty osoittamaan, että vaikka 
kolmas pelaaja ei itse hyödy (vaan päinvastoin häviää) rangaistessaan 
epätasaisista jaoista, noin 60 % kolmansista henkilöistä jakaa rangaistuksia. 
Tasainen jako on siis syvällä inhimillisissä preferensseissä. Joidenkin tutkijoiden 
mukaan se johtuu geneettisestä perimästämme: tasan jakajat ovat menestyneet 
sittenkin paremmin.

• Behavioraalinen taloustiede on siis tuonut useita kiintoisia näkökulmia ja 
tutkimusmenetelmiä, rikastuttaen siten perusteoriaa. Tällä hetkellä näyttää
kuitenkin siltä, että perusteoria vain nimenomaan rikastuu, ei murru. Esimerkkinä
tästä käy hyvin farkkujen osto: niiden kehystäminen on osin optista illuusiota. 
Jos kuluttajalla on riittävästi aikaa ostopäätöksen tekoon, hän havaitsee kyllä
asioiden oikean laidan, talouden fundamentit. Siksi perinteisen teorian 
kannattajat arvelevat teoriansa kestävän empiiriset testit “riittävän hyvin” ja 
antavan parhaan mahdollisen ennusteen kuluttajan käyttäytymisestä.

Luku 31

Vaihto
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A. Vaihtotalous ja yleinen tasapaino

• Edellä on tarkasteltu yhden hyödykkeen tasapainoa kysyntä- ja tarjontakäyrien 
leikkauspisteessä. Yhden hyödykkeen tasapainoa kutsutaan Marshallilaiseksi
tasapainoksi esittäjänsä, Alfred Marshallin mukaan. Tarkasteltaessa vain yhtä hyödykettä
kerrallaan jäävät useat keskeiset kysymykset analysoimatta. Tälläisiä ovat mm. 
hyödykkeiden väliset komplementaarisuudet. Leon Walras esitti 1874 teoksessaan 
”Elements déconomique pure” usean hyödykkeen analyysin perusteet eli ns. yleisen 
tasapainon teorian.

• Yleisen tasapainon teoria jakaantuu kysymyksenasettelultaan kahtia. Ensinnäkin 
tarkastellaan yleisen tasapainon olemassaoloa 

• Puhtaan vaihtotalouden tapauksessa. Huomaa Walrasin termi ”pure”, siis talous 
ilman tuotantoa.

• Tuotantotalouden tapauksessa.

• Toisaalta tarkastellaan kaupankäynnin hyvinvointivaikutuksia, jotka nekin voidaan jakaa 
kahtia, nimittäin

• Allokatiivisiin vaikutuksiin, joilla tarkoitetaan sitä, että annetun tuotosmäärän oikealla 
jaolla – allokaatiolla – kuluttajien kesken voidaan saavuttaa hyvinvointietuja.

• Toisaalta kaupankäynti tuo mahdollisuuden kasvattaa tuotannon kokonaismäärää
esimerkiksi tuotannossa tapahtuvan erikoistumisen johdosta.

B. Edgeworth:in laatikko.
• Aloitetaan tarkastelu puhtaan vaihtotalouden tarkastelusta. Edgewort on esittänyt 

vaihtotalouden tarkasteluun sopivan kätevän graafisen työkalun, joka tunnetaan 
Edgeworthin laatikkona. Käytetään analyysissä seuraavia merkintöjä:

• 1, 2 hyödykkeet

• A, B henkilöt

• XA = (x1
A, x2

A) A:n kulutus

• M = (XA, XB) Loppuallokaatio / hyödykkeiden kulutus

• WA = ( 1
A, 2

A) A:n alkuvaranto

• W = (WA, WB) Alkuallokaatio

• x1
A + x1

B = 1
A + 1

B Hyödykkeen 1 käypä allokaatio
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B. Edgeworth:in laatikko.

• Edgeworthin laatikko kuvaa kahden hyödykkeen avaruutta siten, että
laatikon kanta on hyödykkeen 1 olemassa oleva kokonaismäärä ja 
laatikon korkeus on hyödykkeen 2 olemassa oleva kokonaismäärä.

• Kuluttajan A indifferenssikäyriä tarkastellaan laatikon vasemmasta 
alakulmasta ja kuluttajan B tilannetta taas oikeasta yläkulmasta käsin. 
Kummankin kuluttajan indifferenssikäyrät on kuvattu alla olevassa 
kuviossa.

• Kuluttajien indifferenssikäyrien tangeerauspisteet muodostavat ns. 
Pareto-uran. Pareto-parannus ei siis enää näistä pisteistä lähtien ole 
mahdollinen. 

• Kuvassa alla piste M on eräs Pareto-uran pisteistä.
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C. Kauppaneuvottelut

• Laatikon piste W on alkuallokaatiopiste, jossa kummankin henkilön, A ja B
alkuvarannot on esitetty. Koska kumpikaan ei ole halukas sellaiseen kauppaan, 
joka huonontaisi heidän tilannettaan, määräytyy kauppa-alue alkuallokaatioon W
nähden Pareto-parempien pisteiden alueena; graafisesti, alkuallokaation W
kautta kulkevien indifferenssikäyrien alueena. Kuvio alla havainnollistaa.

• Se Pareto-uran osa, joka on kauppa-alueella, muodostaa ns. neuvottelu-uran. 
Toteutuneet loppuallokaatiot sijaitsevat siis aina neuvottelu-uralla.  Neuvottelu-
uran ääripäät ovat ns. riistopisteitä, joissa kaikki kaupan edut menevät toiselle 
kaupan osapuolista. Muutoin molemmat kaupan osapuolet hyötyvät kaupasta. 
Piste M on eräs tällainen piste, pisteeseen M on päädytty (mahdollisesti 
pitkällisten) kauppaneuvottelujen tuloksena, joita A ja B ovat käyneet 
keskenään.

• Koska indifferenssikäyrät tangeeraavat Pareto-uralla, Pareto-parannus ei ole 
mahdollinen. Sanomme, että Pareto-uralla kaupan edut on ammennettu tyhjiin.
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D. Kilpailuratkaisu

• Edellä kuvattiin kahden kaupan osapuolen (A ja B) välisiä kauppaneuvotteluja. 
Useimmiten kaupankäynnin osapuolia on lukuisia, joten konkreettiset 
kauppaneuvottelut ovat mahdottomia. Sen sijaan kaupankäynti perustuu 
hintamekanismiin. Hintamekanismin toimintaa on usein havainnollistettu ns. 
Tatonnement-prosessilla:

• Tatonnement-prosessi kuvaa hintahuutokauppaa, jossa meklari huutaa hinnan 
ja kaupan osapuolet ilmoittavat ne määrät, jotka he olisivat kyseisellä hinnalla 
halukkaat ostamaan.

• Jos hyödykkeestä on ylikysyntää, meklari nostaa hintahuutoa seuraavalla 
kierroksella ja jatkaa näin, kunnes hinta on sellainen, että kysyntä ja tarjonta 
ovat tasapainossa. Kauppaa käydään vasta, kun tasapainohinta on löydetty. 
Alla oleva kuvio havainnollistaa hinnan määräytymistä.

• Saavutettua markkinatasapainoa  tai kilpailutasapainoa kutsutaan Walrasin
tasapainoksi. Sillä on kaksi ominaisuutta: Kukin kuluttaja maksimoi hyötynsä ja 
kysyntä = tarjonta. Katso kuvio alla. Malli ratkaistaan matemaattisesti luennolla.
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E. Yleisen tasapainon ensimmäinen hyvinvointiteoreema

• Tulevatko kaikki kaupan edut hyödynnettyä markkinatasapainossa? Vastaus on 
ilmeinen, kilpailutalous johtaa, hintamekanismin välityksellä, Pareto-
tehokkuuteen, jolloin kaikki kaupan edut on ammennettu tyhjiin. 

• Yleinen kilpailutasapaino on Pareto-tehokas. Tämä on ns. ensimmäinen 
hyvinvointiteoreema.

• Ensimmäinen hyvinvointiteoreema osoittaa käytännöllisen mekanismin 
(hintamekanismi) Pareto-tehokkuden saavuttamiseksi. Se havainnollistaa myös, 
kuinka hintamekanismi hyödyntää tehokkaasti informaatiota. Kauppaneuvottelut 
edellyttävät onnistuakseen, että osapuolet tuntevat toistensa preferenssit ja 
voivat saada kosketuksen toisiinsa neuvottelujen ylläpitämiseksi. 
Kilpailuratkaisussa jokaisen on tunnettava ainoastaan hinnat ja omat 
preferenssinsä. Kaikki päätökset voidaan siis hajauttaa optimoivien agenttien 
ratkaisuiksi.

• On huomattava, että Pareto-tehokkuus on aina toivottava ratkaisu. Ei voi 
koskaan olla toivottavaa jättää kaupan etuja käyttämättä. Sen sijaan Pareto-
tehokkuus ei sano mitään siitä, kuinka kaupan edut jakautuvat eri osapuolien 
kesken.
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F. Toinen hyvinvointiteoreema

• Kilpailutasapaino on neutraali tulonjaollisten kysymysten suhteen; toista tulonjakoa ei 
voida osoittaa toista paremmaksi. Kauppa voi hyvinkin päätyä riistopisteisiin, jolloin vain 
toinen osapuoli hyötyy.

• Ajatellaan nyt, että osapuolten kesken olisi voitu sopia jostakin toivottavasta 
loppuallokaatiosta, esimerkiksi sellaisesta, jossa kummatkin hyödykkeet jakautuvat tasan 
kuluttajien kesken.

• Yleisen tasapainon hyvinvointiteoreema sanoo, että jokainen toivottu loppuallokaatio 
voidaan saavuttaa täydellisessä kilpailussa (s.o. hintamekanismin avulla), kunhan vain 
alkuallokaatio jaetaan siten , että se sijaitsee toivotun loppuallokaation kautta kulkevalla 
budjettisuoralla. Ainoana rajoitteena on, että kuluttajien preferenssit ovat konveksit. 
Muussa tapauksessa tasapaino ei ole yksikäsitteinen (kuvio alla).

• Toinen hyvinvointiteoreema havainnollistaa sitä, että hinnoilla on kaksi roolia, 
allokatiivinen ja distributiivinen. Nämä roolit voidaan erottaa toisistaan. Siksi markkinoita 
olisi käytettävä hintojen allokatiivisen roolin hyödyntäjänä ja tulonjakopolitiikkaa hintojen 
distributiivisen roolin hyödyntäjänä. Kunhan alkuvarannot jaetaan oikein, voidaan toivotun 
loppuallokaation tehokas saavuttaminen jättää kilpailun huoleksi. Lisäksi alkuvarannon 
uudelleenjako voidaan toteuttaa kertaluontoisen könttäveron avulla, jolloin ei tarvitse 
asettaa kuluttajaa pahemmin rasittavia ja niukkuusinformaatiota vääristäviä
hyödykeveroja.

• Käytännössä alkuvarannon uudelleenjako ei tietenkään ole kovin yksinkertaista. 
Hankalimmaksi asian tekee se, että useimpien ihmisten kohdalla tärkein alkuvaranto on 
heidän henkinen ja fyysinen työkykynsä. 
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Luku 32

Tuotanto

A. Robinson Crusoe-talous
• Ajatellaan yhden miehen taloutta, vaikkapa Robinson Crusoeta autiolla 

saarellaan. Robinson toimii sekä kuluttaja että tuottaja; hänellä on siis 
kaksoisrooli.

• Kuluttaja-Robinson kuluttaa vapaa-aikaa (ja tarjoaa työtä L) ja 
kookospähkinöitä C. Alla olevassa kuviossa on esitetty työnteko 
haitakkeena, joten Robinsonin indifferenssikäyrät ovat nousevat. Lisäksi, 
kun on oletettu, että työnteon raja-haitta on kasvava. Indifferenssikäyrän 
muoto on siis konveksi.

• Tuottaja-Robinson käyttää panoksena työtä ja tuottaa kookospähkinöitä. 
Työn rajatuotos on vähenevä, joten alla olevan kuvion tuotantofunktio on 
konkaavi.

• Kuluttaja-Robinsonin hyöty maksimoituu pisteessä, jossa ylin 
indifferenssikäyrä tangeeraa tuotantofunktiota. Marginaaliehto on MP = 
MRS

• Ratkaisu näyttää näppärältä, mutta siinä on vaikea informaatio-ongelma: 
jos ratkaisua yritetään yleistää, tarvitaan jokin mekanismi, joka välittää
tiedon kuluttajien preferensseistä tuottajille.
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B. Crusoe Oy 

• Ratkaistaan informaatio-ongelma siten, että Crusoe perustaa voittoa 
tavoittelevan yrityksen, Crusoe Oy:n. Vallitkoon saarella täydellinen 
kilpailu. Robinsonin yritys ottaa siis hinnat annettuina ja valitsee voittoa 
maksimoivan tuotannon valitsemalla sopivan panoskäytön.

• Crusoe Oy:n tuottaa voittoa määrän . Kuvio alla havainnollistaa.

• Koska Robinson on Crusoe Oy:n ainoa osakkeenomistaja, yrityksen 
tuottama voitto on Robinsonille omaisuustuloa (non-labor income); 
yhdessä Robinsonin käytettävissä olevan ajan kanssa se muodostaa 
Robinsonille budjettirajoitteen.

• Kuluttajana ja työvoiman tarjoajana Robinson ottaa siis hinnat ja palkat 
annettuina ja päättää, kuinka paljon kuluttaa ja tekee työtä.  Ratkaisua 
havainnollistaa kuvio alla.
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C. Yleisessä tasapainossa kaikki markkinat ovat 
tasapainossa yhtä aikaa

1. Työvoiman tarjonta ja kysyntä ovat yhtä suuret, joten työvoimamarkkinat 
ovat tasapainossa.

2. Muodostuneilla tuloilla hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta yhtä suuret, 
joten hyödykemarkkinatkin ovat tasapainossa.

D. Päätöksenteon hajauttaminen kilpailuratkaisussa

• Kunkin toimijan tarvitsee vain huomioida hinnat ja palkat (annettuina) ja 
tehdä niiden perusteella omat päätöksensä.

• Esimerkiksi kuluttajan ei tarvitse tietää mitään tuotannon ratkaisuista, 
tekniikasta ym. Vastaavasti: tuottajan ei tarvitse olla selvillä kuluttajan 
toiminnasta. 

• Kaikki informaatio sisältyy hintoihin. 

• Yhden toimijan taloudessa tämä ei yleisty kovin luontevasti, mutta 
usean henkilön taloudessa informaatioedut ovat huomattavat ja 
säästävät niukkoja resursseja tuotannolliseen käyttöön.

• Tuotantotaloudessa pätevät edelleen hyvinvointiteoreemat: 
Ensimmäinen hyvinvointiteoreema — kilpailulliset markkinat ovat 
Pareto-tehokkaat --- ja toinen hyvinvointiteoreema --- mikä tahansa 
Pareto-tehokas tulos voidaan saavuttaa markkinamekanismin avulla.
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E. Kaksi tuotetta ja Perjantai

• Laajennetaan nyt Robinsonin kookospähkinätaloutta kahteen suuntaan. 
Rantautukoon Perjantai eräänä perjantaina saaren rantaan. Oppikoon 
haaksirikkoutuneet vähitellen myös kalastamaan henkensä pitimiksi. Henkilöitä
on nyt siis kaksi ja samoin hyödykkeitä.

• Tuotantomahdollisuuksien joukko kalan ja kookospähkinöiden suhteen on 
kaikkien kalojen ja pähkinöiden joukko, jota haaksirikkoutuneet kykenevät 
päivän mittaan tuottamaan.

• Jos on olemassa useita tapoja tuottaa sama tuotos, haaksirikkoutuneet voivat 
hyödyntää suhteellisia tuottavuusetujaan ja erikoistua tuotannossa. 

• Saarella vallitsee kuitenkin edelleen informaatio-ongelma: kuinka tuottajat 
voisivat tietää, mitä kuluttajat arvostavat.

• Kaverukset perustavat siis yrityksen, Haaksirikkoiset Oy, joka maksimoi 
voittoaan, kun tuotantomahdollisuudet sekä panos- ja tuotoshinnat on annettu.

• Saadaan kilpailullinen ratkaisu, jossa kaikki markkinat ovat tasapainossa. Kun 
haaksirikkoisia on kaksi, voidaan tarkastella tulonjaollisia kysymyksiä.

• Hyvinvointiteoreemat pätevät, voidaan pohtia alkuvarallisuuden muodostumisen 
perusperiaatteita, tuottavuuseroja ja Haaksirikkoiset Oy:n osakekannan 
jakautumista Robinsonin ja Perjantain kesken.
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Luku 33

Hyvinvointiteoriaa

A. Yhteiskunallinen (sosiaalinen) hyvinvointifunktio

• Ensimmäisen hyvinvointiteoreeman mukaan kilpailutasapaino on Pareto-
tehokas. Kenenkään hyvinvointia ei voida kasvattaa pienentämättä jonkun toisen 
hyvinvointia. Pareto-tehokkuuteen kannattaa tietenkin aina pyrkiä, mutta se ei 
ota mitään kantaa siihen, oliko hyvinvointien jakautuma alun alkaen toivottava.

• Toisen hyvinvointiteoreeman mukaan voidaan kuitenkin mikä tahansa 
hyvinvointien jako, esimerkiksi tasajako, saavuttaa tehokkaasti kilpailullisin 
keinoin, kunhan alkuvarallisuus vain jaetaan oikein.

• Tasajako on tietenkin eräs luonnostaan tarjoutuva hyvinvoinnin tai tulojen 
toivottu jako, mutta voidaanko sitä perustella tieteellisesti? Onko sellaisessa 
yhteiskunnassa, jossa tulot jakautuvat tasan, yhteiskunnallinen hyvinvointi 
maksimissaan, vai olisiko jokin toinen tulojen (tai hyödykkeiden) allokaatio 
parempi?

• Tulonjaollisten kysymysten lisäksi jokaisen yhteiskunnan on ratkaistava monia 
kaikkia koskettavia kysymyksiä, kuten kuinka järjestää sosiaaliturva tai koulutus. 
Tai, pitäisikö rakentaa taas uusi ydinvoimala tai liittyä Natoon?

• Kaikkien näiden kysymysten ratkaisemiseksi olisi hyvä, jos voisimme muodostaa 
yhteiskunnallisen hyvinvointifunktion, jota voisimme sitten maksimoida 
yhteiskunnan olemassa olevien voimavarojen puitteissa.
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B. Preferenssien aggregointi

•Demokratiassa on selvää, että
yhteiskunnan hyvinvointifunktion tulisi 
perustua yksittäisten kuluttajien 
preferensseihin. Olisi siis jotenkin 
aggregoitava kuluttajien preferenssit. 
Koska preferenssit tai hyödyt eivät ole 
havaittavia, voimme ajatella, että
äänestysmenettely olisi eräänlainen 
sopiva preferenssien ”ilmaisu”. 
Äänestysmenettelyyn sisältyy kuitenkin 
useita ongelmia:

•Olkoon x, y ja z kolme allokaatiota. 
Olkoon henkilöillä A, B ja C jokaisella 
henkilökohtaiset preferenssit näiden 
vaihtoehtojen suhteen oheisen taulukon 
mukaisesti.

•Havaitaan, että enemmistöäänestyksen 
tulos riippuisi äänestysjärjestyksestä. 
Tätä kutsutaan äänestysparadoksiksi. 
Enemmistöäänestyksellä aggregoidut
preferenssit eivät ole transitiiviset.

yxz

xzy

zyx

Henkilö CHenkilö BHenkilö A

B. Preferenssien aggregointi

• Ehkäpä ongelma olikin 
äänestysmenettelyssä Kokeillaan siis toista, 
esimerkiksi sijalukuäänestystä, jossa kukin 
äänestäjä asettaa mielestään parhaan sijalle 
1 (ja saa pisteen1), toiseksi pahaan sijalle 2 
j.n.e. Vähiten yhteispisteitä saanut voittaa.

•Olkoon allokaatiot ja äänestäjät oheisen 
taulukon mukaiset. Äänestettäköön ensin 
vain vaihtoehdoista x ja y. Tulos menisi 
tasan, kumpikin saisi kolme pistettä.

•Jos lisättäisiin kolmas vaihtoehto, z, 
alkuperäisten vaihtoehtojen sijaluvut 
muuttuisivat. Tämä rikkoisi 
riippumattomuusvaatimuksen, jonka mukaan 
sellaiset vaihtoehdot, joita ei kuluteta, eivät 
saa vaikuttaa hyötyyn (vrt epävarmuus-luku).

xz

zy

yx

Henkilö BHenkilö A
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C. Arrow:n mahdottomuusteoreema

Edellä olevat esimerkit osoittavat, että yksilön preferenssejä koskevien 
minimioletusten tulisi olla voimassa myös yhteiskunnan preferensseillä. Lisäksi 
aggregointi asettaa vielä lisävaatimuksia. Seuraavassa aggregoiduilta
preferensseiltä toivotut ominaisuudet.

1. Koska yksilöiden preferenssit ovat täydelliset, refleksiiviset ja transitiiviset, myös 
aggregoidut yhteiskunnan preferenssien tulisi täyttää nämä aksioomat.

2. Lisäksi, jos jokaisen mielestä vaihtoehto x on parempi kuin vaihtoehto y, niin 
yhteiskunnan preferenssien pitäisi asettaa x paremmaksi kuin y.

3. Yhteiskunnan (kuten yksilönkin) preferenssien tulisi täyttää
riippumattomuusoletus, jonka mukaan irrelevantit vaihtoehdot eivät vaikuta 
kahden vaihtoehdon x ja y väliseen järjestykseen. 

Kenneth Arrow esitti1963 kirjassaan Social Choice and Individual Values

seuraavan, Arrow:n mahdottomuusteoreemana tunnetun teoreeman:

Ainoat yhteiskunnalliset preferenssit, jotka täyttävät vaatimukset 1-3 on johdettu 
suoraan yhden ihmisen, diktaattorin, preferensseistä.

D. Sosiaalisia hyvinvointifunktioita

• Arrow:n mahdottomuusteoreema osoittaa, että preferenssien aggregointi, toisin sanoen 
yhteiskunnallisen hyvivointifunktion muodostaminen on mahdotonta. Joitakin 
hyvinvointifunktioita on silti esitetty, mutta yksikään niistä ei siis ole täysin tyydyttävä tai 
kiistaton.  Joka tapauksessa yhteiskunnan hyvinvointifunktion W tulisi olla funktio 
yksilöiden hyödyistä:
W = W[u1(x),…,un(x)].

• Klassiset utiliteettiteorian kannattajat esittävät, että tämän funktion tulisi olla 
summamuotoinen:
W[u1(x),…,un(x)] = 1

n ui.
Summamuotoinen hyvinvointifunktio tunnetaan Benthamilaisena hyvinvointifunktiona 
(Jeremy Bentham 1748-1832), ja sitä sovelletaan usein nykyäänkin. Benthamilaisen
hyvinvointifunktion ongelma on, että se ei reagoi hyötyjen jakautumiseen yksilöiden 
kesken. Joidenkin hyöty voi laskea, mutta sosiaalinen hyvinvointi silti kasvaa, kunhan vain 
hyötyjen summa on kasvanut.

• Minimax kriteeriin pohjaava eli Rawlsilainen (John Rawls 1920-2002, 1971: Theory of 
Justice) hyvinvointifunktio on
W[u1(x),…,un(x)]  = min{u1(x), . . . , un(x)}.
Se esittää, että yhteiskunnan hyvinvointi määräytyy aina sen heikoimman yksilön 
hyvinvoinnin mukaan.
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E. Yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimointi.
Mikäli tyydyttävästä, esimerkiksi jonkin rajatun ongelman ratkaisuun 
soveltuvasta yhteiskunnallisesta hyvinvointifunktiosta voidaan sopia, 
voidaan ajatella maksimoitavan sitä, kun rajoitteena toimivat yhteiskunnan 
resurssit. Kuvio alla havainnollistaa.

F. Reilu allokaatio

• Koska emme pysty kiistatta johtamaan yhteiskunnan 
hyvinvointifunktiota, emme myöskään pysty kiistatta johtamaan mitään 
oikeaa, tai yhteiskunnan hyödyn maksimoivaa allokaatiota. Sen sijaan 
voidaan tarkastella jonkin tietyn allokaation taloudellisia seurauksia.

• Tarkastellaan reilua allokaatiota.

• Edellä totesimme, että tasajako on eräs ehdokas oikeudenmukaiseksi 
allokaatioksi. Kun jokainen saa esimerkiksi joitain hyödykkeitä
täsmälleen saman verran, jako on symmetrinen. Erityisesti, 
kenelläkään ei ole syytä kadehtia toisen osaa.

• Valitettavasti tasajako ei ole Pareto-tehokas jos henkilöiden 
preferenssit eroavat toisistaan; keskinäinen kauppa voisi parantaa 
osapuolten asemaa.
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F. Reilu allokaatio

• Määritellään seuraavaksi joitakin käsitteitä. Kuluttajan A sanotaan kadehtivan 
(envy) kuluttajaa B, jos kuluttajan A mielestä B:n saama hyödykekori on parempi 
kuin hänen oma korinsa:

• Allokaatio on oikeudenmukainen (equitable), jos kenelläkään ei ole syytä
kadehtia toista. Graafisesti, jos jokin allokaatio on alhaisemmalla 
indifferenssikäyrällä, niin sitä ei kannata kadehtia (kuvio alla).

• Allokaatio on reilu (fair), jos se on sekä oikeudenmukainen että Pareto-tehokas.

• Tarkastellaan tilannetta, jossa hyödykkeet jaetaan ensin tasan kahdelle 
kuluttajalle, mutta jotka sitten käyvät kauppaa kilpailullisilla hinnoilla. Päätyvätkö
kuluttajat reiluun  allokaatioon. Kyllä, sillä kumpikin maksimoi hyötyään 
budjettirajoitteen (vrt. alkuvaranto) puitteissa, joten enempää ei voi saavuttaa 
(Pareto-tehokas). Kadehtiakaan ei kannata, sillä se loppuallokaatio, johon B 
päätyi, olisi ollut myös A:n saatavissa. 

• Tasaisesta alkuallokaatiosta lähtevä kauppa johtaa reiluun loppuallokaatioon.

).,(),( 2121
AAABB xxxx

Tasaisesta alkuallokaatiosta lähtevä kilpailullinen kauppa 
johtaa reiluun loppuallokaatioon.
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Luku 34

Ulkoisvaikutukset

A. Ulkoisvaikutus kulutuksessa

• Ulkoisvaikutuksella, eksternaliteetilla, tarkoitetaan tilannetta, jossa 
toisen toimijan päätökset vaikuttavat toisen toimijan päätöksiin muuten 
kuin markkinoiden välityksellä. Ulkoisvaikutuksia voi esiintyä
kulutuksessa ja tuotannossa ja ne voivat olla luonteeltaan positiivisia tai 
negatiivisia.

• Esimerkki negatiivisesta kulutuseksternaliteetista on naapurista 
kantautuva melu. Esimerkit negatiivisesta tuotantoeksternaliteeteista
taas ovat tyypillisesti ympäristön saastumiseen liittyviä. 

• Tarkastellaan aluksi esimerkkiä negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta kulutuksessa. 
Asukoot kämppäkaverit pienessä yksiössä (Edgeworthin laatikko). Toinen on 
tupakoitsija, mutta toinen ei. Jos savuketta poltetaan sisällä, molemmat 
kuluttavat sitä, mutta toiselle se on hyödyke ja toiselle haitake. Lisäksi 
molemmat kuluttavat rahaa; raha on molemmille hyödyke.
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A. Ulkoisvaikutus kulutuksessa

• Yksinkertaistetaan tilannetta hieman ajatellen, että pienessä huoneessa molemmat 
”nauttivat” savua aina saman verran. Savun määrä on siis kummallekin sama. Olkoon E-
laatikossa vaaka-akselilla raha ja pystyakselilla savu. Sijoitetaan tupakoitsija alas 
vasemmalle. Hänen hyötynsä kasvaa savun myötä. Kun sijoitetaan tupakoitsematon ylös 
oikealle, nähdään, että hänen hyötynsä kasvaa savun vähetessä. Kuvio alla 
havainnollistaa.

• Olkoon kummallakin alkuvarantona rahaa esim. 100 €. E-laatikon kanta on siis 200€. 
Emme kuitenkaan tiedä, mikä on alkuvarantopiste ennen kuin tiedämme, minkälaiset ovat 
huoneessa tupakoimista koskevat lait tai määräykset. 

• Mikäli tupakointi on kielletty, on oikeus puhtaaseen ilmaan alkuvaranto, joka on turvattu 
tupakoitsemattomalle ilman eri kustannuksia. Alkuvarantopisteeksi muodostuu silloin E 
(kuvio alhaalla).

• Jos taas tupakointi on määritelty vapaaksi, on alkuvarantopiste E’. On kuitenkin 
huomattava, että kummatkin alkuvarantopisteet ovat alla olevan kuvan mukaisten 
preferenssien tapauksessa Pareto-tehottomia. Kannattaisi siis käydä kauppaa puhtaalla 
ilmalla / tai savulla Pareto-tehokkuuden saavuttamiseksi.

• Normaali hintamekanismi synnyttää “savun hinnan”, Kuvio alla näyttää mahdollisen 
loppuallokaation tapauksessa, jossa alkuvarantopiste on E.

• Yksinkertainen esimerkki osoittaa, että eksternaliteettitilanteissa voidaan usein löytää
molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Ongelmia syntyy tapauksissa, joissa 
omistusoikeudet (property rights) ovat huonosti määritellyt.
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B. Ulkoisvaikutus tuotannossa

• Tarkastellaan negatiivista ulkoisvaikutusta tuotannossa. Olkoon ylävirralla 
terästehdas, joka laskee teräksen tuotannossa syntyneen saasteen virtaan 
säästäen näin puhdistuskustannuksia. 

• Terästehtaan kustannukset cs(s, x) riippuvat siis tuotetun teräksen määrästä s ja 
saastepäästöistä x. Oletamme, että tehdas voi valita joko saastuttavampia tai 
vähemmän saastuttavia tapoja tuottaa terästä. Tuotetun teräksen 
rajakustannukset ovat normaaliin tapaan positiiviset: ( cs(s, x) / s) = MCSs > 0, 
mutta jokeen lasketun saasteen rajakustannukset ovat negatiiviset; ( cs(s, x) / 
x) = MCSx < 0. Jos lasketun saasteen määrä vähenee, terästehtaan 

kustannukset (puhdistuskustannukset) kasvavat.

• Jos terästehtaalla on vapaa saastuttamisoikeus se maksimoi voittoaan valiten  
optimaalisen määrän teräksen tuotantoa s ja saastetta x: 

maxs,x S pss - cs(s, x)

• Alavirran kalankasvattamon kustannukset riippuvat tuotetusta kalan määrästä f 
ja terästehtaan päästöistä x, molemmista positiivisesti. Kalankasvattamon on 
kuitenkin otettava saasteen määrä annettuna ja se maksimoi valiten tuotetun 
kalan määrän f: 

maxf F pf f - cf (f, x).

B. Ulkoisvaikutus tuotannossa

• Kumpikin yritys kohtaa annetut tuotoshinnat, joten optimiehdoksi muodostuu 
”hinta = rajakustannus”. Teräksellä ja kaloilla hinta on tietenkin positiivinen, 
mutta jokeen lasketun saasteen hinta on nolla, saastuttaminen on ilmaista. 
Optimiehdoiksi muodostuu:
ps = MCSs,
0   = -MCSx,
pf = MCFs.

• Terästehtaan kannattaa siis saastuttaa maksimaalisesti, kuten kuvio alla 
havainnollistaa.

• Terästehdas aiheuttaa siis ulkoisia kustannuksia, kustannuksia, jotka joku muu, 
kuin aiheuttaja maksaa. Kaikkiaan kustannukset voidaan jakaa kahtia:
Yksityiset kustannukset + ulkoiset kustannukset = sosiaaliset 
kustannukset.

• Olisi siis mietittävä, kuinka terästehtaan aiheuttamat ulkoiset kustannukset 
voitaisiin sisäistää, ts. sälyttää aiheuttajan maksettavaksi. Vaihtoehtoisesti, 
voimme kysyä kuinka saisimme saasteelle ”hinnan”. 
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C. Kustannusten sisäistäminen yhdistymällä

• Eräs tapa sisäistää ulkoiset kustannukset on, että yritykset yhdistyvät (merge) ja 
maksimoivat yhteistä voittoa . Näin terästehdas ottaa huomioon 
kalankasvattamolle aiheuttamansa haitan ja asettaa saasteen sosiaaliselta 
kannalta optimaaliseksi. Perustetaan siis uusi yhtiö, Teräslohi Oy. Sen voitto-
ongelma ratkaisuineen on:

max pss + pf f - cs(s, x) - cf (f, x),
s, f, x

ps = MCSs,

pf = MCFs,

- MCSx = MCFx.

• Termi - MCSx on terästuotannon kustannussäästö, kun dumpataan yksi 
saasteyksikkö jokeen. Termi MCFx on kalankasvattamon kustannuslisä, kun yksi 
lisäyksikkö on dumpattu. Tasapainossa rajasäästö ja –kustannus ovat yhtä
suuret. Saasteelle on näin saatu positiivinen hinta. Saastuttaminen ei ole 
ilmaista ja sen määrä vähenee sosiaaliseen optimiin yllä kuvatun kuvion 
mukaisesti.
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D. Kustannusten sisäistäminen verotuksella

• Usein ympäristöllinen ulkoisvaikutus johtuu kirjaimellisesti siitä, että ympäristöllä
ei ole hintaa. Niinpä sitä kannattaa käyttää (saastuttaa) sumeilematta. Hinnan 
puuttuminen puolestaan johtuu siitä, että kukaan ei omista ympäristöä, kuten 
jokea. Sanomme, että omistusoikeuksia (property rights) ei ole määritelty.

• Tilanne korjaantuu, kun ajatellaan, että yhteiskunta ”omistaa” ympäristön ja 
vaatii siitä hintaa, veroa t (olkoon tässä määrävero).  Terästehtaan ongelma 
ratkaisuineen on nyt:

max S pss - cs(s, x) – tx,
s,  x

ps = MCSs,

- MCSx = t.

• Kuvio yllä osoittaa, että pienikin veromäärä vähentää saastetta. Sosiaalinen 
optimi voidaan saavuttaa asettamalla t = MCFx eli vaatimalla verona juuri 
kalankasvattamolle aiheutetun rajahaitan (sosiaalisessa optimissa) verran. 
Tällaista veroa kutsutaan Pigou-veroksi.

D. Kustannusten sisäistäminen saastelupia myymällä

• Voidaan myös ajatella, että kalankasvattamolle myönnetään joen 
”omistusoikeus”. Kalankasvattamon kannalta puhdas vesi on hyvä asia, 
mutta ei paras. Kalankasvattamo voi kasvattaa voittoaan myymällä
terästehtaalle saastekuponkeja yksikköhintaan q. Yritysten ongelmat 
ratkaisuineen ovat

maxs,x S pss - cs(s, x) – qx,

maxf,x F pf f - cf (f, x) + qx.

ps = MCSs, -q = MCSx terästehdas.

pf = MCFs,   q = MCFx kalankasvattamo.

• Kun yhdistellään yllä olevia ehtoja, havaitaan, että saastuttamiskuponki-
ratkaisu johtaa sosiaaliseen optimiin, jolle tunnusomaista on - MCSx = 
MCFx.
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E. Kustannusten sisäistäminen saastekiintiöillä

• Joen ”omistusoikeuden” myöntäminen kalankasvattamolle on tietenkin 
mielivaltaista. Vaihtoehtoisesti, voidaan ajatella, että terästehdas ”omistaa” joen 
ja sillä on näin vapaa saastuttamisoikeus. Tavallisesti kuitenkin myönnetään 
saastuttajalle vain jokin saastekiintiö, jota se ei saa ylittää. Tällainen 
saastekiintiö saattaa kuitenkin johtaa sosiaaliselta kannalta epäoptimaaliseen 
tilanteeseen, sillä terästehtaalta puuttuu silloin kokonaan insentiivi vähentää
saasteen määrää. 

• On kuitenkin mahdollista yhdistää saastekiintiö ja kauppa saasteella. 
Myönnetään kiintiö xo ja lisäksi mahdollisuus myydä puhdasta vettä
kalankasvattamolle yksikköhintaan q. Silloin saavutetaan sosiaalinen optimi, 
kuten alla olevista ehdoista nähdään:

maxs,x S pss - cs(s, x) + q(xo - x),

maxf,x F pf f - cf (f, x) - q(xo - x),.

ps = MCSs, -q = MCSx terästehdas.

pf = MCFs,   q = MCFx kalankasvattamo.

F.  Ympäristönsuojelijan dilemma

• Osan epäedullisesta ympäristökäyttäytymisestä voi selittää muotoilemalla 
ympäristökysymyksen vangin dilemmaa vastaavaksi tapaukseksi.

• Yksilön käytös on tärkeää, mutta ympäristön tilan ratkaisee kuitenkin yleensä
enemmistön päätökset. Lisäksi ympäristöystävällinen käyttäytyminen sisältää
usein kustannuksia: roskat pitää kantaa tunturista kotiin, jätteet lajitella,  
raahautua aamulla ruuhkabussiin oman auton sijaan jne.

• Arvotetaan yksilön käytöksen kustannuksia kuluttajan hyödyssä termeillä
ympäristöystävällinen = (-) ja piittaamaton = (+).

• Arvotetaan toisaalta ympäristön tilaa kahdella vaihtoehtoisella termillä: hyvä = 
(++) ja huono on (--).

• Muodostetaan pay-off matriisi laskemalla yhteen miinusten ja plussien lkm.  
Nähdään, että suotuisin tulos saadaan, kun itse käyttäytyy välinpitämättömästi, 
ja toiset pitävät huolen ympäristön tilasta. Valitettavasti kaikki ajattelevat 
samoin, joten lopputulos saattaa olla lohduton.
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Luku 35

Informaatioteknologia
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A. Informaatioteknologian erityispiirteet

• Tekninen kehitys toimialalla on ollut nopeaa, puhutaan Intel-ajasta (Söderström).
• Toimialalla on runsaasti muusta tuotannosta poikkeavaa erityisteknologiaa: bittejä on 

enemmän kuin terästä. R&D-kustannukset (siis kiinteät, jopa uponneet kustannukset) 
saattavat olla hyvin korkeat, mutta muuttuvat kustannukset hyvin alhaiset, on helppo 
monistaa kerran kehitetty tietokoneohjelma tai kopioida suurin tuotantokustannuksin tehty 
elokuva.

• Patenttiturva ja Copy Right-kysymykset ovat keskeisiä teoreettisia ja käytännöllisiä
tekijöitä.

• Toimialan keskeinen piirre on, että eri tuottajien tuotteet ovat komplementteja keskenään.  
Tietokoneen keskusmuisti (CPU) ja käyttöjärjestelmä (OS) tukevat toisiaan, ja tietokoneen 
ostajan on hankittava molemmat, vaikka niiden valmistajat ovat eri yrityksiä (Intel ja 
Microsoft, esimerkiksi). Tuottajan on siis tarkkailtava pikemminkin komplementtien 
tuottajien (complementers) kuin kilpailevien yritysten (competitors) toimintaa.

• Seuraavassa tarkastellaan neljää aihealuetta:
1. Verkkojen taloustiedettä,
2. Vaihtokustannuksia,
3. Verkkoeksternaliteetteja,
4. Tekijänoikeuksia.

B. Verkkojen taloustiede: Komplementtien hinnoittelu. 
Tietokoneen keskusmuisti ja käyttöjärjestelmä komplementteina

• Oletetaan, että tietokone koostuu vain kahdesta osasta, keskusmuistista 
(CPU, valmistaa yritys 1) ja käyttöjärjestelmästä (OS, valmistaa yritys2). 
Lisäksi oletetaan, että kumpaakin yritystyyppiä on vain yksi, joten ne 
ovat monopoleja. Emme siis kiinnitä lainkaan huomiota esimerkiksi 
keskusmuistin tuottajien väliseen kilpailuun.

• Keskusmuisteja ja käyttöjärjestelmiä tuotetaan siis aina yhtä paljon, 
jolloin y = y1 = y2.

• Koko tietokoneen hinta koostuu keskusmuistin ja käyttöjärjestelmän 
yhteisestä hinnasta p1 + p2. Tietokoneiden (ja sekä keskusmuistin, että
käyttöjärjestelmien) kysyntä riippuu siis yhteenlasketusta hinnasta y = 
D(p1 + p2). Jos toinen yritys nostaa hintaa, toisenkin yrityksen kysyntä
pienenee, joten yritysten välillä vallitsee negatiivinen eksternaliteetti. 

• Keskusmuistia valmistavan yrityksen ja käyttöjärjestelmää valmistavan 
yrityksen voitonmaksimointiongelmat on seuraavassa muotoiltu hintaa 
asettavien monopolien ongelmiksi:
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• Yrityksen 1 voitto riippuu siis yrityksen 2 asettamasta hinnasta. Yritys 1 
valitsee hintansa reagoiden yrityksen 2 hintaan; kyseessä on 
hintareaktiofunktio. Vastaava hintareaktiofunktio voidaan johtaa
yritykselle 2. Jos malli on simultaaninen (tasavahvat yritykset), on 
ratkaisu reaktiofunktioiden  leikkauspisteessä. Voidaan tietysti käsitellä
myös johtaja-seurailija-mallia. 

• Oletetaan, että tietokoneen kysyntä on lineaarinen y = D(p1+p2) = a-
b(p1+p2). Oletetaan lisäksi, että kummallakaan yrityksellä ei ole 
tuotantokustannuksia.

• Tällöin voidaan laskea yrityksille hintareaktiofunktiot ja niiden 
leikkauspiste, sekä viimein koko tietokoneen hinta p1* + p2* ja myyty 
määrä y* = D(p1* + p2* ) sekä yritysten voitot * ja * seuraavasti: 

C. Komplementtien hinnoittelu, lineaarinen esimerkki
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D. Eksternaliteetin sisäistäminen, yritykset yhdistämällä.

Asetetaan lopputuotteelle vain yksi hinta , p. Toimialan tilanne verrattuna 
kahden yrityksen tilanteeseen on silloin seuraava:

.
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E. Eksternaliteetin sisäistäminen

• Yritysten yhdistyminen sisäistää eksternaliteetin ja laskee lopputuotteen 
hintaa, jolloin myös myyty määrä kasvaa. Kuluttajat siis voittavat. Mutta 
myös toimialan voitto kasvaa, joten kartelli / monopoli lisää
(poikkeuksellisesti) kaikkien osapuolten hyvinvointia.

• Muita tapoja hinnoitella komplementit ja järjestää tuotanto on 
esimerkiksi

• Alihankinta, jolloin kyseessä saattaa olla myös jonkinlainen 
toimialan voittojen jakaminen.

• Samaa tuoteta (siis esim. keskusmuistia) tuottavien yritysten välistä
kilpailua voidaan myös lisätä komplementti-toimialalla vaatimalla 
tuottajilta standardeja vaikkapa yhteensopivuuden nimissä. 
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F. Lock-in: esimerkki  Internet-palvelujen tarjoajasta

• Koska väli tuotteet (keskusmuisti, käyttöjärjestelmä) ovat komplementteja, johtaa 
standardoimaton tilanne siihen, että jos haluaa vaihtaa yhden osa, on samalla 
vaihdettava kaikki. Kuluttaja on sidottu valintaansa kokonaisuutena, sillä
kaikkien osien vaihto on kallista. Hiukan toinen näkökulma asiaan on esimerkiksi 
monipuolisten telepalvelujen tarjoajat, jotka yrittävät ”kaapata” asiakkaita toisilta 
yrityksiltä suurin liittymisalennuksin. Vastaavasti, entinen tarjoaja pyrkii pitämään 
asiakkaansa. Tarkastellaan seuraavassa tällaista vaihtamistilannetta:

• Olkoon c palvelun (vakiot) keskimääräiset tuotantokustannukset, jolloin 
rajakustannukset ovat myös c. Olkoon p palvelun hinta, joka on kaikille 
palveluntarjoajalle sama. 

• Olkoon s vaihtokustannukset (switch) ja d hinnanalennus ensimmäiseltä
kuukaudelta. Jos kuluttaja vaihtaa palvelun tarjoajaa hän maksaa palvelusta 
määrän (p-d) + s, jos taas hän jää entisen tarjoajan asiakkaaksi, hän maksaa 
tavanomaisen hinnan p. Vaihtoehto on siis 

s < d.

G. Lock-in: esimerkki  Internet-palvelujen tarjoajasta

• Koska palvelujen tarjoajat eivät halua tarjota suurempaa aloitusalennusta, kuin 
on välttämätöntä asiakkaan houkuttelemiseksi, muodostuu aloitusalennukseksi d 
= s.

• Tarkastellaan nyt asian merkitystä yritysten kannalta kahden periodin mallilla. 
Vaihto tapahtuu periodilla 1 ja periodilla 2 hinta on taas tavanomainen p. Olkoon 
korkotekijä r = 1 + . Kahden periodin tapauksessa yritykset maksimoivat 
voittovirran nykyarvoa. Täydellisen kilpailun tapauksessa tämä voitto kuitenkin 
painuu nollaan. Pätee siis keskimääräisen voiton kohdalla

(p – s) – c + (p – c)/r = 0.

• Ratkaisemalla edellisestä p saadaan p* = c + [r /(r + 1)]s. Täydellisen kilpailun 
tilanteessakin saavat yritykset siis hintaa, joka ylittää rajakustannukset c. Mitä
suuremmat vaihtokustannukset, sitä suurempi mark-up.

• Palvelujen tarjoajat voivat yrittää houkutella uusia asiakkaita myös siksi, että osa 
niiden tuloista kertyy mainostajilta, jotka taas ovat kiinnostuneet nimenomaan 
mainonnan laajasta levikistä.
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H. Verkkoeksternaliteetit

• Tavanomainen kulutuseksternaliteetti johtuu siitä, että toisen kuluttajan 
kulutus (savu, melu) vaikuttaa suoraan (ei hintojen kautta) toisen 
kuluttajan hyötyyn. Verkkoeksternaliteetissa on kyse käyttäjien 
lukumäärästä, sillä verkko on hyödytön yhdelle käyttäjälle. Verkon  
hyöty käyttäjälle riippuu siis siitä, kuinka monta muuta käyttäjää
tuotteella on. Alla oleva kuvio esittää faksien tapausta, joka on 
klassinen. Huomaa, että samalla kun kysyntä on laajentunut, tuotteen 
hinta on pudonnut, aivan kuten luennolla aiemmin esitimme uuden 
teknologian tuotteille.

• Aloitetaan määrittelemällä maksuhalukkuus ja kysyntäkäyrä ilman 
verkkoeksternaliteettia. Olkoon henkilöitä 1000. Järjestettäköön henkilöt 
maksuhalukkuuden mukaan, joka nousee tasaisesti. Olkoon 
maksuhalukkuudet (ja vastaavat henkilöindeksit) v = 1€, 2€, 3€,. . . , 
1000€, ja määritellään tällä kertaa, että indifferentit eivät osta 
hyödykettä. Jos siis hinta on esim. 3€, ovat vain henkilöt 1, 2 ja 3 
haluttomia ostamaan; kysynnän määrä on 997. Kysyntäkäyrä on siis 
muotoa D(p) = 1000 – p. Tämä on tavallinen laskeva suora.
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H. Verkkoeksternaliteetit

• Lisätään malliin nyt verkkoeksternaliteetti. Olkoon hyötyfunktio on u(v,n) = vn, 
missä n on niiden kuluttajien lukumäärä, jotka ostavat tuotteen. Hyöty koostuu 
nyt siis kahdesta komponentista: omasta käyttöinnosta ja siitä, montako 
käyttäjää verkolla on. Edelleen näet toinen kuluttajista on innokas 
(sanokaamme) sähköpostin käyttäjä, toinen taas ei piittaa mokomasta. Mutta 
kummankin hyöty kasvaa, kun sähköpostilla saavutettavien henkilöiden määrä
kasvaa. Minkälainen nyt on ko. hyödykkeen kysyntäfunktio?

• Olkoon vo marginaalikuluttajan indeksi. Kuluttajat, joiden indeksi on suurempi, 
saavat ylijäämää, mutta marginaalikuluttajan maksuhalukkuus on täsmälleen 
hinnan suuruinen. Maksuhalukkuus hyödykkeestä on saadun (brutto)hyödyn
suuruinen, joten
p = vo n.

• Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ostavat hyödykkeen (faxin, 
sähköpostiohjelman), on siis n = 1000- vo. Eliminoimalla vo saadaan näistä
kysyntäkäyrä
p = n(1000 – n) = -n2 + 1000n.

• Kuvio alla havainnollistaa. Ensin liittyvät friikit, mutta koska toisia on vähän, on 
heidänkin maksuhalukkuutensa alhainen. Kun muiden lukumäärä kasvaa, 
kasvaa maksuhalukkuuskin. Lopulta ostavat nekin, jotka eivät juuri piittaa 
laitteesta / ohjelmasta, mutta ostavat kuitenkin, ”koska kaikilla muillakin on”. 
Maksuhalukkuus on taas alhainen.
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H. Verkkoeksternaliteetit

• Olkoon hyödykkeen tai laitteen tuotantokustannukset MC = c. Kysynnän 
ja tarjonnan tasapaino toteutuu eri tuotoksen tasolla, nimittäin n* = 0, n* 
= nL ja n* = nH, joista nL ja nH viittaavat pienen friikkipiirin verkkoon ja  
laajaan, lähes kaikkien käytössä olevaan verkkoon vastaavasti.

• Mikä kolmesta tasapainosta toteutuu? Jos maksuhalukkuus on hintaa 
suurempi. Verkko laajenee. Päinvastaisessa tapauksessa se supistuu. 
Kuvio yllä osoittaa silloin mallin dynamiikan: tasapaino n* = nL on 
epästabiili, joten käytännössä vain stabiilit tasapainot n* = 0 ja n* = nH
voivat toteutua.

• Sanomme, että tasapaino n* = nL muodostaa ns. kehityskynnyksen, 
jonka yli olisi päästävä, jotta myynti olisi laajempi, muussa tapauksessa 
se uhkaa nopeasti kuihtua. Usein käytetään myös kriittisen massan 
käsitettä. Yrityksen alkumarkkinointi saattaa olla ratkaiseva, jos sen 
avulla saavutetaan käyttäjämäärä n* = nL on hyödykkeen tulevaisuus 
turvattu.
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I. Tekijänoikeudet, IPR (Intellectual Property Rights)

• Osa tietokoneohjelmista vaatii käyttäjältä ostetun lisenssin, osa on 
ilmaisohjelmia (shareware), jotka voi vapaasti imuroida verkosta. 
Tietokoneohjelman tuottajan on esimerkiksi päätettävä, olisiko ohjelman 
kopiointi kiellettävä (suojaamalla kopioinninestolla) vai sallittava. 
Edelleen, on päätettävä pitäisikö myydä lisenssejä yksittäiselle 
käyttäjälle vai kokonaisille laitoksille tai työpaikoille vai olisiko 
laajennettava ohjelman ilmaista kokeiluperiodia yhdestä viikosta yhteen 
kuukauteen.

• Tarkastellaan perustapausta, jossa oletamme, että ohjelman 
tuotantokustannukset ovat nolla. Olkoon  y = kulutettu määrä ja p(y) = 
käänteiskysyntä. Ohjemaa tuottavan yrityksen ongelma on silloin

maxy (y) = p(y)y.

Optimoinnin tuloksena on optimaalinen määrä ja sen myymiseksi 
asetettu hinta (p*, y*).

I. Tekijänoikeudet, IPR 
• Ilmaisen kokeiluperiodin pidentäminen soveltuu hyvin tekijänoikeuksien 

höllentämisen kuvaamiseen. Laajennetaan kokeiluperiodia. Tällä on kaksi 
vaikutusta: osalle kuluttajista se lisää tuotteen arvoa, kun kokeilun myötä sen 
ostamiseen liittyvät riskit vähenevät. Mutta osa kuluttajista tarvitsee tuotetta vain 
tilapäisesti, eikä näin ollen osta sitä ollenkaan, kun periodi on riittävän pitkä.

• Olkoon kulutettu määrä Y = b·y missä b > 1 ja y on tuotettu määrä. 
Maksuhalukkuus (kysyntä) riippuu kulutuksesta, ei tuotannosta. Olkoon entinen 
(käänteis)kysyntäkäyrä p(Y). Pidennyksen jälkeen kysyntä on  P(Y) = ap(Y ) 
missä a >1. Voitto on edelleen hinta kertaa tuotettu määrä, joten yritys maksimoi
maxY (y,Y) = P(Y)y = ap(Y)[Y/b] = (a / b) p(Y)Y.

• Optimissa kulutus säilyy ennallaan, mutta tuotanto vähenee. Voitot kasvavat, jos 
a > b, eli siis tapauksessa, jossa kuluttajien maksuhalukkuus 
ilmaisominaisuuksia sisältävästä verkkotuotteesta säilyy korkeana. 

• Vastaavasti,  osa kuluttajista haluaa ostaa maksullisen version silloinkin, kun 
halpa tai ilmainen piraattikopio on saatavissa. Kysymys saattaa olla ilmitulon 
todennäköisyydestä (yritykset, laitokset), mutta myös moraalisesta tyydytyksestä
tai siitä, että lisäosia ja huoltoa saa lailliseen tuotteeseen helpommin. On 
kuitenkin tärkeää huomata, että laillisen tuotteen ostajat saavat positiivista 
verkkoulkoisvaikutusta myös laittomien tuotteiden käyttäjien liittyessä verkkoon 
ja heidän maksuhalukkuutensa kasvaa. Siksi yrityksen ei aina kannata käyttää
tehokkaita kopioinninesto-ohjelmia. Päinvastoin, piraattikopioiden leviäminen 
saattaa olla yrityksen edun mukaista.
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Luku 36

Julkishyödykkeet

A. Hyödykkeiden ominaisuuksia
• Hyödyke on poissuljettava (excludable), jos hyödykkeen tuottaja voi sulkea 

pois kulutuksesta sellaiset kuluttajat, jotka eivät halua maksaa hyödykkeestä.

• Mikäli hyödyke ei ole poissuljettava (non-excludable), siihen liittyy 
vapaamatkustajan (free-rider) ongelma: sitä voivat kuluttaa sellaisetkin 
kuluttajat, jotka eivät maksa siitä.

• Hyödyke voi olla kilpaileva (rival) tai kilpailematon (non-rival) kulutuksessa: 
jälkimmäisessä tapauksessa yhden kuluttajan kulutus ei estä toisten kuluttajien 
kulutusta.

• Jos hyödyke on kilpailematon kulutuksessa, ei yhden lisäkuluttajan kulutus 
aiheuta mitään lisäkustannuksia tuottajalle. Esimerkiksi yhden televisiokatsojan 
liittyminen entisten joukkoon ei lisää ohjelman tuottajan kustannuksia. Siksi 
rajakustannuksiin perustuva hinnoittelu ei ole mahdollista. Huomaa, että silti 
ohjelman tuottaminen maksaa, sekä kokonaisuutena, että tuottamisen 
rajakustannusmielessä.

• Seuraavassa hyödykkeet on ristiintaulukoitu näiden kahden ominaisuuden 
suhteen:
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A. Hyödykkeiden ominaisuuksia

Julkinen hyödyke

Maanpuolustus

Katuvalo

Majakka

Yhteisresurssi

Yhteislaidun

Pohjavesi

Biodiversiteeetti

Non-excludable

Keinotekoisesti niukka 
hyödyke

Tietokonesofta

Kertamaksullinen

kaapelitelevision ohjelma

Yksityinen hyödyke

Elintarvikkeet

Kodinsisustus

Vaatteet

Excludable

Non-rival in consumptionRival in consumption

B. Esimerkkejä erilaisista hyödykkeistä

• Turvallisuuteen liittyy sekä yksityisiä että julkisia hyödykkeitä. Kotiin 
asetettavat erikoislukot ja hälytysjärjestelmät ovat turvallisuutta lisääviä
yksityisiä hyödykkeitä: kodin hälytysjärjestelmästä ei ole hyötyä
naapurustolle. Mutta kun poliisi partio seudulla ja korjaa rikolliset telkien 
taakse, kaikki hyötyvät; poliisi on turvallisuutta lisäävä julkinen hyödyke.

• Länsimaissa, Suomessakin, valitellaan usein alhaisia 
äänestysprosentteja. Kannatamme kaikki demokratiaa, mutta emme 
vaivaudu äänestämään. Äänestämättömyys on kuitenkin rationaalista. 
Mikäli jako puolueiden kesken on stabiili, on hyvin epätodennäköistä, 
että olet ääninesi vaa’ankieliasemassa, lopputulos on joka tapauksessa 
sama, äänestitpä tai et. Voit nauttia poliitikkojen uurastuksesta 
vaivautumatta uurnille – demokratia ja äänioikeus ovat on julkisia 
hyödykkeitä. 
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B. Esimerkkejä erilaisista hyödykkeistä, Tragedy of 
Commons

• Ajatellaan tiettyä kiinteää maa-aluetta, joka sopii lypsykarjan laitumeksi. 
Olkoon C lehmien lukumäärä ja y = f(C) maidon tuotantofunktio, joka on 
konkaavi; mitä useampi lehmä on laitumella, sitä vähemmän ruohoa ne 
kukin saavat ja sitä pienempi on kunkin lehmän keskimääräinen 
maidontuotanto (AP) = f(C)/C , myös jokaisen uuden lehmän rajatuotos 
(MP) on vähenevä. Keskimääräinen tuotos on kuitenkin aina 
rajatuotosta suurempi. Vanhastaan tuttu kuvio alla havainnollistaa.

• Mikäli maa-alue on yksityisessä omistuksessa, karjankasvattaja hankkii 
sen määrän lehmiä, joka maksimoi voiton (maidon hinta olkoon yksi, 
lehmän hinta olkoon p):

maxc = f(C) – p C    MP = p Yksityinen optimi

• Jos taas maa-alue toimii kylän yhteislaitumena, kannattaa kyläläisen 
hankkia lehmä, jos se tuottaa voittoa, lopulta:

= [f(C)/C – p ]C = 0   AP = p Yhteislaitumen optimi

• Koska AP > MP, johtaa yhteisomistus ylilaiduntamiseen, kuten kuvio alla 
osoittaa.
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C. Julkishyödykkeet

• Julkishyödykkeet ovat siis kilpailemattomia kulutuksessa ja poissulkeminen on 
mahdotonta. Mikäli näitä hyödykkeitä siis tuotettaisiin yksityisesti, ongelmana 
olisi hinnoittelun vaikeus ja se, että osa kuluttajista haluaisi olla kokonaan 
jäniksenä junassa, vapaamatkustajana. 

• Tasapainossa eri yksilöt voivat arvostaa julkishyödykettä eri tavoin, mutta 
kulutettu määrä on kaikille sama, kun taas yksityisen hyödykkeen kohdalla 
tasapainossa jokainen kuluttaa eri määrän, mutta arvostus on jokaisella 
henkilöllä sama. Yksityisen hyödykkeen Pareto-ehdoksi muodostuu tuotannon 
tapauksessa |MRS1 | + |MRS2 | = |MRT | (vrt. Luku 31).

• Tarkastellaan seuraavassa erityisesti kahta julkisiin hyödykkeisiin liittyvää
kysymystä.

1. Onko julkishyödyke tuotettava ja kuinka suuri määrä julkishyödykettä olisi 
tuotettava

2. Koska hinnoittelu ja vapaamatkustaminen ovat julkishyödykkeen ongelmat, on 
tarkasteltava, kuinka hyvin erilaiset sosiaaliset instituutiot ratkaisevat nämä
ongelmat?

D. Koska julkishyödykeen G hankkiminen kannattaa? 
Telkkari kämppäkavereille. 

• Kannattako lainkaan rakentaa majakkaa? Onko armeijaa ylipäätänsä syytä
ylläpitää? Tarkastellaan julkishyödykkeen hankkimisehtoa kämppäkavereiden 
telkkarinhankitaprosessin valossa. Käytetään seuraavia merkintöjä:

• 1, 2 henkilöt, kämppäkaverit,

• w1, w2 alkutulot,

• g1, g2 maksuosuudet (yleisemmin, vero) 

• g1 + g2 C ostoehto: maksuosuudet kattavat hankintamenon,

• x1, x2 yksityinen kulutus,

• x1 + g1 = w1 Budjettirajoite henkilölle 1,

• r1, r2 reservaatiohinnat, maksuhalukkuudet telkkarista, 

• G = 0, G = 1 julkinen hyödyke, kaksi arvoa, ei ole ja on.
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D. Koska julkishyödykeen G hankkiminen kannattaa? 
• Telkkarin hankintaehto on, että voidaan löytää maksuosuudet (g1, g2) siten, 

että g1+g2 c. Kuinka paljon kumpikin haluaa maksaa telkkarista? 
Reservaatiohinta r määritellään hintana, jonka vallitessa kuluttaja on 
indifferentti ostamisen ja ostamatta jättämisen välillä. Reservaatiohinta 
riippuu tietenkin myös alkuvarallisuudesta w. Siis
u1(w1 - r1, 1) = u1(w1, 0),
u2(w2 – r2, 1) = u2(w2, 0).

• Edelleen, jos telkkari hankitaan, niin toista hyödykettä voidaan kuluttaa 
määrät
x1 = w1 – g1,
x2 = w2 – g2.

• Telkkari kiinnostaa henkilöä, jos se on hänelle Pareto-parannus:
u1(x1, 1) > u1(w1, 0),
u2(x2, 1) > u2(w2, 0).

• Pareto-parannus voidaan nyt kirjoittaa:
u1(w1 – g1) = u1(x1, 1) > u1(w1, 0) = u1(w1 - r1, 1),
u2(w2 – g2) = u2(x2, 1) > u2(w2, 0) = u2(w2 – r2, 1),

D. Koska julkishyödykeen G hankkiminen kannattaa?

• Tällöin pätee

r1 >  g1,

r2 > g2.

• Telkkari on siis Pareto-parannus ja kannattaa hankkia, jos kummankin kaverin 
maksuhalukkuuksien summa ylittää maksuosuuden. Kummankin täytyy olla 
suostuvaisia. Tällöin tietysti myös r1 + r2 c, joten maksuosuudet g1 ja g2, joilla 
ostokulut voidaan kattaa, voidaan myös löytää. 

• Huomaa kuitenkin, että se, päädytäänkö telkkarinhankintaan, riippuu 
alkuvarallisuuden jaosta. Jos telkkarifani on hyvin köyhä, hänen 
maksuhalukkuutensa jää alhaiseksi. Yleisesti, hankitaan sellaisia 
julkishyödykkeitä, joita varakkaat diggaavat.

• Preferenssejään ei välttämättä kannata ilmaista totuudenmukaisesti. Jos näet 
toinen on hyvin kiinnostunut (korkea maksuhalukkuus) ja toinen tietää sen, 
hänen kannattaa jättäytyä vapaa-matkustajaksi ja antaa toisen maksaa telkkari. 
Jos molemmat arvailevat toistensa maksuhalukkuutta yläkanttiin, saattaa käydä
niin, ettei telkkaria saada hankittua, vaikka se olisi Pareto-parannus.
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E. Kuinka paljon tulisi kuluttaa telkkariin?

• Useimmissa tapauksissa kyse on pikemminkin siitä, kuinka laajana tai minkä
laatuisena julkinen hyödyke hankitaan. Kuinka hieno (ja kallis) telkkari 
kaverusten siis pitäisi hankkia? Telkkarin hankkimisen kustannus c riippuu 
telkkarin laadusta G, c = c(G). Kummankin maksuosuus on gi. Henkilö i saa siis 
nettohyötyä telkkarista määrän ui(G) - gi.

• Tarkastellaan kämppäkavereiden yhteistä budjettirajoitetta: rahojen tulisi riittää
yksityiseen kulutukseen ja telkkariin. Ratkaistaan Pareto-ongelma siten, että
maksimoidaan toisen hyötyä pitäen toisen hyöty vakiona ja ottaen budjettirajoite 
huomioon:

max x1, x2, G u1(x1, G) ,

s.t. u2(x2, G) > u2
o,

s.t.               x1 + x2 + c(G) = w1 + w2.

• Pareto-tehokkaaksi tasapainoehdoksi muodostuu |MRS1| + |MRS2|  = MC(G).

• Koska |MRS1| = MUG / MUx on julkisen hyödykkeen rajamaksuhalukkuus, on siis 
Pareto-optimissa rajamaksuhalukkuuksien summan oltava tuottamisen 
rajakustannusten suuruinen.

* * * *‘ ‘

E. Kuinka paljon tulisi kuluttaa telkkariin?

• Kehitellään edellä olevaa ehtoa hiukan eteenpäin huomioimalla 
julkishyödykkeen tuottamisen ”vaihtoehtoiskustannus”, nimittäin mahdollisuus 
käyttää sama määrä yhteiskunnan voimavaroja yksityisen hyödykkeen 
tuottamiseen.

• Tarkastellaan luvussa 31 käsiteltyä tuotantomahdollisuuksien käyrää PPF. 
Rajatransformaatiosuhde MRT esittää silloin, kuinka suuresta määrästä
yksityistä hyödykettä on luovuttava, jotta voitaisiin tuottaa yksi lisäyksikkö julkista 
hyödykettä. 

• Julkishyödykkeen Pareto-säännöksi muodostuu siis ns. Samuelsonin sääntö:

|MRS1| + |MRS2|  = |MRT| .

• Tulkinta selviää pienestä esimerkistä: Oletetaan, että |MRS1| =  2, |MRS2| = 3 ja 
|MRT| =2, jolloin |MRS1| + |MRS2| = 5 > 2. Kuluttajat haluaisivat siis kaikkiaan 
luopua 5 yksiköstä yksityistä hyödykettä saadakseen tilalle yhden yksikön 
julkista hyödykettä. Jos yksi lisäyksikkö julkista hyödykettä todella tuotettaisiin, ei 
tarvitsisi luopua kuin kahdesta yksiköstä yksityistä hyödykettä. Julkisen 
hyödykkeen lisätuotanto olisi siis Pareto-parannus.
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Toinen tulkinta: |MRT| 

F. Erilaisia sosiaalisia instituutioita julkishyödykkeen 
määrän ratkaisemiseksi, kilpailu.

• Edellä oleva analyysi osoittaa, että Pareto-optimaalinen määrä julkista 
hyödykettä olisi sellainen, että |MRS1| + |MRS2|  = |MRT|. Minkälainen järjestely 
tuottaisi tulokseksi tämän oikean määrän?

• Tarkastellaan vapaan kilpailun ratkaisua, jossa hyödykettä tuotetaan yleensä
sen mukaan, minkälaiset ovat kuluttajien maksuhalukkuudet. Jos tiedetään 
maksuhalukkuudet, määrätään vain maksuosuudet niiden mukaan. Tätä
soveltaen siis julkista hyödykettäkin tuotettaisiin maksuosuuksien summan 
mukaan g1+g2 = G.

• Julkisen hyödykkeen kohdalla on kuitenkin se ongelma. Että jokainen saa 
nauttia toisenkin maksamasta kulutuksesta, sillä julkinen hyödyke on kaikille 
yhteinen. Tarkastellaan kuluttajan 1 valintaa. Olkoon hänen alkuvarantonsa w1. 
Oletetaan, että MRT = -1. Tuolloin on mahdollista vaihtaa yksi yksikkö yksityistä
kulutusta yhteen yksikköön julkista kulutusta. Myös hintasuhde on silloin -1 (vrt
luku 32), kuluttajan budjettisuoran kulmakerroin on siis -1 ja se kulkee kuluttajan 
alkuvarantopisteen kautta (kuvio alla).
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F. Erilaisia sosiaalisia instituutioita julkishyödykkeen 
määrän ratkaisemiseksi, kilpailu.

• Kuluttaja 1 halukas maksimoi hyötyään tavalliseen tapaan ja valitsee 
tangeerauspisteen (kuvio alla). Tässä pisteessä |MRS1| = 1. Kuluttaja haluaa siis 
määrän G julkista hyödykettä ja on valmis maksamaan siitä maksuosuuden g1. 
Kuluttaja 2 tekee samanlaisen optimoinnin ottaen kuluttajan 1 valitseman määrän g1
annettuna, ikään kuin alkuvarantona. Kun kuluttajan alkuvaranto on w2, on hänellä siis 
katkaistu budjettisuora, joka alkaa pisteestä (w2, g1).

• Kuluttaja 2 voi haluta määrän, joka on suurempi kuin g1. Kuluttajan indifferenssikäyrä
sivuaa siis budjettisuoraa jossakin tummennetulla alueella. Tällöin hänen on 
maksettava lisäosuus g2 lisämäärästä julkista hyödykettä. On myös mahdollista, että
kuluttaja 2 ajattelee, että g1 on hänelle juuri riittävä määrä. Indifferenssikäyrä
tangeeraa siis alkuvarantopisteessä ja g2 = 0. Tällöin kuluttaja 1 saa yksin kustantaa 
koko julkisen kulutuksen ja kuluttaja 2 vapaamatkustaa. Kuluttaja 2 voi jopa pitää
määrää g1 liiallisena. Hän valitsisi mielellään vähemmän julkista hyödykettä, jos se 
olisi mahdollista. Kuvio alla esittää tätä tapausta.

• Kuluttaja 2 voi siis vain lisätä julkisen hyödykkeen määrää. Huomaa edelleen, että
oletimme sekventiaalisen tilanteen: kuluttaja 1 valitsee ensin, ja kuluttaja 2 seuraa ja
pääsee vapaamatkustajaksi. On vaikea perustella, miksi näin olisi. Kenties kuluttaja 1 
haluaa myös olla vapaamatkustaja.  Vapaat markkinat eivät yleensä tuota Pareto-
optimaalista tulosta julkisen hyödykkeen määrälle.
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F. Erilaisia instituutioita, äänestys

• Kilpailuratkaisu edellä tuottaa monia ongelmia päätettäessä julkisen hyödykkeen 
optimaalisesta määrästä. Mitä siis tapahtuu, jos kilpailuratkaisun sijaan 
päätetään äänestää julkisen hyödykkeen määrästä? Yleisesti äänestämiseen 
liittyy edellä kuvattu äänestysparadoksi, mutta jos preferenssit ovat säännölliset, 
siltä voidaan välttyä.

• Olkoon henkilöiden lukumäärä n > 2. Sovittakoon demokraattisesti, että
jokainen maksaa  määrän 1/n julkishyödykkeen tuottamiskustannuksista. Jos 
siis G yksikköä tuotetaan, kuluttajan i nettohyöty on ui(G) – (1/n)G. 
Nettohyötyään maksimoiva kuluttaja i i äänestää siis julkishyödykkeen 
lisäämisen puolesta, jos ui’(G) > 1/n.

• Yksinkertaisen enemmistöäänestyksen mukaan menetellään siten, että jos 
enemmistö äänestää lisäämisen puolesta, lisäys myös toteutuu. 
Mediaaniäänestäjä on sellainen äänestäjä, että puolet haluaa vähemmän puolet 
enemmän julkista hyödykettä. Voidaan osoittaa, että mediaaniäänestäjän 
kannattama määrä toteutuu, jos kaikkien preferenssit ovat yksihuippuiset. 
Mediaaniäänestäjälle pätee um’(G) =1/n.

• Yleisesti, tämäkään ei ole optimimäärä julkishyödykettä, sillä emme tiedä, 
paljonko enemmän / vähemmän muut olisivat halunneet. On mahdollista, että
esimerkiksi joku äänestäjä arvostaa runsaasti julkishyödykettä ja olisi valmis 
maksamaan kompensaatiota niille, jotka eivät halua enempää, jotta saisi 
tavoittelemansa määrän. Tämä olisi Pareto-parannus.
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F. Erilaisia instituutioita, äänestys + vero 

• Äänestys ei myöskään tarjoa tehokasta insentiiviä preferenssien 
rehelliseksi ilmaisemiseksi, sillä totuudesta poikkeaminen ei aiheuta 
kustannuksia. On mahdollista, että äänestäjä ”liioittelee”
saadakseen haluamalleen suunnalle (vähän / paljon) paino-arvoa.

• Jotta voisi saada tehokkaan määrän julkishyödykettä, jokaisen 
toimijan pitäisi siis kantaa päätöksensä sosiaaliset kustannukset.

• Clarke ja Groves ehdottivat, että tulisi säätää sellainen vero, jossa 
äänestyksen ratkaisevan henkilön on maksettava valtiolle summa, 
joka vastaa sitä hyödyn menetystä, jonka hänen ratkaiseva 
äänensä vähemmistöön jääneille aiheutti. Kun jokainen punnitsisi 
tulevia tappioitaan, ja mahdollisuutta joutua vaa’ankieliasemaan, 
hänen kannattaisi ilmaista preferenssinsä rehellisesti.

Kappale 37

Epäsymmetrinen
informaatio
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A.  Epätäydellinen informaatio

• Tähän asti oletettu täydellinen informaatio: kuluttajat ja 
yritykset tietävät ostamiensa ja myymiensä tuotteiden 
laadun. Reaalimaailmassa informaatio on usein 
epätäydellistä, erityisesti, se on yleensä epäsymmetristä.

• Toimijoiden on siis pääteltävä laatu hinnasta tai muista 
signaaleista. Yritykset ja kuluttajat voivat tarjota sellaisia 
signaaleita tarkoituksella tai tahattomasti. Esimerkiksi 
käytetystä autosta arvellaan yleensä välittömästi, että se on 
myynnissä nimenomaan siksi, että se on huono.

• Takuu puolestaan antaa päinvastaisen signaalin; 
kenenkään ei kannata antaa takuuta huonolle tuotteelle.

B. Käytettyjen autojen markkinat

• Tarkastellaan käytettyjen autojen markkinoita. Osa niistä on koreaksi 
kiillotettuja, mutta sisältä ”karvaita” (sitruunat), osa taas päältä
vähemmän hienoja, mutta sisältä ”makeita” (luumut).

• Olkoon tarjolla 50 sitruunaa ja 50 luumua.

• Halutkoon ostaja maksaa luumusta $2,400 ja $1,200 sitruunasta.

• Myyjä puolestaan pyytää $2,000 luumusta ja $1,000 sitruunasta.

• Näyttäisi siis siltä, että kaikki on hyvin. Jos informaatio on täydellinen, 
luumut myydään hinnalla $2,400 - $2,000 ja sitruunat hinnalla $1,200 -
$1,000.
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B. Käytettyjen autojen markkinat

• Valitettavasti ostajan on vaikea päätellä käytetyn auton laatua. 
Tarkastellaan epätäydellisen informaation ratkaisua:

• Koska auton laatua vaikea päätellä, arvioidaan laatu keskimääräisen 
laadun perusteella. Jos ostaja , että sitruunoita ja luumuja yhtä paljon, on 
häne maksuhalukkuutensa 

(½)2 400 + (½) 1200 = 1800.

• Ongelmana on, että tällä hinnalla on ainoastaan sitruunoita tarjolla! Jos 
kuitenkin ostaja saa tietää tämän, hän on halukas tarjoamaan vain $1,200.

• Lopulta ainoastaan sitruunoita myydään hinnalla $ 1200-$. Huonot autot 
ovat syrjäyttäneet hyvät autot. Epätäydellinen informaatio on tuhonnut 
(pilannut) käytettyjen autojen markkinat.

C. Laadun valinta

• Edellä ajateltiin, että laatu eksogeeninen. Useimmissa hyödykkeissä
tuottajat voivat valita tuotteen laadun. Mikä olisi optimaalinen tuotteen 
laatu?

• Olkoon esimerkkinä sateenvarjomarkkinat. Oletetaan, että kuluttaja 
haluaa maksaa $14 korkealaatuisesta ja $8 huonolaatuisesta 
sateenvarjosta, mutta ei voi tunnistaa laatua ennakolta. Sen sijaan 
kuluttaja tietää kokemuksesta, että myynnissä olevista varjoista osuus q
on korkealaatuisia. Tällöin kuluttajan maksuhalukkuus p = q14 + (1 -
q)8.

• Olkoon sekä hyvän että huonon varjon keskimääräiset 
tuotantokustannukset ovat AC = 11.50.  Toimialalla on nyt kolme 
mahdollisuutta:

• Tuotetaan vain huonoja varjoja. Pitkän päälle kuluttajat oppivat 
tämän, siis että q = 0. Tällöin maksuhalukkuus on p = 8. Varjoja ei 
kannata tuottaa lainkaan. 
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C. Laadun valinta

• Tuotetaan vain hyviä, kun kuluttajat oppivat sen, maksuhalukkuus on 14, 
mutta jos ala on kilpailullinen, painuu hinta arvoon p = AC = 11.50. 
Kuluttajalle jää siis jokaisesta varjosta 2.5.

• Tuotetaan sekä hyviä, että huonoja. Jotta ala säilyisi hengissä on hyvien 
osuuden q oltava vähintään sellainen, että maksuhalukkuus on 11.50, 
Tämä saadaan ratkaistua seuraavasta;

11.50 = q14 + (1 - q)8 g = 7/12.

• Näin ajatellen epäsymmetristä informaatiotakin sisältävä ala voisi säilyä. 
Tämä perustui kuitenkin siihen, että hyvien ja huonojen tuottaminen maksoi 
yhtä paljon. Yleensä näin ei ole.

• Olkoon hyvien tuotantokustannukset AC = 11.50 ja huonojen AC = 11. Jos 
yrityksiä useita, jokainen ottaa hinnan (maksuhalukkuuden) annettuna 
ajatellen, että yhden yrityksen laatu ei hintaan vaikuta. Silloin kannattaa 
tuottaa vain huonoja. Mutta kuluttaja oppii laadun huononemisen ja haluaa 
maksaa huonosta vain ($8), vähemmän siis kuin tuotantokustannukset 
($11).

• Huonon tuotteen tuottamismahdollisuus tuhoaa markkinat!
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D. Laadun valinta vakuutuksessa

• Haitallinen valikoituminen (adverse selection) perustuu siihen, että
vakuutuksen ottajia koskeva informaatio ei ole vakuutuksen myyjän 
tiedossa (hidden information).

• Vakuutusta eniten tarvitsevat ostavat sen todennäköisimmin. Siksi 
hintalaskelmat, jotka perustuvat väestön keskimääräiseen 
vahinkoalttiuteen, eivät kata tosiasiallisia vakuutuksen kustannuksia. 

• Vakuutuspreemio on nostettava keskimääräistä riskiä korkeammalle, 
jolloin alhaisen riskin kuluttajien ei lainkaan kannata ottaa vakuutusta. 
Vakuutuksenottajiksi valikoituu vain korkean riskin kuluttajia, jotka 
karkottavat alhaisen riskin kuluttajat. Vakuutusmarkkinat tuhoutuvat. 
Siksi pakollinen vakuutus lisää keskimääräistä hyvinvointia.

• Moraalinen uhkapeli (moral hazard) on kysymyksessä silloin, kun otettu 
vakuutus muuttaa vakuutetun käyttäytymistä riskialttiimmaksi, eikä
vakuutuksenantajalla ole mahdollisuutta havaita sitä (hidden action),

E. Signalointi

• Jos siis hyödykkeen laatu markkinoilla vaihtelee, on mahdollista, että
huonot tuotteet karkottavat hyvät tuotteet. Siksi hyvälaatuisen 
hyödykkeen tuottajalla / omistajalla on insentiivi kertoa uskottavasti 
kuluttajalle tuotteen korkeasta laadusta.

• Esimerkkinä on takuu, vain hyvälaatuisen tuottajan kannattaa tarjota 
takuu tuotteelleen.

• Onnistuneen signaloinnin tuloksena syntyy kahdet markkinat, hyville ja 
huonoille tuotteille. Tasapainossa takuu erottelee kahdenlaatuiset 
tuotteet. Kyseessä on ns. separoituva tasapaino.
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F. Koulutus signaalina

• Työnantaja havaitsee vasta jälkikäteen, onko työntekijä hyvä vai huono. Olkoon 
hyvien työntekijöiden rajatuotos  MP = a2, huonojen MP = a1  ja a2 > a .

• Jos yritys voisi havaita laadun, kummallekin maksettaisiin rajatuotoksen 
mukainen palkka. Jos taas informaatio on epätäydellinen, kannattaa maksaa 
keskimääräisen rajatuotoksen mukaan.

• Jos olisi jokin uskottava signaali, jolla voisi osoittaa laatunsa, parantaisi se 
ainakin hyvien työntekijöiden tilannetta.

• Koulutus toimii uskottavana signaalina. Työntekijä voi itse valita koulutuksensa 
laadun. Hyvien on ”halvempaa” kouluttautua (vaihtoeht. mielessä), joten 
huonojen ei välttämättä kannata kouluttautua, sillä korkeampi palkka ei kata 
koulutukseen uhrattuja ajallisia ja rahallisia kustannuksia huonojen 
työntekijöiden kohdalla. Syntyy separoituva tasapaino.

• Koulutus vois siis toimia yksinomaan signaalina muuttamatta sinällään  
rajatuottavuutta. Sosiaaliselta kannalta tällainen on kuitenkin tehotonta 
koulutusinvestointia.

F. Koulutus signaalina

L = työvoima,

L1 = (1-b)L huonot työntekijät,

L2 = bL hyvät työntekijät,

a1 = huonojen työntekijöiden rajatuotos = keskimääräinen tuotos,

a2 = hyvien työntekijöiden rajatuotos = keskimääräinen tuotos.

• Täydellisen informaation tapauksessa huonoille / hyville työntekijöille maksetaan 
rajakustannusten edellyttämää palkkaa (yleissääntö p·MP = w, jos p = 1, niin MP 
= w), siis tässä tapauksessa

w1 = a1 ja w2 = a2

. Täydellisen informaation tapauksessa ei siis se, että on olemassa kahdenlaisia 
työntekijöitä, aiheuta mitään ongelmia. Mutta jos työnantaja ei voi tietää
työntekijöiden ”laatua”, hän on halukas maksamaan vain keskimääräistä
palkkaa. Jos työnantaja arvaa oikein sen, että, huonojen ja hyvien työntekijöiden 
suhde on (1-b) / b, niin palkkatarjoukseksi muodostuu

w = (1-b)a1 + b a2.
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F. Koulutus signaalina

• Tämä tarkoittaa sitä, että hyvät työntekijät saavat palkkaa, joka alittaa 
heidän tuottavuutensa. Jos heille on tarjolla parempi mahdollisuus, he 
lähtevät, ja työnantajalle jää vain huonoja työntekijöitä. Tapahtuu siis 
haitallista valikoitumista. Loppujen lopuksi työnantajalla on itse asiassa 
ylipalkattuja työntekijöitä, kun vain huonot ovat jäljellä. 
Tehokkuuspalkkamallin eräs idea on, että työnantajan ei siis kannata 
maksaa liian alhaista palkkaa työntekijöilleen.

• Jos hyvillä työntekijöillä ei ole vaihtoehtoisia työmarkkinoita, kannattaa 
heidän viestittää laatuaan. Koulutus e toimii sellaisena viestinä. 
Ajatellaan, että huonojen työntekijöiden kouluttautumisen 
yksikkökustannukset c1 ovat korkeammat, kuin hyvien työntekijöiden c2. 
Tarkastellaan koulutustasoa e*, joka on määritelty seuraavasti: 

2

12

1

12 *
c

aae
c

aa

• Oletetaan, että hyvät työntekijät valitsevat koulutuksen e* ja huonot työntekijät 
valitsevat koulutuksen e = 0. Tämä viestisi työnantajalle aivan selvästi, että
kannattaa maksaa palkkalisä (siis tuottavuuseroa vastaten) a2 - a1 kaikille 
koulutetuille henkilöille. Näin ”informaatiovaje” saadaan täytettyä. 

• Ongelmana on nyt kuitenkin, että jotkut huonot työntekijät saattavat innostua 
sittenkin hankkimaan koulutuksen. Tällöin työnantaja ennen pitkää huomaa, että
koulutus ei taannutkaan työntekijän laatua. Signalointi epäonnistuu.

• Onnistuneen signaloinnin edellytys on, että ”self-selection-ehto” täyttyy, 
huonojen ei kannata kouluttautua, eikä hyvien kannata jättää kouluttautumatta. 
Jos hyvä työntekijä tekisi näin, hänen palkkansa laskisi määrän a2 - a1 mutta 
koulutusmenotkin pienenisivät määrän c2e*. Koulutusmenojen lasku on kuitenkin 
palkanlaskua pienempi määrä (katso yllä oleva kaava). Vastaavasti laskien 
havaitaan, että huonojen ei kannata kouluttautua, vaikka se olisikin mahdollista.  
Saadaan ns. separating –tasapaino. Tämän tuloksen edellytys on, että c2 < c1.

• Huomaa silti, että resursseja käytetään vain informaation saamiseen, siis 
tuotannon kannalta täysin tehottomasti.
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