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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen kohde 

Tassa tutkielmassa paneudutaan rahamarkkinoiden tapahtumiin 

Suomessa vuosina 1926-1931. Ajanjakson loppuvuosiin ajoit

tuu suuri lamakausi, Suomen taloushistorian suurin hairio 

lukuu..n ottamatta sotien aiheuttamia. 

Laman tutkiminen oli alunperin tutkielman ensisijainen tar

koitus. Mutta lamaan liittyy oleellisesti sita edeltanyt 

noususuhdanne, johon monet laman ilmiot ovat jaljitettavissa. 

Siksi lamaa edeltanyt nousu saa suuren painon. Miksi palata 

vain vuoteen 1926, onhan oletettavissa, etta monet laman il

miot juontavat paljon sitakin varhemmasta ajasta? Ratkaisuun 

on vaikuttanut se, etta yhteydet kayvat yha epaselvemmiksi 

ja tyolaammiksi loytaa, mita kauemmaksi ajassa taaksepain 

palataan. Vuosi 1926 on luonteva raja siksi, etta sen alusta 

Suomen rahajarjestelmassa palattiin kultakannalle. 1920-luvun 

alussa olivat kultakannalle paluun valmisteluun liittyneet 

ongelmat talouspolitiikan keskeisia kysymyksia, kunnes vuon

na 1925 oltiin valmiit tekemaan paatos. 

Rahayksikon kansainvalisen arvon maaraytymisperusteissa ta

pahtunut muutos on ratkaisevana myos maarattaessa tutkitta-
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van ajanjakson paattyminen. Suomen markka irroitettiin kul

takannasta 12. paivana marraskuuta 1931, kun kansainvalinen 

rahajarjestelma oli kriisissa ja monet maat olivat jo luo

puneet kultakannasta. Jalleen taloudellisten ongelmien pai

nopiste muuttui. 

Itse suhdannekehityksen kannalta tutkittava ajanjakso paattyy 

syvirnpaan lamaan: tuotanto oli v. 1931 alimmillaan ja talvi 

1931-32 oli tyollisyyden kannalta raskain.
1 

Suhdannekier-

ron tutkimisen kannalta tama kyllakin merkitsee sita puutet

ta, etta elpymisvaihe jaa tutkimatta. Ernpymiseen liittyvat 

rahamarkkinoiden tapahtumat kuitenkin savyttyvat siina maa

rin muutoksista kansainvalisessa rahajarjestelmassa ja 

Suomen markan ulkomaisen arvon hakemisesta, etta sen piir

teet poikkeavat ratkaisevasti ajasta ennen kultakannasta 

luopumista. 

1.2. Teoreettisia taustakysymyksia 

Tutkimus liittyy laajempaan Suomen rahamarkkinoita ja 

harjoitettua rahapolitiikkaa kasittelevaan tutkimukseen, jossa 

on tarkoitus selvittaa seka teoreettisesti etta empiirisesti 

rahamarkkinoiden toimintaa yleensa seka rahapolitiikan 

1. Ks. tuotantoa ja tyollisyytta koskevia tilastosarjoja

kuviossa 1. ja liitteessa 6.
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tavoitteita ja korviketavoitteita. suomalaisessa rahatalou

dessa, jonka keskeisia piirteita ovat pankkijarjestelman 

keskittyneisyys ja kansantalouden avoimuus. 

Kasiteparilla tavoitteet ja korviketavoitteet tarkoitetaan 

tassa problematiikkaa, joka koskee vaikutusketjua keskus

pankin valittomassa paatantavallassa olevista toimenpiteis

ta rahapolitiikan lopullisiin tavoitteisiin (ultimate 

targets). Rahapolitiikan yleiset tavoitteet ovat kansanta

louden sisaisesta ja ulkoisesta tasapainosta huolehtimi-

nen - tai astetta konkreettisemmin:tuotantovoimien kaytto

asteesta, hintatason stabiliteetista ja kansantalouden ul

komaisesta maksuvalmiudesta huolehtiminen. Keskuspankin va

littomassa paatantavallassa ovat puolestaan keskuspankin 

oma diskontto- ja rediskonttokorko, muut rediskonttausehdot 

mukaan lukien rediskonttaavien pankkien luottoehtojen mah

dollinen valiton kontrollointi, keskuspankin omat luotot 

valtiolle ja yleisolle, rahayksikon ulkomaisen arvon maaraa

minen yhdessa muiden valtionelinten kanssa, mahdollisesti ul

komaisten paaomanliikkeiden valiton kontrolloiminen ynna 

muut toimenpiteet, kuten suostuttelu ja lausuntojen antami

nen, jotka eivat ole helposti luokiteltavissa. Kaytettavat 

toimenpiteet vaihtelevat maasta toiseen ja ajanjaksosta toi

seen, eika tassa ole tarkoitus tehda aiheesta taman perus

teellisempaa selkoa. Mika tama vaikutusten ketju keskuspankin 

toimenpiteista rahapolitiikan lopullisiin tavoitteisiin on 
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ja mitka taloudelliset muuttujat ovat siina keskeisimmat, 

on aiheena kilpaileville teorioille. 

Termilla korviketavoitteet (proximate targets) tai raha

markkinoiden kireyden osoittimet (indicators) tarkoitetaan 

nii ta taloud·ellisia suurei ta, jotka eri teorioiden mukaan 

ovat rahapoliittisessa valitysrnekanismissa keskeisimmat. 

Esimerkit havainnollistanevat, mista on kysymys, ja samalla 

tulee ilrnaistuksi muutaman paakoulukunnan opit suppeassa 

muodossaan - tosin niin suppeassa, etta liiaksi yksinkertais

taminen on lahella. 

Ns. keynesilaisten oppien mukaan heilahtelut investointiak

tiviteetissa on kansantalouden yleisten suhdannevaihteluiden 

syy. Eraiden keynesilaisten mukaan rahapolitiikalla ei ole 

mahdollista vaikuttaa investointeihin sita eika tata, eika 

rahapolitiikka siis kelpaa suhdannepolitiikan valineeksi. 

Toisten keynesilaisten mukaan koron muutokset vaikuttavat 

investointeihin ja korko on puoles taan rahapolitiikan saa

deltavissa. Naiden mukaan koron ja suhdannevaihteluiden va

linen yhteys on vielapa niin laheinen, etta riittaa kun kes

kuspankki seuraa koron liikkeita ja suorittaa rahapoliitti

set toimenpiteet koron muuttamista silmalla pitaen. Tasta 

termi korviketavoite: koron kontrolloiminen on riittava 

ja se korvaa rahapolitiikan yleiset tavoitteet. Eraissa opeis

sa korostakin palataan vaikutusketjussa askel taaksepain: 
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katsotaan etta liikepankit muuttavat korkojaan sen mukaan 

kuinka paljon niilla on saatavia keskuspankista ja velko-

ja sille eli mika niiden - jollakin tietylla tavalla maa

ritelty - likviditeetti on. Jos pank.kien likviditeetin 

muutokset laheisesti vaikuttavat pan..kkien korkojen muutok

siin, riittaa kun keskuspankki seuraa pankkien likviditeet

tia: se on talloin korviketavoite. Tama oppi tunnetaan USA:ssa 

free reserves -doktriinina, ja sita on esiintynyt eri modifi

kaatioina muissakin maissa. 

1950-luvun lopulla sai keynesilainen koulukunta vakavan 

haastajan monetaristiselta koulukunnalta. Monetaristien mu

kaan korko ei ole mitenkaan keskeinen muuttuja rahapolitii

kan valitysmekanismissa ja se saattaa vielapa ohjata harhaan. 

Sen sijaan on kiinnitettava huomio yleison hallussa olevan ra

han maaraan, tarkemmin sanoen laajasti maaritellyn rahan maa

raan eli suureeseen joka sisaltaa yleison hallussa olevan 

keskuspankk.irahan ja kateistalletusten (suppea raha) lisaksi 

yleison aikatalletukset liik.epankeissa. Tama oppi syntyi 

USA:ssa ja sita sovellettiin aluksi vain sikalaisiin oloihin. 

Sovellettaessa sita muihin, USA:ta avoimempiin k.ansantalouk

siin, on jouduttu pohtimaan ulk.omaisten liiketoimien huomioon

ottamisen ongelmaa. Yk.sinkertaisesti sanoen kysymys on siita, 

etta avoimessa taloudessa yleiso saattaa kayttaa osan raha

politiikan avulla aikaansaadusta ostovoimasta ulk.omaisiin 

hank.intoihin ja velanantoon (netto) ulkomaille, eika taten 

ulkomaille vuotanut lik.viditeetin lisays tule missaan 
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vaiheessa rekisteroidyksi rahan maaran lisaykseksi. Ratkai

su, joka tahan on tarjottu, mutta joka ei ole ollenkaan ongel

maton, on etta korjataan rahan maaraa osoittavat tilastosar

jat ulkomaisten reservien maaralla, jolloin saadaan kotimai

sen luotonannon maara (domestic credit; ks. liitetaulukon 1 

selitykset). 

Edellaesitetyssa muodossaan rahateoreettiset opit ovat osak

si historiaa, mutta kiistakysymykset liittyvat edelleenkin 

mainittuihin rahamarkkinoiden muuttujiin. 

Nama rahamarkkinoiden keskeisiin kasitteisiin liittyvat 

kysymykset on otettu esiin siksi, etta ne vaikuttavat tut

kimuksen kulkuun, vaikkei tarkoituksena varsinaisesti ole

kaan kilpailevien teorioiden empiirinen testaaminen. Mutta 

joka tapauksessa kunkin ylla mainitun rahataloudellisen 

suureen tilastosarja otetaan esiin, joten tarjoutuu tilai

suus alustavasti tarkastella, miten kukin niista on tutkit

tavana ajanjaksona kehittynyt. Pelkastaan niinkin poikkeuksel

lisen ajanjakson tarkastelu kuin tutkittavan ei riittaisi

kaan yleisten johtopaatosten tekemiseen, mutta toisaalta myos 

poikkeuksellisen ajanjakson liittaminen havaintoaineistoon 

on valttamatonta, kun halutaan testata yleisiksi vaitettyja 

vaikutussuhteita. Yhtena taman tutkimuksen tehtavana on 

koota mainittuihin tarkasteluihin tarvittava aineisto sita sil

rnalla pitaen, etta se voidaan myohernmin liittaa laajempaan 

aineistoon, ja ehkapa esitettavilla tulkinnoilla on jotakin 



merkitysta yleisten teoreettisten tarkastelujen kannalta. 

1.3. Viitekirjallisuus 

Tarkein viiteteos on Reino Rossin kirja Suomen Pankin korko

politiikka vuosina 1914-19281 , mutta ennen sen referointia

muutama sana muiden esittamista kasityksista. 

Yksimielisyyden voi sanoa vallitsevan siita, etta lama.vuosi

na harjoitettu talouspolitiikka ei ollut talouselamaa elvyt

tavaa. Erimielisyydet alkavat siita, olisiko se voinut sita 

olla. Loppuvuodesta 1928 nimitettiin Taloudellinen neuvotte

lukunta, joka esitti puhjenneen laman luonteesta. ja sen el

vyttamismahdollisuuksista seuraavaa: "Konjunktuurien vaihte

lut kuuluvat talouselaman luonteeseen eika niita ole missaan 

maassa kyetty talouspoliittisilla toimenpiteilla poistama�n ••• 

Ei ole olemassa mitaa.n keinoa, milla voitaisiin talouspulJen 

puhkeamista ehkaista tai saada ne paattymaan, ennen kuin ta

louselama on sisaisesti paassyt tervehtymaan." Talouspulan 

tuli "lyoda maahan" se, mika oli "juuriltansa lahoa 11
•

2 

1� Helsinki 1951. 

2. Esitettyja kasityksia referoidessani olen kayttanyt hyvak

seni Jorma Kalelan kasikirjoitusta Pulapolitiikkaa, Valtion

talous- ja sosiaalipolitiikka Suomessa lamavuosina 1929-

1933. Edella esitetty Kalela, mt. s. 37, alkuperaislahde

Taloudellisen neuvottelukunnan lausunto taloudellisen tilan

teen johdosta. Taloudellisen neuvottelukunnan julkaisuja 3,

Helsinki 1929, s. 8.
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Taloudellinen neuvottelukunta oli silloisia paatoksenteki

joita lahella ja sen lausunto kaykoon esimerkista lausun

noista, jotka aikanaan puolsivat harjoitettua politiikkaa. 

Myohernmista arvioinneista ainakin Iisakki Laatin vuodelta 

1949 on vahintaan ymmartava ellei myonteinen: 11 
• • •  (tuolloin 

harjoitettua) tyopaJ.kkapolitiikkaa on sosiaaliselta kannalta 

paljon arvosteltu ••• ja epailematta se onkin ollut omiaan 1

syn.nyttamaan katkeruutta laajoissa tyovaen joukoissa. Koko 

maan kaP.nalta asiaa arvostellen ei ole kuitenkaan unohdetta

va sen myonteisiakaan puolia, ••• Se oli kenties liian kova

kourainen parannuskeino, mutta se auttoi 11
•
1 Saman suuntai-

nen on melko tuore Jouko Siiven arvio vuodelta 1967: "(Harjoi

tettu talouspolitiikka) tuotti, se myonnettakoon, paljon 

karsimysta kulutuskysynnan jatkuvan heikentymisen vuoksi, 

mutta se oli toisaalta kauaskantoista suunnittelua, jolla 

tahdattiin pulan ta..'kaiseen aikaan". Laatin ja Siiven arvioin

nit koskevat talouspolitiikkaa yleensa eri talouspoliitti-

sia toimenpiteita erittelematta, mutta epailematta ne koskevat 

myos rahapolitiikkaa. Erityisesti Suomen Pan.kin luottopoli

tiikkaa koskee seuraava Siiven ymmartava toteamus: "Maassa 

oli joukko vanhentunein menetelmin kannattavuuden rajoilla toi

mivia yrityksia, jotka juuri olivat pitaneet hintatason 

1. seu:cBavalta sivulta
E:nsirmnainen sitaatti Kalela, mt. s. 1, toinen s. 2 ja kol

mas s. 170. Alkuperaislahteet: Laati, Iisakki: Itsenaisen

Suomen rakennustyo, teoksessa Arvi Korhonen (toim.): Suomen

historian kasikirja II, Porvoo 1949, s. 518-519, ja Siipi,

Jouko: Ryysyran_�asta hyvinvointivaltioon, Porvoo 1967, s. 82

ja 85.



korkealla. Naita karsimalla aiottiin kelvollisemmille 

saada varoja kayttoon • ••• Rohkeita, uudistusmielisia 

yrittajia koetettiin tukea karsittaessa liika varovaisia ja 

vanhoillaan elajia.". 

Edella esitettyjen lausuntojen voi sanoa heijaste1evan 

silloisen talouspoliittisen johdon nakemyksia. Merkittavin, 

varsin laajasta kysymyksenasettelusta tuolloin harjoitettua 

rahapolitiikkaa arvioiva teos on jo mainittu Rossin kirja. 

Vaikka kirjan otsikossa korostuu korkopolitiikan merkitys, 

on siina kasittelyn kohteena rahapolitiikka yleensa. Ilmei

sesti kirjan nimen valintaan on vaikuttanut se, etta sita 

kirjoitettaessa keynesilaiset opit tekivat tuloaan Suomeen 

ja - kuten jo aiemmin oli puhetta - niissa on korolla kes

�einen merkitys. 

Rossin kasitys lamavuosina· harjoitetusta rahapolitiikasta 

lienee tiiviimmillaan seuraavassa: "Suomen Pankin ••• ornaksu

ma asenne on hyvin ymmarrettavissa ja perusteltavissa, var

sinkin katsoen niihin vaikeuksiin, joita suhteellisen suuri 

ulkomainen velkaantuneisuus maalle silloisissa olosuhteissa 

aiheutti", koska "Suomen Pankin lahtemista ekspansiopolitii

kan tielle olisi voitu tulkita tahallisen inflaatiopolitii

kan harjoittamiseksi ja ••• se olisi saattanut herattaa epa

luottamusta rnaatamme kohtaan, etenkin kun Suomen eurooppa

la.isi ttain katsoen suurimi ttainen inflaatio oli tuoreessa 

muistissa 11
•

2

1. alaviitta edellisella sivulla.

2. Rossi, mt. s. 248.
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Rossi painottaa nimenomaan tiettya kasitysta, joka oli 

"silloin yleisesti vallitseva myos kansainvalisissa finans

si- ja keskuspankkipiireissa, joiden kanssa Suomen Pan.kin 

johtokunta oli kiinteassa kosketuksessa". Sen mukaan eks

pansiivista. rahapolitiikasta olisi seurannut vain inflaatio 

eika tuotan.non elpyminen.
1 

Toisaalta Rossi ymmartaa, 

jopa hyvaksyy Suomen Pan.kin johtoa ankarasti arvostelleiden 

nakemyksen: "Lopuksi on myos viela syyta todeta, ettei eks

pansiivisempaan raha- ja luottopolitiikkaan seka "halpaan 

rahaan" pyrkinyt "pulaliike", jonka eturivissa esiintyivat 

mm. Teknillisen korkeakoulun kansantaloustieteen professori

YRJO JAHNSSON ja Helsingin yliopiston agraaripolitiikan do

sentti V. F. JOHANSSON, sinansa ollut nykyaikaisen kasityksen 

mukaan mitenkaan utopistisella ja epaterveella linjalla. 

Esitetyissa ajatuksissa oli paljonkin varteen otettavaa, ol

koonpa etta suositeltu kokeilu meidan oloissamme - osaksi 

juuri johtavien piirien ja yleisen mielipiteen ortodoksisuu

den vuoksi - helposti olisi saattanut johtaa rahataloudelli

sesti arvaamattomiin seurauksiin 11
•

2 
Tassa nakyy Rossin 

mielipiteen tasapainoilu: pulaliike ei ollut utopistinen, 

mutta sen vaatimat toimenpiteet olisivat saattaneet osaksi 

johtavien piirin mielipiteen kypsymattomyyden vuoksi johtaa 

arvaamattomi.in seurauksiin. 

1. Sama, s. 247.

2. Sama, s. 248-249.
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Jos on Rossin kasitys laman aikana harjoitetusta rahapo

litiikasta varovainen ja tasapainoileva, niin hanen kasi

tyksensa lamaa edeltaneesta politiikasta on varsin arvos

televa: "Keskuspankin perusvirheeksi onkin luettava se, 

ettei pankin johto tuolloin koron "normalisoimispyrkimyk

sissa.an" kiinni ttanyt rii ttavaa huomiota ekspansion vaa

roihin ••• "� Edelleen han toteaa vuoden 1927 aikana toi

meenpannuista diskonttokoron alentamisista: "Suhdannepoliit

tisesti ne olivat kaikki askeleita vaaraan suuntaan jail

meisesti sita enemman arvosteltavissa, mita myohemmassa 

vaiheessa ne otettiin." 2

Yhta kriittinen on Meinanderin arvio: "Keskuspankilla oli 

siis hyva halu harjoittaa taysin vastakkaista politiikkaa 

kuin tilanne naytti vaativan, mutta - sopinee sanoa: on

neksi - se ei siihen taysin kyennyt.113 Meinander kuten

Rossikin arvostelee Suomen Pankin toimenpiteita koron alen

tamiseksi. He arvostelevat paitsi itse toimenpiteita myos 

esitettyja perusteluita. Korkokannan alentamisen peruste

luksi esitettiin Suomen kansainvalisesti ottaen korkea 

1. Sama, s. 218.
2. Sama, s. 219.
3. Meinander, Nils: Sataviisikymmenta vuotta rahapolitiikkaa,

Suomen Pankki 1811-1961, Helsinki 1964, s. 74.
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korkotaso. Vaikka Rossi ja Meinander ymmartavatkin taman 

argumentin, he painottavat sita, etta toimenpiteet olivat 

liiallisia ja suhdannepoliittisesti vaarin ajoitettuja. 

Rossi ottaa arvostelevasti esiin myos keskuspankin kaytta

mat yksityistaloudelliset perustelut, siis sen, etta kes

kuspankin toimenpiteita perusteltiin pankin oman paaoman 

sijoittamisen kannalta. Tasta han esittaa esimerkkina lau

suman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomuksesta vuo

delta 1928: "Tama Pankin suoranaisen luotonannon lisaanty-

minen, . . .  johtuu Pankin omien varojen kasvamisesta mika 

tietaa paaomien lisaantymista, joiden tulee saada sijoituk

sensa siita riippumatta, missa maarin yksityiset pankkilai

tokset kulloinkin tarvitsevat kayttaa rediskonttausta 

Suomen Pankissa. 11 1 Tasta Rossi: "OP.ban ilmeista, etta kes

kuspankin on viime kadessa harkittava ainakin kaikkia "kvan

titatiivisia" toimenpiteitaan yksinomaan niiden kansanta

loudellisten vaikutusten kannalta. Painvastoin kuin voitto

periaatteen pohjalla toimivissa liikepankeissa keskuspankin 

luottopolitiikkaan ja ratkaisuihin eivat liiketaloudelliset 

kannattavuusnakokohdat saa vaikuttaa 11
•

2

Rossin arvion mukaan - ja sita myos Meinanderin arvio myo

tailee - noususuhdanteessa etenkin vuoden 1927 aikana har

joitettiin virheellista, ekspansiivista politiikkaa. Tait

tuminen oli edessa ja se tapahtui varhemmin kuin yleensa 

1. Rossi, mt. s. 216-217.

2. Sama, s. 217, alleviivaus Rossin.



13. 

muissa maissa, mika viittaa siihen, etta kotimaiset teki

jat olivat varsin merkittavia. Juuri ulkomaisen velan suu

ruus oli sitten itse lamavuosina ehkapa tarkein syy tiuk

kaan rahapolitiikkaan - oikein tai vaarin. 

Rossin arvio on perusteellisin, mutta ei suinkaan ensimmai

nen. Jo aikalaiset esittivat samansuuntaista kritiikkia, 

heista ennen muuta jo mainitut V. F. Johansson ja Yrjo 

Jahnsson •. Edellinen julkaisi jo vuonna 1929 kirjasen Pengar, 

tull och kris.1 Arvostelu kohdistui paitsi ekspansiiviseen

rahapolitiikkaan myos eraisiin tullipoliittisiin ratkaisui

hin. Naihin teemoihin Suomen Pankkiin lamavuosina kohdistu

nut oppositio, ns. pulaliike Johansson ja Jahnsson muiden 

mukana, kernaasti palasi myohemmin asettaessaan vastakkain 

keskuspankin toimenpiteet ennen lamaa ja sen jalkeen. 

Pulaliikkeen paavaatimuksia oli lamavuosina ekspansiivisempi 

rahapolitiikka, tarkemmin sanoen korkokannan alentaminen. 

Pulaliike ajoi paaasiallisesti velkaantuneen maatalousvaes

ton asiaa, kun ta.man reaalinen velkataal{ka oli deflaation 
? 

vuoksi entisestaankin kasvanut ..... 

Tassa yhteydessa on syyta rajata kasilla oleva tutkimus 

kahden muun vireilla olevan tutkimuksen suhteen. Kalelan 

jo mainittu Pulapolitiikkaa-kasikirjoitus on hanen johtamansa 

Valtio ja talouselama -projektin ensimmainen tuotos ja 

1. V. F. Johansson: Pengar, tull och kris, Helsingfors 1929.
2. Pulaliikkeesta ks. Kalela, mt. s. 129-167.
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samalla osa sen tutkimussuunnitelmaa. Projekti kartoittaa 

valtion taloudellisen merkityksen muuttumistataimuuttu

mattomuutta Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla ja sen kysymyk

senasettelut ovat pitkallevietyja.
1 

Kasilla oleva tutkimus 

on kysymyksenasettelultaan tata paljonkin suppeampi, mutta 

on motivoitunut Pulapolitiikkaa-kasikirjoituksen kysymyksen

asetteluista ja voinee parhaassa tapauksessa tarjota puolik

si jalostettua materiaalia laajempien pohdiskelujen tarpeik-

si. 

Toinen rajaus koskee seka kysymyksenasettelua etta kaytet

tavaa materiaalia: tama tutkimus ei ole doktriinihistoria.1-

linen eli sen paremmin tutkittavan ajanjakson taloudelliseen 

ajatteluun kuin toteutetun politiikan julkilausuttuihin pe

rusteluihinkaan ei systemaattisesti puututa. Henri J. Var

tiainen tiettavasti valmistelee tutkimusta taloudellisesta 

ajattelusta Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla ja kasikirjoitus 

Pulavuosien puristus, joka kasittelee Yrjo Jahnssonin kaymaa 

talouspoliittista keskustelua, on jo valmis.
2 Seka Vartiaisen

etta Rossin ja Kalelan huomiot vallinneesta ajattelutavasta 

ja kaydysta keskustelusta ovat kuitenkin vaikuttaneet tahan 

tutkimukseen. 

Rossin tutkimus on, kuten jo on todettu, tahanastisista pe

rusteellisin. Sen johtopaatokset ovat tassa esitettavien 

1. Kalela, mt. s. 2.

2. Henri J. Vartiainen: Pulavuosien puristus, Yrjo Jahnsson

ja talouspoliittinen keskustelu Suomessa suuren maailman

pulan aikana, kasikirjoitus toukokuu 1969.



perustana, eika niita ole tarvinnut oleellisilta osin 

muuttaa, vaan tehtavana voi sanoa olevan niiden tarkenta

minen. Tarkeimpana tarkennuksen kohteena on kansantalouden 

ulkomaisten paaomanliikkeiden merkitys taloudelliseen ke

hitykseen yleensa ja erityisesti rahamarkkinoihin. Tama 

koskee seka korkeaslLhdannetta ja laskusuhdanteen alkua eli 

vuodesta 1927 vuoteen 1929, jolloin ulkomainen velka kasvoi, 

etta itse lamavuosia (1930-31), jolloin velkaa lyhennettiin. 

1.4. Kaytetty tilastoaineisto 

Kaytetyssa tilastoaineistossa on keskeisena Suomen Pankin 

ja muiden pankkien taseiden avulla konstruoidut tilasto

sarjat, jotka on koottu liitetaulukkoon 1. Siina edetaan 

keskuspankkirahasta koko pankkijarjestelman luottoihin ko

timaisille talousyksikoille noudattaen tiettya logiikkaa, 

joka on esitetty mainitun liitetaulukon selityksissa. Ai

neisto on kuukausiaineisto, vaikka aivan kaikki tarvitta

vista sarjoista eivat olekaan saatavissa kuukausipohjalla. 

Naiden osalta on suoritettu arviointeja. Laskentamenetel

mat. smnoin kuin kaikki lahteet esitetaan taulukon yhteydes-

sa. 

Suoraan keskuspankin taseista on poimittu edellisessa tau

lukossa kaytetyn lisaksi keskuspankin saatavat yleisolta 

ja nettosaatava valtiolta. Nama ovat liitetaulukossa 2. 
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Edellisten ohella muodostaa laajahkon kokonaisuuden liite

taulukoissa 3 - 5 esitettava maksutaseaineisto. Liitetau

lukko 3 on varsinainen maksutase ja sita taydentavat liite

taulukot 4 ja 5, joissa esitetaan ulkomaisten saatavien 

ja velkojen varannot kunakin vuonna. Nama aineistot on saa

tu kayttoon Suomen Pankista. Ne ovat maksutaselaskelmista 

pitkaan vastanneen fil.maist. Ragni Barlundin tyotauluja 

ja muuta maksutasemateriaalia. Aineistoa ei ole missaan 

julkaistu yhtenaisena, joten lahdeviitteeksi jaa talta osin 

tama julkaisematon aineisto. Siihen on tehty muutamia lisay�

sia ja muutoksia, jotka selostetaan taulukkojen yhteydessa, 

ja ne on tehty yhteisymmarryksessa maisteri Barlundin kans-

sa. 

Muutoin kaytetaan tavanomaista kokonaistaloudellista tilas

toa tuotannosta, tyottomyydesta, viennista, tuonnista ja hin

noista. Nama perustuvat paaasiassa viralliseen tilastoon 

ja ne esitetaan liitetaulukoissa siina muodossa kuin niita 

tekstissa ja kuvioissa kaytetaan. 

Viimeisena on viela liitetaulukko, jossa esitetaan tietty

ja kotimaisia korkoja. Tamakin aineisto on muokattu viral

lisen tilaston aineistosta. 
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2. REAALITALOUDEN KEHITYSPIIRTEITA V. 1925-1932

2.1. Tuotanto, tyottomyys ja hinnat 

Tuotannon kehitysta selvitetaan kuvion 1 avulla. Siita 

kay ilmi, etta kokonaistuotanto vaheni vuodesta 1928 

vuoteen 1929. Teollisuustuotanto kasvoi viela vuonna 1929. 

Laskusuhdanteen voi kuitenk.in sanoa alkaneen erailta osin 

jo vuoden 1928 lopulla, jolloin asuntotuotanto kaantyi las

kuun.1 Tosin kaanne ei nay viela koko vuotta 1928 koskevassa 

t--;--' 

t::-

...=.t 
+ 

-

Kuvio 1. Kokonaistuotanto (-), teollisuustuo

tanto (---) ja as_uototuotanto (--1 vJ_ 1926-32, 

1 9 2 6 :: 1i) 0 • 1- 1-+'+rttttt 
14 

-r::l:ttltt!!! 1---i n_:d. • -

140 

120 

10-8 

-s-o

25 26 27 28 2 9 30 31 32 

LAHDE: ks. liitetaulukko 6. 

1. Suomen Pankin vuosikirja 1928, s. 6.
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tiedossa, vaan tuolloin tuotanto oli juuri korkeimmillaan. 

Asuntotuotannon lama oli varsin perusteellinen: vuoden 

1931 tuotanto ei ollut edes kolmatta osaa vuoden 1928 

tuotannosta. Vuosi 1932 oli ensimmainen, jolloin asuntotuo

tanto kasvoi, samoin kuin kokonaistuotanto ja teollisuus

tuotanto. Tyottomyys kasvoi aina talveen 1931-32 saakka ja 

alkoi sitten vaheta tuotannon elpyessa, kuten kuviosta 2 

selviaa. 

Kuvio 2. 

100fJ 
� 

1 
henkea 

80 

.. 40 

30 

Tyottomyys vuosi-na 1929-1933. 

A-------------------1· 

29-30 30-31

LAHDE: ks. liitetaulukko 6. 

Tukku.�intojen ja elinkustannusten kehitys kay ilmi kuvios-

ta 3. Hinnat nousivat jonkin verran vuodesta 1926 vuoteen 1928. 

Lamavuosina ne alenivat niin, etta lasku vuodesta 1928 vuo-
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teen 1932 oli toistakymmenta prosenttia. Nykyisesta pers

pektiivista hintojen nousu ennen vuotta 1928 ei tunnu ol

len.�aan voimakkaalta, mutta on toisaalta huomattava, ettei 

hintakehitys ollut suinkaan yhtenainen, vaan esimerkiksi 

maataloustuotteiden hinnoissa tapahtui keskimaaraista huo

mattavasti voimakkaampaa nousua vuoden 1927 alusta kesaan 

1928. 
1 

Kuvi.o 3. Tukkuhinnat (-) ja elinkustan-

riU k S� t 't- - - ➔ V • 1 9 2 6 - 1 9 3 2 , 1 9 2 6 = 1 0 0

LAHDE: ks. liitetaulukko 8. 

2.2. Vienti suhdannetekijana ja tuonnin merkitys 

Tassa tutkimuksessa ja.tetaan ulkomaankauppa varsin vahai

selle sijalle, mika ei kuitenkaan merkitse sita, etta 

haluttaisiin vaittaa silla olleen vahainen vaikutus talou-

1� Ks. esim. Rossi, mt. s. 230. 
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delliseen kehitykseen tutkittavana ajanjaksona. Vienti-

tulojen suuruus riippuu oleellisesti ulkomaisesta kehityk

sesta, vientimarkkinoista ja sita kautta kansantalouteen 

tulee ulkoisia sykayksia. Heilahtelut vientituloissa vai

kuttavat rahamarkkinoihin paaasiallisesti kahta tieta: 

vienti tuo maahan valuuttaa, jolla sinansa on ceteris 

paribus rahamarkkinoita keventava vaikutus. Toisaalta vien

tinakymat - jotka osaksi maaraytyvat menneesta kehitykses-

ta - vaikuttavat siihen, kuinka innokkaasti vientia harjoit

tavat yritykset laajentavat tuotantoaan, milla on vaikutus 

luoton kysyntaan. Vienti siis vaikuttaa talouteen muun muas-

sa rahamarkkinoiden kautta. Mutta jos vienti olisi ainut 

rahamarkkinoihin vaikuttava tekija - ja rahamarkkinat siten sen 

suhteen alisteinen - ei rahamarkkinoiden tutkiminen olisi ko

vin mielenkiintoista. Mielenkiintoisuutta lisaa huomattavas-

ti se, etta myos muut tekijat, mm. ulkomaiset paaoman-

liikkeet ja rahapoliittiset toimenpiteet, vaikuttavat raha

markki:noihin ja sita kautta koko talouteen. Tassa tutkimuk

sessa keskitytaan rahamarkkinoiden yleisen tilan kuvaamiseen 

ja korostetummin tulevat esiin muut vaikuttaneet tekijat 

kuin vienti. Ratkaisuun on vaikuttanut myos se, etta vientia 

koskeva laaja tutkimus on jo kaytossa, nimittain Veikko � 

� teos Vienti Suomen suhdannetekijana vuosina 1870-1939.
1 

1. Helsinki 1955.



1 

Kuvio 4. Viennin ja tuonnin arvot ja volyymit 

v� 1925-1932. 
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Oheisesta kuviosta ilmenee, etta viennin kehitys vastaa 

suurin piirtein tuotannon kehitysta, vielapa niin, etta 

heikkeneminen viennissa edeltaa kokonaistuotannon kaanty

mista laskuun. Kuviosta voi paatella, etta vaikka viennin 

arvo kasvoikin voimakkaasti vuonna 1927, niin volyymin 

kasvu oli sitakin suurempi: hintataso oli siis laskenut.
1 

Nain todella tapahtui. Viennin rakenne oli varsin yksi-

1. Tarkemmin: Erkki Pihkala - Heikki Oksanen: Suomen ulko

maankauppa 1917-19L�9, kasikir joi tus.
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puolinen: yli 80 prosenttia viennista oli puuta ja puun

jalosteita ja noin 40 prosenttia suuntautui Englantiin ja 

Irlantiin.
1 

Puutavaramarkkinoilla ei hintakehitys ollut 

tuottajille suotuisa yleensakaan Euroopassa noina vuosina, 

ei myoskaan Englannin markkinoilla. Hintatasoa laski siella 

mm. venalaisten tuleminen markkinoille. Tassa riittakoon kui

tenkin toteamus, etta seka viennin arvo etta sen volyymi saa

vuttivat pohjan vuonna 1931 eli samana vuonna kuin yleinen 

SlLh.dannekehi tys • 
2 

Kuviossa kiinnittyy huomio myos siihen, etta tuonnin hei

lahtelut ovat viennin heilahteluja voimakkaammat. Voitaneen. 

olettaa - kuten yleensa - , etta viennin heilahtelut ai

heutuvat paaasiassa ulkomaisista tekijoista ja tuonnin paa

asiassa kotimaisista. Tama antaa aiheen paatella, etta 

kotimaisilla tekijoilla oli merkittava osuus siihen, etta 

tuonti ylitti viennin hyvin voimakkaasti v. 1928, mika oli 

yksi valuuttavarantoa vahentanyt tekija ja kriisin aiheut

taja. Tuonnin voi katsoa riippuvan yleisesta taloudellises

ta kehityksesta ja siten myos rahamarkkinoista. Siina mie

lessa jaljempana suoritettava rahamarkkinoiden analyysi pyr

kii muun ohessa valottamaan myos tuontiin vaikuttaneita te

kijoita. Tassa yhteydessa on kuitenkin syyta lyhyesti kasi

tella muita, erityisia tuontiin vaikuttaneita kotimaisia 

1. Sama.

2. Lahemmin ks. Halme, mt. s. 213-249.



tekijoita, jotta kokonaiskuva muodostuisi tasapainoisem

maksi. Naista tarkein on tullipolitiikka. 

Tullipolitiikasta ei ole kaytettavissa yhtenaista koko tut

kittavan ajanjakson kasittavaa esitysta, mutta v. F. Jo

hanssonin mainittu vuonna 1929 ilmestynyt Pengar, tull och 

kris kattaa tutkittavan alkujakson ja Kalelan mainittua 

tutkimusta kayttaen saadaan katetuksi loppujakso. 

Johanssonin mukaan tulleja nostettiin vuoden 1926 alusta. 

Tama oli tiedossa jo vuoden 1925 puolella ja aiheutti sil

loin tuonnin kiihtymista ja siten vahaisempaa tuonnin tar-
? 

/ vetta vuonna 1926.1 Kesalla 192i silloinen Tannerin vahem-

mistohallitus ehdotti laajoja elintarvikkeiden ja kulutus

tavaroiden tullien alennuksia. Ehdotuksen kasittely kesti 

eduskunnassa melko pitkaan ja aiheutti tuonnin jarrutta

mista. Eduskunta ei hyvaksynyt ehdotusta kokonaisuudessaan, 

mutta huomattavia tullialennuksia toteutettiin vuoden 1928 
2 

alusta. Kun ny·t laskctaan yhteen vuodet 1926 ja 1927, 

havaitaan, etta tuontia oli siirtynyt alkupaasta vuoden 1925 

puolelle ja loppupaasta vuoden 1928 puolelle, Tama oli si

ten yksi tekija, joka oli omiaan vaikuttarnaan nousua tuke

vasti vuosina 1926-27 ja sita taittavasti vuonna 1928. 

1. Johansson, mt. s. 8-9.
2. Johansson, mt. s. 16-17, myos Rossi, mt. s. 215.
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Sivu.mennen sanoen J·ohansson nakee ta.man merki ttavaksi syyk

si hintojen nousulle: tuontihaluttomuus aiheutti varasto

jen vahenemisen vuoden 1927 lopulla ja kun kysynta oli kui

tenkin voimakasta niin hinnat nousivat.1

Vuoden 1929 ajaksi ei saadetty merkittavia muutoksia tullei

hin,2 mutta syksylla annetussa Kallion hallitu.ksen esityk

sessa vuoden 1930 tulleiksi oli korotu.ksia maataloustuot-
7. 

teiden tulleihin.� Korotu.ksia toteutettiin myos vuosien 

1931 ja 1932 tullinkannossa.4 Kuten huomataan, tullipolitiikan

muutokseen liittyi hallitl.L�sen vaihtuminen: sosialidemokraa

tit halusivat alempia tulleja, jotta kuluttajahintataso oli

si alhainen, ja maalaisliitto korkeampia tulleja, jotta 

tuottajahintataso olisi korkea. Viittaus Kalelan tutkimuk

seen riittaa kuitenkin talta osin. 

Yleinen huomio edellisesta on ensinnakin etta, tullipoli

tiikka tuki noususuhdannetta vuoteen 1928 saakka, ja toiseksi 

etta tullinkorotukset muiden vaikutustensa ohella ilmeisesti 

jarruttivat tuontia itse lamavuosien aikana ja siten edes

auttoivat kauppataseen muodostumista ylijaamaiseksi. 

1 • Johansson, mt. s. 17 ja 47.

2. Sama s. 27.

3. Sama s. 54 ja Kalela, mt. s. 110-111 .

4. Kalela, mt. s. 111 •



3. RAHA.MARKKINAT: LAHESTYM:ISTAPA JA T:EHTAVAN

TARKENNUS

25. 

Luvussa 1.3. jo sanottiin, etta ulkomaisille paaomanliik

keille annetaan tassa tutkimuksessa varsin suuri merkitys, 

suhteellisesti suurempi kuin esimerkiksi Rossi on niille 

antanut. Toisaalta naille paaomanliikkeille haetaan se

litysta kotimaisen ja ulkomaisen luotonoton kustannusten 

muutoksista ja toisaalta pyritaan jaljittamaan sita vaiku

tusten ketjua, joka paaomanliikkeita seurasi. Tosin Rossin 

voi sanoa esittaneen paljolti samoja nakokohtia kuin jal

jempana esitetaan, mutta kun hanen tyonsa on hyvin laaja

alainen, eivat ulkomaiset paaomanliikkeet sa.a siina suhteel

lisesti niin korostettua asernaa kuin tassa tutkimuksessa. 

Vuoden 1926 alusta palattiin Suomen rahajarjestelmassa kul

takannalle. Se oli itsessaan ilmaus taloudellisen vakavuuden 

saavuttamisesta. Kultakannalle palaaminen oli edelleen omiaan 

tt1kemaan taloudellista optimismia yleensa ja eri tyisesti 

luottamusta markan ulkomaisen arvon pysyvyyteen. Tama poisti 

valuuttakurssitappioiden riskit ja siten laski ulkomaisen 

luotonoton kokonaiskustannuksia. 

Mutta enta kotimainen korkotaso: kotimaisen ja ulkomaisen 

luotonoton kustannuksen erotuksellahan on merkitysta ulko

maisten paaomanliikkeiden kaIL�alta. Kotimainen korkotaso 

oli korkea esimerkiksi verrattuna monien muiden maiden 



26. 

korkotasoon. Tallaisiin vertailuihin liittyy paljon ongel

mia, mutta tassa tapauksessa asia nayttaa melko ilmeiselta. 

Jaljempana nahdaan, etta kotimaisessa korkotasossa tosin 

tapahtui laskua vuodesta 1925, eli samanaikaisesti kun ul

komaisen luotonoton kustannukset laskivat, mutta lasku 

oli vahaista. Tassakin on kuitenkin syyta varovaisuuteen. 

On hyvin mahdollista, etta Suomen liikepankkien muut luot

toehdot kuin korko helpponivat kyseisena pet.iodina, nain 

ainakin Rossin mukaan: " ••• rahamarkkinain vuosina 192L1--1927 

tapahtu..nut keveneminen tiesi niille (liikepankeille) lahinna 

vain mahdollisuutta helpottaa edellisten vuosien suoranaista 

luoton annostelua ja antaa korkoka.nnan entista suuremmassa 

maarin yksinaan rajoittaa luoton kysyntaa 11
•

1 Talla on kui

tenkaan tuskin paljon merkitysta tassa esitettavan argumen

tin kannalta, koska talousyksikot, jotka yleensa ottavat 

ulkomaista luotto, asettunevat luotonsaajien jonossa etusi

jalle silloin_kin, kun pankit rajoittavat luotonantoaan muu

toin kuin korkokannan avulla, joten "luoton annostelun" kri

teerien muuttuminen on tuskin vaikuttanut ulkomaista luottoa 

ottaneiden talousyksikoiden kayttaytymiseen. 

Tassa ei ole mahdollisuutta puuttua yksityiskohtaisesti 

korkean kotimaisen korkotason aiheuttaneisiin tekijoihin. 

Ilmeisesti merkitysta on kuitenkin ensin vuoden 1918 tienoilla 

1. Rossi, mt. s. 204.
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ja sitten vuoden 1921 tienoilla koetuilla voimakkailla in

flaatioperiodeilla. Edellinen johtui suureksi osaksi silloi

sesta.puutteellisesta monetaarista autonomiasta: markka 

oli asiallisesti sidoksissa ruplaan ja kun taman ulkomainen 

arvo Venajan sotaponnistusten rasittavuuden vuoksi laski, 

alkoi ruplia virrata Suomeen aiheuttaen voimakkaan monetaa

rin laajenemisen ja inflaation.
1 

Myos jalkimmaiseen inflaa

tioperiodiin liittyi kansantalouden ulkoisten suhteiden jark

kyminen: kauppatase muodostui voimakkaasti alijaamaiseksi 

useastakin syysta, joista keskeisimmat lienevat taloudel

liset hairiot Suomen kauppakumppaneissa ja toisaalta markan 

J.lmeinen yliarvostus. Valuuttakurssi t kohosivat vuoden 1921

helmikuusta syyskuuhun yli kaksinkertaisiksi, mika osaltaan 

aiheutti hintatason nousua.
2 

Nama ylimalkaiset viittaukset 

taloudellisen kehityksen hairioihin ja hintatason liikkeisiin 

on otettu esiin siksi, etta niiden voi ajatella selittavan 

korkotason muodostumisen kansainvalisesti ottaen korkeaksi 

1920-luvun alussa. Muitakin syita on ajateltavissa, mm. 

pankkijarjestelman ma.hdollinen tehottomuus, mika ilmeni mel

ko korkeana pankkien anto- ja ottolainauskorkojen erotuksena 

- ta.ma oli voimakkaasti esilla korkotasosta kaydyssa keskus

telussa. 

Kasitysta kansainvalisesti korkeasta kotimaisesta korko-

1 • Rossi, mt. s. 101-120. 

2. Rossi, mt, s. 140-141.
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tasosta tukee oheinen kuvio 5, jossa esitetaan eraita 

korkoja Suomessa, USA:ssa, Englannissa ja Ranskassa. Ti

lastoaineisto ei ole varauksetonta. Ulkomaiset korot ovat 

pitkaaikaisten kiinteakorkoisten arvopapereiden tuottoja, 

kotimaiset taas eraita pankkien antolainauksen korkoja. 

Saastopankkien kiinnityslainojen keskikorko vastannee la

hemmin ulkomaisten sarjojen luonnetta ainakin luottoajan 

suhteen. Liikepankkien korot taas ovat merkityksellisia, 

koska pankkien markkinaosuus oli tuolloin yli puolet kaik

kien pankkien markkinoista ja toisaal ta .. liikepan.kkien korko

jen voi olettaa reagoivan muutoksissa nopeammin kuin korot 

keskimaarin. Puutteistaan huolimatta aineisto riitt�a nii

den suuruusluokkia ja muutosten suuntia koskevien johtopaa

tosten tekoon, joita tassa esitetaan. 

Kasitys, etta kotimainen korkotaso oli korkea ulkomaiseen 

verrattuna vuoden 1925 tienoilla, oli yleinen aikalaisten 

keskuudessa ja sita kaytettiin perusteluna vaadittaessa ko

ron alentamista.
1 

Tama kasitys saa tukea kuviosta 5. 

Mutta ratkaisevaa ei ole ainoastaan ta.man erotuksen suu

ruus vaan se kuinka kotimaisen ja ulkomaisen luotonoton 

kustannusten erotus kokonaisuutena ottaen muuttui. Tassa 

suhteessa on ensiarvoinen merkitys aiemmin mainitulla raha-

1. ks. esim. Rossi, mt. s. 188-192.



Kuvio 5. Eraat korot S�omessa, USAissa, Englannissa 

ja Ranskassa v. 1921-1938. 
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olojen vakiintumisella vuoden 1925 t·enoilla. Taman tut

kimuksen lahestyrnistavassa on omaksu tu kasitys, etta raha-

olojen vakiintuminen poisti valuutta urssitappioiden riskit 

ulkomaisesta luotonotosta ja sen vuo si kotimaisen ja ulko-

maisen luotonoton kokonaiskustannust n ero merkittavasti 

kasvoi. Myos kotimainen korkotaso la ki vuoden 1925 jalkeen, 

mutta vain vahan ja tassa omaksutun asityksen mukaan vahem-

man kuin ulkomaisen luotonoton kokon iskustannus. 

Ulkomaisen luoton kaytya aikaisempaa edullisemmaksi, sita 

oltiin halukkaita lisaamaan. Tassa t tkimuksessa pyritaan 

kartoittamaan siita seurannutta tapa tumien ketjua, ensin 

noususuhdannetta, sitten sen taittum·sta ja lamaa. Pyritaan 

valottamaan eri asioiden yhteyksia j eri paatoksentekijoi

den toimenpiteita - seka toimenpitei en vaikuttimia etta 

niiden seurauksia. Yksi eika suinkaa vahin naista paatok

sentekijoista on keskuspankki: se 01· myohemmin nahtavalla 

tavalla yhtena osapuolena edistamass .. ulkomaisen velan li

saamista ja yleensa kiihdyttamassa noususuhdannetta. Lamas

sa taas paapiirteittain painvastoin. 

Kuvion 5 selitykset ja lahteet: 

Suomen liikepankkien antolainauksen skikorko, ks. liite

taulukko 9, saastopankkien kiinnitysl inojen keskikorko, 

Rossi, mt. s. 267 (SVT VII A). 

USA:n rautatieobligaatioiden tuotto, anskanja brittilais

ten konsolien tuotto, Oskar Mor enste n: International 

Financial Transactions and Business C cles, Princeton 1959, 

s. 448-450, Charts 53-55, Konsoli = ·kuinen kiinteakorkoi

nen arvopaperi�
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On tietysti kiintoisaa pyrkia arvostelemaan keskuspankin 

toimenpiteita siihen tapaan kuin Rossi tekee: hanen mu

kaansa keskuspankin olisi jo vuoden 1927 aikana pitanyt 

ymmartaa, ettei nousu ollut kaikilta osin kestavalla poh

jalla. Arvosteluperusteena Rossilla ovat merkittavalta 

osin sellaiset kasitykset suhdannevaihteluista ja keskus

pankin tehtavista niiden tasoittamiseksi, jotka eivat ol

leet vakiintuneita tutkittavana ajanjaksona - tosin arvos

teluperustana on yhta lailla vain tervetta jarkea, jota 

voi toki vaatia esiin ajanjaksosta riippumatta. Tassa 

tutkimuksessa keskitytaan hankkimaan yleiskuva rahamarkki

noiden kehityksesta yleensa ja keskuspankin toimenpiteita 

pyritaan tarkastelemaan osana muuta tapahtumista. Niiden 

vaikutusten tutkimisen lisaksi pyritaan antamaan tulkinta 

sille, miksi keskuspankki toimi niin kuin toimi. 

Omaksuttuun lahestymistapaan, joka korostaa ulkomaisten 

paaomanliikkeiden merkitysta, on syyta suhtautua kriitti

sesti. Keskeinen johtopaatos Oskar Morgensternin teoksessa, 

josta kuvion 5 graafitkin on otettu, on etteivat ulkomaiset 

paaomanliikkeet tasoittaneet eri maiden korkokantoja siina 

maarin kuin vanhassa kultakanta-ajattelussa oli totuttu 

olettamaan.
1 

Tama on tietysti huomionarvoinen seikka, mutta 

se tuskin - ainakaan yksinaan - antaa aihetta hylata tassa 

omaksuttua lahtokohtaa, koska luotonoton kustannusten 

1� Morgenstern, mt. s. 572-573. 
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erotuksen muutokset olivat niin suurta luokkaa, etteivat 

ne voineet olla vaikuttamatta. Sitap�itsi tassa ei pe

rustetakaan mitaan johtopaatoksista mihinkaan nopeisiin 

reaktioihin, vaan vuosia kestaneisiin kehitystendensseihin. 

Palataksemme viela kuvion 5 informaatioon, on todettavissa, 

etta suunnilleen vuoteen 1934 mennessa kotimaisen ja ulko

maisen luotonoton kustannukset olivat tasoittuneet merkit

tavasti verrattuna aikaan vuoden 1925 tienoilla. Sen jal

keen tapahtui ehka viela hidasta erotuksen pienenemista. 

Toisaalta tiedetaan, etta 1930-luvun taloudellinen kehitys 

oli lamavuosien jalkeen melko tasaista. Taman tutkimuksen 

lahestymistavan kanssa samansuuntainen on hypoteesi, etta 

eras merkittava seikka kehityksen selittamiseksi on, ettei 

ulkomaisista paaomanliikkeista enaa tullut sellaisia shok

keja kuin 1920-luvun jalkipuoliskolla. Tama kommentti on 

kuitenkin esitetty vain jatkotutkimusta silmalla pitaen. 
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4. RAHAMARKKINAT V. 1926-1931

Tama luku jakautuu kolmeen osaan. Ensimmaisessa kuvataan 

rahamarkkinoita eri kireyden osoittimien avulla. Teoreet

tinen keskustelu osoittimien ominaisuuksista ei kuulu 

taman tyon aihepiiriin, vaan tassa tyydytaan esittamaan 

eri osoittimien kehitys tarkasteltavana ajanjaksona ja 

keskustelemaan kunkin aikasarjan tulkinnasta erikseen. 

Toisessa ja kolmannessa jaksossa haetaan selitysta raha

markkinoilla havaituille muutoksille. Vaikuttavat tekijat 

jaetaan kahteen ryhmaan. Ensimmainen on ulkomaiset paaoman

liikkeet, joi ta kasi tellaan jaksossa kaksi, ja toinen riaha-. 

poliittiset toimenpiteet, joita kasitellaan jaksossa kolme. 

4.1. Rahamarkkinamuuttujien antama kuva 

Keskuspankkirahan maara oli keskeinen keskutelun kohde jo 

eraiden aikalaisten kirjoituksissa ja se on ollut esilla 

myos myohemmissa esi tyksissa, mm. Rossin ja Halmeen teok

sissa. Keskuspankkirahaan luetaan keskuspankin likvidit ve

lat eli liikkeessa olevat setelit, kolikot ja shekkitilit 

keskuspankissa.1 Kaytettaessa keskuspankkirahaa rahamarkki

noiden osoittimena on ajatuksena, etta keskuspa.nkki voi 

saadella sen maaraa, sita lisaamalla elvyttaa ja sita 

1. ks. liitetaulukko 1 ja sen selitykset.
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supistamalla jarruttaa taloudellista toimeliaisuutta. 

Lamavuosina keskuspankin politiikkaa voimakkaasti arvos

telleiden V. F. Johanssonin ja Yrjo Jahnssonin kirjoituk-

sissa oli keskeisena keskuspankkirahan maara - tai tarkem

min sanoen sen tarkeimman komponentin, seteliston maara.
1 

Epaedullisen kuvan tama osoitin antaakin, kuten kuvioista 

6 ilmenee, epaedullisemman kuin muut osoittimet suppean 

rahan maaraa lukuun ottamatta. Keskuspankkirahan maara 

laski vuoden 1928 alun huippuluvuista yli 20 prosentilla 

vuoteen 1931 mennessa. Lasku oli melko tasaista, kun ja

tetaan huomioon ottamatta selvasti havaittava kausivaih

telu, joten on varsin ymmarrettavaa, etta se yhdistettiin 

koettuun tuotannon laskuun. 

Keskuspankkiraha ei kuitenkaan ole rahan ainoa komponent

ti, eika sen suuruus anna oikeata kuvaa yleison hallussa 

olevan rahan maarasta silloin, kun tapahtuu muutoksia ylei

son hallussa olevan rahan maaran eri komponenttien suhteel

lisissa osuuksissa. Nain on laita tutkittavana ajanjaksona. 

1. esim. V. F. Johansson, mt. s. 27-31 ja 34 seka

Yrjo Jahnsson: Nykyinen rahapolitiikkamme ja korkea kor

kotaso, eripainos Pellervon vihosta 14 v. 1931, Helsinki

1931 ja sama: Mita olisi ensi tilassa tehtava vallitsevan

rahankireyden helpottamiseksi?, Turku 1932.



Kuvio 6. Keskuspankkiraha v. 1926-1931, mrd vmk. 
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�siaa voidaan valaista seuraavalla tavalla. Maaritellaan 

seuraavat kasitteet: keskuspankkiraha C jakautuu pankkien 

kassoihin CB ja yleison kassoihin CP eli 

C =CB + CP. 

Yleison hallussa oleva raha sisaltaa CP:n lisaksi yleison 

talletukset pankeissa D eli 

M = CP + D. 

On tapana erottaa suppea raha, jossa yleison talletuksiin 

luetaan vain kateistalletukset ja lavea raha, johon edelli

sen lisaksi yleison aikatalletukset pankeissa. Tassa suo

ritettava kasitteiden analyysi patee yhta lailla molemmil

le. Pankkien keskuspankkirahakassat ovat tietty osa niiden 

talletuksista eli 

CB/D = k 

ja yleison hallussa olevasta rahasta tietty osa on keskus

pankkirahaa eli 

CP/M = c. 

Edella olevista neljasta yhtalosta voidaan johtaa yhteys 

M = 
1 

-------

c+k-ck 

C 
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[jonka mukaan rahan maara Mon keskuspankkirahan C tiet

ty ylla olevista suhteista riippuva kerrannainen. 

Kuviossa 7 esitetaan suppean ja kuviossa 8 lavean rahan 

maarien kehitys. Rahaan on molemmissa sarjoissa luettu 

yleison talletukset kaikissa pankeissa. Kuvioiden 6 ja 8 

perusteella vuodesta 1926 vuoteen 1928 keskuspankkirahan 

maara ja lavean rahan maara kasvoivat karkeasti ottaen 

samalla nopeudella, joten tuolloin ei yleison ja pankkien 

kassasuhteissa tapahtunut mainittavia muutoksia. Vuodesta 

1928 vuoteen 1931 tapahtui merkittavaa muuttumista, mika 

ilmenee oheisista taulukoista, joissa talletukset on tar

kastelun taydentamiseksi jaettu kateis- ja aikatalletuksiin. 

Taulukko 1. 

Pankkien kassasuhteet 

pankkien kassat %:na niiden 

kateistalletuksista 

kaikista talletuksista 

1928 1931 

18.4 

3.2 

18.8 

2.6 



Kuvio B. Lavea raha ja kotimainen l�otto 

v. 1926-1931, mrd vmk •
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aulukko 2. 

leison hallussa olevan rahan koostumus rosentteina 

1928 1931 

�eskuspankkiraha 9 .1 7.9 

�ateistalletukset 13.5 11. 4

c1-ikatalletukset 77.4 80.7 

yhteensa 100.0 100.0 

LARDE: luvut laskettu liitetaulukon 1 aineistosta. 

39. 

Taulukoista ilmenee, etta lavean rahan ja keskuspankkira

han kasvunopeuksien ero saa selityksensa seka pankkien etta 

yleison kassasuhteiden alenemisesta. 

Kuvioita 6 ja 7 vertaamalla havaitaan, etta suppean rahan 

maara laski suurin piirtein samoin kuin keskuspankkirahan 

maara. Taulukoista selviaa, etta seka pankkien etta ylei-

spn kassasuhteet pysyivat suppean rahan tarkastelussa 

oieellisesti muuttumattomina. 

Rahan maara milla hyvansa tavalla maariteltyna ei kuiten

kaan joka suhteessa tyydyttava rahamarkkinoiden osoitin 

avoimessa taloudessa, joka on yhteydessa ulkomaihin seka 

u+komaankaupan etta ulkomaisten paaomanliikkeiden vali-
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yksella. Kansantalouden avoimuus pyritaan ottamaan huo

mioon kotimaisen luoton kasitteessa. Rahan maaran M ja 

*otimaisen luoton DOM CR valilla vallitsee seuraava maari

r
elmallinen yhteys

M - F = DOM CR 

�ossa Fon pankkien ulkomainen nettosaatava.1 Toiselta 

�uolen kotimainen luotto on yhta kuin koko pankkijarjes

telman eli seka keskuspankin etta muiden pankkien yhteen

lasketut luotot kotimaisille talousyksikoille vahennettyna 

pankkien omilla varoilla. 

Kotimaisen luoton kasitteella tavoitellaan eraanlaista ex 

ante rahan tarjontaa. Kun pank.kijarjestelma lisaa luottojaan 

kotimaisille talousyksikoille, nama voivat kokonaisuutena 

ottaen kayttaa luoton joko hallussaan olevan rahan maaran 

kasvattamiseen tai ostoihin ulkomailta tai ulkomaisen ve

lan lyhentamiseen. Vain ensimmaiseen tarkoitukseen kaytetty 

9sa luottoa rekisteroityy rahan maaran kasvuna, kun sen si

jaan kahden jalkimmaisen osalta pank.kien ulkomainen netto

�aatava vahenee. Riippuu siis kotimaisten talousyksikoiden 

kayttaytymisesta, missa maarin luottojen lisaysta seuraa 

�avaittavan ja tilastoitavan rahan maaran lisays. Kotimai

sen luoton kasite on tasta riippumaton rahamarkkinoiden ki

reyden osoitin, se siis mittaa pank.kijarjestelman antamia 

1. Yhteyden johtamisesta ks. liitetaulukon 1 selitykset.
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l

uottoja riippurnatta siita, mihin yleisO luoton kayttaa.1 

lyos kotimaisen luoton kasite voidaan maaritella erikseen 

jahtien suppeasta ja laveasta rahasta, mutta tassa tyydy

taan kasittelemaan vain jalkimmaista. Kuvion 8 perusteel

Ja kotimainen luotto antaa vuoden 1928 k'ehi tyksesta paa

Riirtei ttain saman kuvan kuin lavea raha, eika suurta eroa 

11e jalkijaksossakaan, paitsi etta kotimaisen luoton maara 

ei vuoden 1929 jalkeen juuri kasva, kun taas lavean rahan 

maara jonkin verran kasvaa. 

�ras keskeinen rahamarkkinoiden kireyden osoittimena kay

�etty tilastosarja olikin esilla jo edellisessa luvussa, 

nimittain korko. Merkitysta on jollakin sellaisella korol

la, joka kuvaa pankkijarjestelman yleisolle antamien luot

tojen kustannuksia. Tassa tarkoituksessa on konstruoitu 

sarja liikepankkien muille kotimaisille sektoreille anta

mien luottojen keskikorolle. Sarja on voitu konstruoida vain 

vuositasolle, joten se ei anna ?jallisesti yhta tarkkaa 

1. Kotimaisen luoton kasitteen kaytto yleistyi 1960-luvul-
la mm. International Monetary Fundin otettua sen kiiyttoon.
Kasitteeseen liittyvista ongelmista ks. M. J. Artis and
A. R. Nobay: Balance Sheet Analysis of Money and the
Concept of Domestic Credit, in Readings in British Monetary
Economics, ed. by H. G. Johnson, Oxford 1972.
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uvaa kuin edella esitetyt osoittimet. Aiemmin esitetysta 

uviosta 5 nahdaan, etta korko laski ensin vuodesta 1926 

uoteen 1928, nousi vuonna 1929 ja sen jalkeen jalleen las

ti· Toinen esitetyista korkosarjoista, saastOpankkien kiin

nityslainojen keskikorko muuttui muutoin samoin paitsi, 

[

ta se nousi viela vuonna 1930. 

teenveto. Keskuspankkiraha, molemmat rahan ma.a.rat ja 

lfotimainen luotto antavat oleellisesti saman kuvan raha

markkinoiden keveydesta vuosina 1926-27 ja kir.istymisesta vuon

:rr,a 1928. Keskuspankkirahan maara taittui maaliskuussa ja 

muut kolme kesakuussa, mutta ta.ma ero saa luontevan selityk

sen normaalien kausivaihtelujen eroista. Koroissa kiristymi

nen tulee esiin vuosien 1929 ja 1930 havainnoissa. 

Enta kehitys keskuspankkirahan, rahan ja luoton maarissa 

vuoden 1928 jalkeen? Tassa pyritaan antamaan kunkin eran 

kehitykselle tulkinta, ja nailta tietysti vaaditaan, etta 

1e sopivat yhteen toistensa kanssa. Keskuspankkirahan ja 

suppean rahan ma.a.rat laskivat. Talle an kysynnan puolelta 

9e luonteva tulkinta, etta niiden kysynta on paaasiassa 

transaktiokysyntaa: kun nimellisin hinnoin laskettuna trans

�ktioiden maara laski, laski myos maksuvalineiden tarve. 

Lavean rahan maara kasvoi jonkin verran. Tama havainto tehtiin 

�uviosta 8 ja siihen liittyy taulukon 2 informaatio, etta 



ikatalletusten suhteellinen osuus laveasta rahasta kasvoi. 

atkaisevassa maarin taman taytyy selittya yleison luotta

uksen sailyinisesta pankkeihin. Tama on merkittava piirre 

a kannattaa mainita, etta esimerkiksi USA:ssa kehitys oli 

ainvastainen.1 Jos pankkeja joutuu konkurssiin, vahenee

uottamus pankkeihin yleensa, mika edelleen aiheuttaa pan

eille vaikeuksia. Pankkien fuusioita ja konkursseja ei 

�yhdyta tassa lahemmin analysoimaan, pelkka liikepankkeja 

Joskeva luettelo riittakoon. Vuonna 1928 tapahtui yksi fuu

sio Helsingin-Osake-Pankkiin. Seuraavana vuonna samoin 

�ksi fuusio HOP:iin ja kolmen maakunnallisen pankin yhtymi

nen Maakuntain Pankiksi. Vuonna 1931 Maakuntain Pankki 

fuusioitui Kansallis-Osake-Pankkiin ja Liittopankki HOP:iin. 

Juori.na 1931 tapahtui myos kahden pienehkon pankin konkurssit, 

nimittain Paloheimo & Co Suomen Vientipankin ja Etela-Poh

janmaan Pankin.2 Ilmeisesti yksittaisten pankkien vaikeuksia

1. Milton Friedman �nd Arma Schwartz: A Monetary History
of the United States 1867 - 1960, Princeton 1963, s. 333.

2. Rahatalouden tietokirja, toim. Kimmo Kara ja Rolf
Kullberg, Porvoo 1970, s. 42, Komiteamietinto 1972: A 6,
Keski ttymiskomi tean mietinto, Lii te D. 3. s. 32L-1- - 325,
Heikki Oksanen: Suomen liikepankkisektorin muotoutuminen
vuosina 1920-1933, julkaisematon esitelma 23.11.1972.
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sittain hoidettiin koko liikepankkisektorin yhteisedun 

akokulmasta ja pyrittiin valttamaan suuret vararikot. 

amahan on ymmarrettavissa varsinkin suurten liikepan_kkien 

mienkin etujen mukaiseksi juuri luottamuksen sailyttami

en vuoksi. Ilmeisesti suuret liikepankit suorittivat joi

akin toimenpiteita, jotka lyhyen tahtayksen kannattavuus

askelmien mukaan olisi ollut kannattamatonta, mutta pitem

alla tahtaimella kannattavaa. Tallaisena pitaa - ilmeisen 

erustellusti - Kansallis-Osake-Pankin historiikin kirjoit

aja esimerkiksi mainittua Maakuntain Pankin fuusioimista.1 

otimaisen luoton maaran pysyminen vakioisena olosuhteis-

sa, joissa tuotanto ja hinnat laskivat, on ehka ongelmal

lisin ja selvityksen kohteena mielenkiintoisin. Mikali 

p nkit olisivat ahtaassa mielessa liikepankkeja eli antai

paaasiassa lyhytaikaista liikeluottoa, jonka myonta

tyypillisena vastinparina olisi lainansaajan puolella 

l,hytaikaisen investoinnin suorittaminen, esimerkiksi varas

t jen kasvattaminen, olisi odotettavissa, etta luottojen maa

alenisi tuotannon ja hintojen alentuessa. Tarkasteltavas

tapauksessa on kuitenkin niin, etta tarkasteltava kotimai

n luotto sisaltaa koko pankkisektorin antamat luotot ja 

iseksi, etta suomalaiset liikepankit antoivat jo tuol-

l
l

in - nykyisin viela suuremmassa maarin - myos pitkaaikaista

1 ottoa. Talloin luoton myontamisen vastinparina on pitka-

1. Kansallis-Osake-Pankki 1889-1939, Helsinki 1940, s. 254.
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ikaisen investointikohteen hankkiminen, esimerkiksi maan 

sto. Luonteva tulkinta havaituille tilastosarjoille saa-

aan analyysista, jossa talousyksikot jaetaan kahteen ryh

aan. Toiselle talousyksikkoluokalle pankkitalletukset oli-

at kannattava sijoituskohde ja kavivat entista kannattavam

iksi heille relevanttien hintojen laskiessa ja reaalikoron 

iten noustessa - tosin nimellinen korko laski jonkin ver-

an, mutta hintojen nousu oli sita voimakkaampaa. Toiselle 

alousyksikkoluokalle, suhteellisen vakavaraisille� kavi 

raiden pitkaikaisten i:rwestointien suorittaminen kannatta

ammaksi kuin ennen. Eraiden sijoituskohteiden tuotto oli 

amavuosina alhainen, mutta pitkalla tahtaimella melko 

armasti nouseva. Tyypillinen tallainen oli maa. Kannattaa 

rityipesti huomata, ettei voi puhua yhdesta ja samasta reaa

ikorosta, koska eri talousyksikot ottavat tulevaisuutta kos

evissa laskelmissa hintojen kehityksen huomioon eri tavalla. 

e, jolla on varallisuutta sijoittaa pitemmaksi aikaa, suorit

aa laskelmansa pitemman tahtaimen hintaennusteen perusteel-

a kuin se, joka sijoittaa vahaisia varoja eika voi kiinnit

aa niita pitkaksi aikaa. 

raataloustuotteiden hintojen aleneminen - ne alenivat kes

imaaraista nopeammin,
1 

- maatilojen velkaantuneisuus ja

aihin liittynyt maan hinnan aleneminen, sen ostot ja myyn-

it seka pakkohuutokaupat on ilmioiden joukko, jolla oli 

1. Rossi, mt. s. 230.



aajaa merkitysta monessakin suhteessa: se on tarkea mm. 

uon ajan poliittisen historian kannalta ja se on tarkea 

ahamarkkinoiden kannalta. Edella esitettya teoreettista 

arkastelua yritetaan kayttaa tassa hyodyksi selvitetta

ssa, mista taloudellisesta mekanismista oli kysymys. 

46. 

:taatilalliset seka pienilla etta suurilla tiloilla olivat 

arsin velkaisia lamaan tultaessa. Kun maataloustuotteiden 

in.n.at alenivat, joutuivat etenkin ne maanviljelijat, 

·oilla ei ollut muuta omaisuutta tai muuta tuloa kuin maas-

aan saatava, eli etenkin pientilalliset hyvin epalikvidiin

semaan korkojen ja kuoletusten noustessa suhteessa heidan

uloihinsa. Pankkien - velkojien - kannalta on tallaisessa

ilanteessa edullista, jos niiden luotot siirtyvat vahava

aisilta maksukyvyttomilta maanomistajilta vakavaraisille.

ei t±eteri..kaan voi kokonaisuutena ottaen tapahtua il

etta. maa samalla vaihtaa omistajaa. Pankkien kannal ta 

li siis edullista edistaa kauppoja ja niiden kannalta oli 

atkaisevaa, kunhan kauppahinta riitti myyjan velkojen takai

inmaksuun. 

I aatalouden kriisi saavutti sellaiset mittasuhteet, etta 

aadittiin valtion valiintuloa. Valtiovalta suorittikin 

eraita toimenpiteita maatilojen velkojen vakauttamiseksi. 

arsinaisen empiirisen tutkimuksen sijaan tassa tyydytaan 

ain viittaamaan Kalelan tutkimukseen.
1 

1. Kalela, mt. s. 136-149.



un edella on otettu puheeksi maatilallisten asema, 

ika ohjaa ajatukset yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuu-

en kysymyksiin, voi ihmetella, minka vuoksi tassa ei 

uututa palkkatyovaeston asemaan: tyottomyys kasvoi ja pal

at laskivat. Naiden asioiden kasittelyn puutturninen johtuu 

a.man tutkimuksen tehtavanasettelusta. Jos palkkatyolainen 

i omista mitaan - on siis puhtaasti palkkatyolainen -, 

iin han yrittaa tulla parhaansa mukaan toimeen ilman tyo

a tai alentunein palkoin, mutta talla ei ole mitaan vali

onta vaikutusta rahamarkkinoihin. Jos han omistaa jotakin 

·a joutuu myymaan omaisuuttaa saadakseen elantonsa, pa.tee

ahan sama tarkastelu kuin edella maatilallisiin, jotka

outuivat myymaan tilansa.

della on pyritty antamaan kullekin kuvioissa esitetylle 

ikasarjalle tulkinta. Na.ma tulkinnat ovat ristiriidatto-

ia toistensa kanssa ja taydentavat toinen toisiaan. Pelkas

aan ne eivat riita selityksen antamiseen rahamarkkinoiden 

ehitykselle. Kuvaa pyritaan taydentamaan seuraavissa jak-

, oissa, joissa kasitellaan ulkomaisia paaomanliikkeita ja 

ahapoliittisia toimenpiteita. 

IvJ ini ttakoon viela sii ta, etta tavalla tai toisella maa-

r · tel tya pankkien likviditeettia on joissakin yhteyksissa 

p'detty rahamarkkinoiden kireyden osoittimena. Sen kasittely 

·j ·tetaan kui tenkin tassa rahapolii ttisten toimenpi 

k'sittelyn yhteyteen syista, jotka kayvat siella ilmi. 



L.2. Ulkomaiset paaomanliikkeet

lkomaisten paaomanliikkeiden kasittely alkoi jo edelli

essa paaluvussa ja siella kasiteltiin niihin liittyvaa 

leista problematiikkaa. Tassa jaksossa kuvaa taydennetaan 

eskeisilla havainnoilla liitetaulukossa 3 esitettavasta 

omen maksutaselaskelmasta. 

siksi pitkaaikainen paaoma. Valtio otti pitkaaikaista 

ulkomailta vuosina 1925 ja 1926 ja lyhensi sita 

s·ttemmin kaikkina vuosina tarkasteltavana ajanjaksona. 

onna 1927 lyhennys oli erityisen suuri. Muut pitkaaikai

s n paaoman ottajat sen sijaan kayttaytyivat lahes tasmal

en painvastoin: niiden luotto vaheni vuosina 1925-26 ja 

svoi v. 1927-30, seka vaheni v. 1931 kuten valtionkin 

otto. Tasta voisi mahdollisesti paatella, etta valtio 

n·ytti muille esimerkkia ja muut seurasivat. Tasta ei 

k iten..�aan ole mitaan nayttoa. Sen sijaan vahemmin vasta

v·ittein on todettavissa, etta itse valtiovalta ei ollut 

k rkeasuhdanne vuonna 1927 tuomassa pitkaa paaomaa, vaan 

p"invastoin lyhensi sita, milla taytyy paatella olleen yli

k umenemista hillitseva vaikutus. 

hrtaikaisen ulkomaisen aaoman varannoista saadaan yksi

iskohtaisempia tietoja vasta vuodesta 1927 eteenpain, 

j ten sen vuotuisista muutoksista eli lyhytaikaisen paa-
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man nettotuonnista vasta vuodesta 1928 eteenpain. Talloin 

ahamarkkinoilla oli jo tapahtunut taittuminen. Naita aikai

, emmilta vuosilta on kuitenkin saatavissa arvtmt lyhytaikai

en velan yhteissummasta ja toisaalta keskuspankin ja pank

_ien lyhytaikaisista paaomista. 

yhytaikaisen paaoman tuonti kiihtyi vuonna 1927 jo varsin 

erkittavaksi ja varsinaisena kriisivuonna 1928 sen ja 

eskuspankin kulta- ja valuuttavarannon muutoksen yhteissum

a ylitti jo miljardin, mita sopii verrata esimerkiksi va

uuttavarannon maaraan, mika vaihteli miljardin kahden pu?

en tarkasteltavina vuosina. Taulukosta voi havaita liike

kayttaytyneen vuonna 1927 painvastoin kuin muu ta

lisasivat ulkomaisia nettosaataviaan, kuten myos 

uosina 1925-26. Tahan palataan viela myohemmin liikepank

_ien likviditeetin kehitysta tarkasteltaessa. 

kiintoisa kysymys jaa aineiston puutteen takia vaille 

vastausta. Vuonna 1927 oli muun kuin pankkisektorin ulkomai

en nettovelan kasvu 870 milj. markkaa. Seuraava vuonna 

e oli vain 383 milj. markkaa;
✓

paaosa vuoden 1928 nettovelan 

asvusta oli pankkien nettovelan kasvua ja se puolestaan 

aaosalta Suomen Pankin kulta- ja valuuttavarannonvahenemista. 

atkaisevaa rahamarkkinakriisin puhkeamiselle vuonna 1928 

li ta.man mukaan muun kuin pankkisektorin lyhytaikaisen 

lkomaisen velan lisaamisen hidastuminen: ellei niin olisi 

valuuttavarantokaan olisi vahentynyt - mika puo -
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estaan viime kadessa sai keskuspankin ryhtymaan jarrut

aviin toimenpiteisiin. Mita olivat nama lyhytaikaista 

aaomaa tuoneet talousyksikot ja miksi velan ottaminen 

yrehtyi juuri· silloin kuin tyrehtyi? Nama ovat kysymyksia, 

oihin olisi saatava vastaus, jotta tasmentyisi kasitys 

ahamarkkinakriisin ajoittumisen syista. Kuten sanottu, 

ahan kaytettavissa oleva aineisto tuskin riittaa. Kysy

yksen tarkeytta ei kuitenkaan ole syyta liioitella: yhta 

yvin voidaan sanoa, etta vuoden 1927 ja vuoden 1928 alun 

oususuhdanne oli monestakin syysta niin heikolla pohjalla, 

tta kriisin oli ennemmin tai myohemmin pakko tulla,epaoleel

ista on sen ajoittuminen muutamalla kuukaudella sinne tai 

anne. 

uonna 1929 lyhytaikaisen paaoman tuonti viela jatkui, 

osin huomattavasti vahaisempana kuin edellisena vuonna. 

uonna 1930 virta kaantyi ja seka pankit etta muu talous 

ahensivat nettovelkaansa. Myos vuonna 1931 velan vahenta

_inen oli nopeaa. Syksylla 1931 puhjennut kansainvalinen 

ahamarkkinakriisi joudutti velkojen poismaksua, mika 

uolestaan aiheutti keskuspankin valuuttavarannon jyrkan 

ahenemisen; nama ovat kuitenkin asioita, jotka on jatetty 

aman tutkimuksen ulkopuolelle. 



L .3. Keskuspankin toimenpiteet 

eskus.pankin toimenpi teista diskonttokoron muutokset 

vat keskeiset. Ne on esitetty taulukossa 3. Diskontto-

lahtien prosenttia 

1925-08-15 8 

1925-10-30 7.5 

1927-03-23 7 

1 6.5 

1 6 

1 6.5 

1 7 

1 6.5 

1 6 

1 7.5 

1 9 

1 8 

DE: Suomen PaMin vuosikirjat. 

k rkoa laskettiin kolmesti vuoden 1927 aikana. Na.ma toi-

m npiteet olivat oleellinen osa sita politiikkaa, jolla 

51. 

S omen Pankki osallistui noususuhdanteen kiihdyttamiseen. 

luuttavarannon vahennyttya voimakkaasti vuoden 1928 aikana 

p nkki nosti diskonttokorkoa kahdesti syksyn 1928 kuluessa. 

V oden 1930 aikana korkoa laskettiin kahdesti. Vuoden 1931 

1 kakuussa suoritetut diskonttokoron kolme muutosta liittyi

v··t silloin puhjenneeseen kansainvaliseen rahamarkkinakrii-
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iin ja nama tapahtumat on rajattu taman tutkimuksen ulko

uolelle. 

orkopolitiikasta on kaytettavissa Rossin tutkimus, joten 

iihen ei tassa laajemmalti puututa. Kuvaa pyritaan tayden

amaan kartoittamalla keskuspankin muita toimenpiteita. 

assa tarkoituksessa esitetaan kuvion 9 tilastosarjat 

ankin saatava leisolta seka edellinen plus keskus

nettosaatava valtiolta. Na.ma era.than ovat merkittava 

ahapolitiikan valine. Lisaamalla luottojaan. yleisolle ja 

altiolle keskuspankki lisaa rahan maaraa ja painvastoin. 

Kuvio 9. Suornen Pankin saatava yleisolta (---) 

ja edellinen plus nettosaatava valtiolta (----) 

V. 192~6l-19,3 -t ;-' 1 +
- � 1 ++ H+h:+E' 

1 ' 
--1- -.........i I -l

:r l 

� - �+� 
-t 

� � 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 

ks. liitetaulukko 2. 
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•Tolemmat kuvion 9 aikasarjoista antavat selvasti tiedon

iita, etta kyseisten erien muutokset vahvistivat muita

ahamarkkinoihin vaikuttavia tekijoita: keskuspankin toi

enpiteet olivat taltakin osin nousua kiihdyttavia vuo

ina 1926-27 ja vuoden 1928 alkupuolella ja kireytta li

aavia lamavuosina.

eskuspankin toimenpiteiden arvioimisessa on syyta lahtea 

iita, etta sen saatava yleisolta on era, jonka suuruutta 

eskuspankki saatelee muillakin tavoin kuin asettamalla 

uottojen koron. Naiden luottojen korot olivat nimittain 

lemmat kuin vastaavien luottojen korot esimerkiksi liike

ankeissa, joten keskuspankista luottoa saaneet olivat etu

ikeutetussa asemassa.
1 

Tasta syysta ta.man luoton maara ei 

oinut maaraytya luoton kysyjien puolelta, vaan keskuspank.

i saateli luoton maaraa oleellisesti muin kriteerein. 

alloin on periaatteessa mahdollista, etta keskuspankki ot-

aa ta.man luoton kokonaismaaran paattaessaan huomioon raha

arkkinoiden yleisen tilan. 

ama kuin edella patee keskuspankin nettosaatavaan valtiol

a silla lisayksella, etta valtionelimilla on yleensa suuri 

alta tahan era.an nahden. Nain taytyy olettaa olleen tut

ittavassakin tapauksessa etenk.in siita syysta, etta suurim

ana osana tasta ajanjaksosta nettosaatavia oli negatiivinen 

1. esim. Suomen Pankin vuosikirja 1927 s. 10 ja sama 1928 s. 12.



li valtiolla oli enemman saatavia kuin velkoja; itse 

siassa oli niin, ettei vuoden 1928 helmikuun jalkeen 

altiolla ollut ollenkaan velkaa keskuspankille. On kui

enkin syyta korostaa, etta rahamarkkinoiden kireyden 

annalta on merkitysta nettosaatavan (tai nettovelan, 
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·os halutaan) muutoksilla riippumatta siita, onko era

ositiivinen vai negatiivinen. Tama ei kuitenkaan merkitse,

ttei etumerkilla ole mitaan merkitysta: silla saattaa olla

aljonkin merkitysta juuri sen suhteen, mitka viranomaiset

aattavat nettoeran muutoksista.

9 aikasarjoista voi paatella, etta muutokset netto

aatavassa valtiolta tasoitti muutoksia nettosaatavassa 

leisolta: katkoviivoitettu kayra, joka kuvaa molempien 

hteissummaa, ei nouse niin jyrkasti vuodesta 1926 vuoden 

1928 alkuun eika laske niin jyrkasti sen jalkeen kuin yhte

ainen kayra, joka kuvaa nettosaatavaa yleisolta. Tata yleis

uvaa on kuitenkin tarkennettava. Vuoden 1928 helmikuusta 

aaliskuuhun tapahtui valtion talletuksissa keskuspankissa 

oin 200 milj. markan vaheneminen (nettosaatavassa tapahtuu 

Johanssonin mukaan valtio siirsi tuolloin 220 milj. 

rkkaa talletustileille liikepankkeihin ja tarkoituksena 

o i kayttaa nama varat valtion velkojen maksuun elokuussa

28.1 Taman toimenpiteen voi sanoa merkinneen paljonkin.

1. Johansson, mt. s. 18.



omiaan keventamaan rahamarkkinoita juuri ajankoh-

oli otettu runsaasti lyhytaikaista velkaa 

Kun luottoa oli saatavissa kotimaasta, ei 

annattanut entisessa maarin lisata ulkomaista velkaa ja 
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un tuonti jatkui voimakkaana, oli vaajaamattomana seurauk

ena valuuttavarannon hupeneminen. Tosin tata vaikutusta 

ieventaa se, etta liikepankit tiesivat valtion nostavan 

aransa pois jo elokuussa, ja oletettavasti ottivat taman 

mutta tilapainen keveneminen oli ilmeisesti seu

ja ehka juuri se oli ratkaiseva kriisin ajoittumi

elle ja rajuudelle. 

myos keskuspankin suorittamilla saannos-

uottopolitiikkaan lausunnoin ja tehosti vaatimuksiaan uh

aamalla lopettaa epatyydyttavasti toimivien pank.kien oikeu

en rediskonttausvelkaan keskuspank.ilta. Tama kohdistui 

rityisesti rakennustoiminnan rahoittamiseen vuoden 1928 

opulla ja siita eteenpain.
1 

1. Rossi, mt. s. 220-221.
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Kuvio 10. Liikepankkien kassa - rediskontot (---) ja 

edel 1 in en pl.Lfs -n-ii den nett os a_a ta va u 1 korna i l ta -{-) 
prosent-te'.i:-n-a fn-ii-den -otto1a:in�ui<ses�t-a, t1. 19i6-1931.J 

-l- ➔ 

t 

LAHDE: Rossi, mt. liitetaulukko 2. s. 318-324. 

eskuspankin toimenpiteita tulkittaessa on liikepanl{kien 

ikviditeetilla suuri merkitys. Rossin mukaan - �a ta.ma 

pailematta nakyy Suomen Pankin vuosikirjoista - keskus

ankki teki paatoksensa paljolti siita riippuen, miten 

iikepankkien likviditeetti muuttui.
1 

Rossi esittaa lik

iditeettia ilmaisevana lukuna liikepankkien kassan vahen

ettyna niiden rediskonttausvelalla keskuspankille. Tama 

n kuvion 10 katkoviivalla piirretty aikasarja. Sita on 

aydennetty toisella sarjalla, jossa. edelliseen on lisat

y liikepankkien nettosaatava ulkomailta. 

kuin paneudutaan keskuspankin toimenpiteiden tulkin

kannattaa kuviosta 10 panna merkille se seikka, etta 

l"ikepankit kasvattivat vuoden 1927 jalkipuoliskolla ulko

ista nettosaatavaansa: ne siis to·mivat tuolloin pain

stoin kuin muu talous yleensa, ne olivat varovaisempia 

1. Rossi, mt. s. 209.



57. 

uin muu talous. Muutoin kuvion kayrat nayttavat kehit

yneen samansuuntaisesti, joten muutosten liikepankkien 

lkomaisessa nettosaatavassa voi katsoa olleen samansuun

aista kuin Rossin kayttamassa likviditeetin mitassa, kas

a miinus rediskonttausvelka. 

uvion 10 aikasarjojen avulla voi taydentaa rahamarkkinois-

a muutoin saatavaa kuvaa. Riippumatta siita,miten keskus

ankki luki noita aikasarjoja, saattaa olla, etta ne kuvas

avat liikepankkien asemaa ja valillisesti yleensa rahamark

inoiden kireytta. Ilman varauksia ei nain kuitenkaan ole. 

nsinnakin on syyta tarkistaa, miten liikepankkien anto

ainauskoron ja rediskonttauskoron erotus kehittyi, koska 

aman voi olettaa vaikuttavan siihen kuinka suurta keskus

ankkivelkaa pankit pitivat suotavana. Tama ei kuitenkaan 

iheuta tutkittavassa tapauksessa suurta varausta, koska 

ainittu erotus oli vuosina 1926-30 varsin vakioinen vaih

ellen vain 5.2 ja 5.7 prosenttiyksikon valilla; vuonna 1931 

e tosin laski 3.6 prosenttiyksikkoon, mutta talla ei var

aankaan ehtinyt olla suurta merkitysta tutkittavana jaksona.
1 

oiseksi on syyta esittaa varaus silta osin, etta mahdolli

esti ulkomaisten korkojen vaihtelut aiheuttivat ulkomaises

a nettosaatavassa muutoksia, joita ei ole jarkevaa pitaa 

arsinaisesti likviditeetin vaihteluina. Lisaksi pankkien 

1. Ks. liitetaulukko 2.
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assanpitohalukkuuteen vaikuttavat esimerkiksi sellaiset 

etta ne saavat jonkin suuren talletuksen tietaen, 

nostetaan lyhyen ajan kuluessa: luultavimmin ne 

ivat muuta antolainauspolitiikkaansa, jos ne tietavat, et

a niiden talletusten kasvu on tilapaista. Esimerkki tallai

esta on edella mainittu valtion talletus vuoden 1928 alussa. 

sitettyjen likviditeettilukujen voi katsoa taydentavan ra

amarkkinoiden kuva� mutta varaukset ovat paikallaan.
1 

uviosta 10 voi paatella, etta mikali keskuspankki suoritti 

oimenpiteensa liikepankkien likviditeetin kehittymisen pe-

usteella, kuten varsin ilmeisesti oli asianlaita, sen toi-

enpiteet vahvistivat suhdannevaihteluita: se kiihdytti nou-

s suhdannetta ja pahensi lamaa. Tata johtopaatosta on syyta 

arkastella yleisemminkin, siis irroitettuna tutkittavasta 

janjaksosta. 

etetaan tasapainotila hyodyke ja rahamarkkinoilla. Olete

an, etta t_apahtuu nousu yri ttajien tuotto-odotuksis sa. Luot

jen kysynta voimistuu. Mikali pankit eivat valittomasti 

k'rista luottoehtojaan, kasvavat niiden luotot. Mahdollises

t· yritysten shekkitilit vahenevat. Molemmat muutokset kiris-

1. Myos Rossin kanta on varauksellinen, ks. Rossi, mt. s. 228-

229. Itse olen kasitellyt ongelmaa toisaalla, ks. Heikki

Oksanen: Pankkien halukkuudesta velkaantua keskuspankkiin, 

lisensiaattityo 1973, sailytetaan HY:n valtiotieteellisen 

tiedekunnan kirjastossa. 
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avat pankkien asemaa. Mikali keskuspankki tekee paatoksensa 

ankkien likviditeetin perusteella, se kiristaa rahamarkki

oita esimerkiksi nostamalla korkoa. Oleellisesti saman voi 

lettaa tapahtuvan myos painvastaisessa suunnassa. Talloin 

eskuspankki toimii suhdanteita tasoittavasti: se kiristaa 

_oususuhdanteessa ja keventaa laskusuhdanteessa. 

uhdannevaihteluihin saattaa kuitenkin liittya piirteita, 

otka saavat aikaan se, etta keskuspankin toimenpiteiden 

aikutus kaantyy painvastaiseksi. Nain tapahtui tassa tut-

ittavana ajanjaksona. Noususuhdanteen liikkeellelahdolle 

li ominaista luotonkysynnan suuntautuminen ulkomaille. 

asiassahan tassa tutkimuksessa on omaksuttu kasitys, 

noususuhdanne sai alkunsa juuri ulkomaisen luotonoton 

stannusten alenemisesta eika niinkaan yritysten tuotto-

o otusten voimistumisesta. Ulkomaisella luotonotolla on 

luuttavarantoa ja pankkien likviditeettia lisaava vaiku

s, mikali vaihtotaseen vajaus ei vaadi kaikkea sita tayt

ekseen. Nain oli erityisesti vuonna 1927. Tassa on tulkin

keskuspankin toimenpiteille sille etta keskuspankki kiih

tti noususuhdannetta. Sama kaantaen patee lamavuosina. 

i syista ulkomaisen velan otto vaheni, mika kiristi pank

k"en asemaa ja sai keskuspankin sita edelleen.kin kiristamaan. 

T"ha n kannattaa lisata viela se, etta muutoksiin keskuspankin 

atavissa yleisolta ja valtiolta liittyi suhdanteita voi-

stavaa automatiikkaa. Keskuspankissa katsottiin, etta nou

s suhdanteessa sen tuli laajentaa omaa luotonantoaan. Talla 



n pankkien asemaa keventava vaikutus, joten edellisen 

ukaan ta.ma.kin vaikutus kertautuu. 

ahan tulkintaan keskuspankin politiikan vaikuttimista 
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aytyy viela lisata se, etta epailematta valuuttavarannon 

euraaminen oli pankkien likviditeettiin verrattuna tar

eampi kriteeri. Mutta saattaa kayda niin, kuten kavi vuon

a 1927, etta vaikkapa lyhytaikaisenkin ja siten hairioille 

ulkomaisen luotonoton seurauksena valuuttavaranto 

eika siten anna merkkia noususuhdanteen ylikuumene

isesta. Jos keskuspankki tallaisissa oloissa keventaa koti

aisia rahamarkkinoita, saattaa juuri se saada aikaan va

uuttavarannon nopean vahenemisen, kun ulkomaisen luoton 

ttaminen hidastuu. Talla on merkitysta vuoden 1928 raha

arkkinakriisin ajoittumisen kannalta. 

della esitetty tulkinta keskuspankin toimenpiteiden vaikut

·' ii:r.i sta, syista ja seurauksista on tietysti yksinkertaista

a. Mutta se on samansuuntainen aikaisemmin esitettyjen 

'ulkintojen, esimerkiksi Rossin tulkinnan kanssa. Yksinker

aisuudessaankin se taydentaa rahamarkkinoiden kehityksesta 

utoin saatua kuvaa. Se antaa tulkinnan sille, kuinka 

eskuspankki toimi yhtena valittimena siina prosessissa, 

joka lahti liikkeelle kotimaisen ja ulkomaisen luotonoton 

stannusten erotuksen kasvamisesta vuoden 1925 paikkeilla 

omen rahaolojen vakiintuessa ja palattaessa kultakannal

le ja paatyi suuren nousun ja suuren laman kautta kotimaisen 
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orkokannan laskemiseen, Jos keskuspankin paatokse1teon 

riteerit olisivat olleet toiset, olisi kehitys sa
,

ttanut

lla toisenlainen. Niinpa on tassa jaksossa tayden
j

etty 

ahamarkkinoiden kehityksen kuvaa keskuspankin osa
1

ta 

·a tulkinta sopii yhteen aikaisemmin esitetyn kans�a.
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• LOPUKSI 

itkaa paatoslukua ei ole syyta kirjoittaa. Luvussa 3 

asiteltaessa tutkimuksen yleista lahestymistapaa jo 

ulivat esiin·ne keskeiset ideat, joiden varaan tutkimus

a varten keratyn aineiston tulkinta rakennettiin. Lisaksi 

sittaisia yhteenvetoja on suoritettu jo aiemmin. 

utkimus on rakentunut sille tulkinnalle, etta Suomessa 

920-luvun lopulla koettu nousu ja sita senrannut lasku

iittyivat oleellisesti Suomen kansantalouden sopeutu.miseen 

ansainvaliseen talouteen. Suomen lama sattui osittain paal

ekain kansainvalisen suuren laman kanssa, mutta vain osit

ain ja mika merkittavinta, Suomen lama alkoi ennen kan

ainvalista lamaa. Siina mielessa Suomen lama oli sisasyn

yi:r:en, vaikka epailematta kansainvalinen lama sita pahensi. 

utta vaikut�aneet tekijat on kuitenkin jaljitetty Suomen 

alouden ulkomaisiin suhteisiin. Vaikutussuhteiden ketjussa 

n lahdetty liikkeelle kotimaisen ja ulkomaisen luotonoton 

ustannusten erotuksen kasvamisesta 1920-luvun puolivalissa. 

aiheutui ulkomaisen velanoton kasvu ja noususuhdanne. 

ousu loi yli ja taittuminen oli edessa. Vaikka analyysissa 

lahdetty liikkeelle talouden ulkomaisista suhteista 

i tama merkitse sita, etteiko kotimaisilla seikoilla, raha

olitiikka mukaan lukien, olisi ollut suurikin merkitys. 



utkimuksessa on pyritty valottamaan ta.ta prosessia eri 

uolilta. Ns. rahamarkkinamuuttujat, ulkomaisen velan 

ehitys ja keskuspankin toimenpiteet ovat sita materiaa

ia, jonka avulla tahan on pyritty. On otettu esiin tilas

osarjoja ja annettu niille tulkintoja, osittaistulkintoja 

· otka taydentavat toinen toisiaan. Na.in on pala pa7a1 ta

taydennetty kuvaa.

irjoittajan arvio on, etta jatkotutkimukselle on sijaa: 

oisaalta moni tutkittua ajanjaksoa koskeva kysymys jai 

elvittamatta ja toisaalta nakokulma on kaytettavissa hyvak

i Suomen koko 1920- ja 1930-lukujen taloushistoriaa kirjoi

ettaessa. 
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LIITE 

T ulukko 1. Eraita keskeisia rahamarkkinasar1o·a v. 1926-1931. 

T ulukon rakenne on seuraava: 

C, keskuspankkiraha, sisaltaa liikkeessa olevat kovat rahat 

ja setelit ynna yksityiset pano- ja ottotilit Suomen 

Pankissa 

C ,  liikepankkien kassa, ml. yksityiset pano- ja ottotilit 

Suomen Pankissa 

, muiden pankkien kassat 

= CL+CM, pankkien kassat yhteensa 

• • • • • • • • •

D ,  talletukset liikepankeissa, josta kateistalletuksia

DDL 

D ,  talletukset saastopankeissa, josta kateistalletuksia 

DDS 

, talletukset Postisaastopankissa 

D ,  talletukset osuuskassoissa ja OKL:ssa, josta kateis

talletuksia 

DDO 

D = DL+DS+DP+DO, talletukset pankeissa yhteensa, josta 

kateistalletuksia 

DD = DDL+DDS+DDO 

M = C-CB+D, lave an rahan maara 

M1 = C-CB+DD, suppean rahan maara 

. . . . . . .

FC, Suomen Pankin ulkomainen nettosaatava 

FB, liikepankkien ulkomainen nettosaatava 

F = FC+FB, pankkien ulkomainen nettosaatava yhteensa 

D M CR = M2-F, kotimainen luotto 



2. 

aulukon ja samalla kotimaisen luoton kasitteen logiikka 

lmenee seuraavasta taseidentiteetteihin perustuvasta esi

yksesta. 

aetaan talous viiteen sektoriin: keskuspankki, muut pan

it, yksityinen sektori, valtio ja ulkomaat. Keskuspankin 

ase on talloin: 

C + OC = FC + R +A+ G 

ossa C = keskuspankkiraha eli keskuspankin velat kotimai

sille sektoreille, 

FC = keskuspankin nettosaatava ulkomailta, 

R = keskuspankin saatavat muilta pankeilta, 

A =  keskuspankin saatavat yksityiselta sektorilta, 

G = keskuspankin nettosaatava valtiolta ja 

OC = keskuspankin oma paaoma. 

M .iden pankkien yhdistetty tase on 

CB+ L + FB � D + R + OB 

j ssa CB = pankkien kassat eli saatavat keskuspankilta, 

L = pankkien luotot yleisolle, 

FB = pankkien nettosaatava ulkomailta, 

D = yksityisen sektorin talletukset pankeissa, ja 

OB = pan._kkien oma paama. 

L skemalla taseet puolittain yhteen, jarjestelemall� ja las

k malla yhteen pankkien omat paaomat (0 = OC+OB) ja ulkomai

s t nettosaatavat (F = FC+FB), saadaan 

C -CB+ D - F = L +A+ G - O. 

V semman puolen kolme ensimmaista termia on yleison hallussa 

o evan rahan maara (lavea), joten

M2 - F = kotimainen luotto (DOM CR) 
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aulukko 1, jatkoa 

AHTEET: 

A: Saastopankkitilasto, vuositilasto 1926- 931, 

B: Postisaastopankki, vuosikertomus 1926-1 31, 

C: Pankki-tilasto, Suomen Pankki, yksityis ankit 

6. 

ja hypoteekkilaitokset, vuositilasto 19 6-1931, 

sama kuin edella, kuukausitilasto 1926-1931, 

uomen Pan.kin vuosikirjat 1926-1931, 

uomen Osuuskassojen Liiketilasto, 1931, XXII, 

suuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtion (lyh. OKL) 

vuosikertomukset. 

ar·a sar·alta lahteet ·a laskentamenetelmat ovat 

kova raha Suomen Pankin vuosikirjoista, lin 

ti interpoloitu 31/12 -luvuista, setelisto ja yksi

tyiset pano- ja ottotilit Suomen Pankissa s adaan kuu

kausittain, ne on poimittu Rossin (1951) lii etaulu

kosta 1, alkuperaislahde SVT VII D. 

saadaan kuukausittain, poimittu Rossin liite aulukos

ta 2, alkuperaislahde SVT VII D. 

asianomaisista vuositilastoista, lineaarises i inter

poloitu 31/12 -luvuista. 

julkaistuista kuukausiluvuista (SVT VII C) v·hennetty 

saastopankkien talletukset liikepankeissa, j tka saatu 

lineaarisesti interpoloimalla 31/12 (SVT 

VII A). 

sa.adaan kuukausi ttain ( SVT VII C) • 

juoksevat tilit saastopankeissa kuukausittai (SVT 

VII A) ynna konttokuranttitilit lineaarisest inter

poloituina 31/12 -luvuista. 

DDS + saastotilit saastopankeissa, saadaan k ukausit

tain (SVT VII C). 

: saadaan kuukausittain (SVT VII B) (kateistal etuksia 

ei saada erikseen). 



aulukko 1, jatkoa 

0: talletukset osuuskassoissa ja OKL:ssa miinu osuus

kassojen talletukset OKL:ssa, lineaarisesti inter

poloitu 31/12 -luvuista, asianomaiset vuosi ilasto 

ja -kertomus. 

DO: talletukset OKL:n ja osuuskassojen juoksevi la ti

leilla ynna osuuskassojen konttokuranttitil illa, 

lineaarisesti interpoloitu 31/12 -luvuista, samat 

lahteet kuin edella. 

C ja FB: saadaan kuukausittain (SVT VII C). 

• 

·oissa olevia uutteita ·a virhelahteita:

Muutamista sarjoista on kaytossa vain vuosien loppu

jen luvut, joten kuukausiluvut on arvioitu lineaari

sesti interpoloimalla vuoden alun ja lopun iedoista. 

Nain on kuitenkin jouduttu tekemaan vain su uusluo

kaltaan pienempien sarjojen kohdalla, joten ovin 

suurta virhetta esim. rahan maaraan ei aihe 

Muiden kuin liikepankkien kassaan (CM) kuul 

pankkirahan lisaksi niiden talletuksia 

sa, koska naita ei ole voitu erottaa. 

keskus

pankeis-

Pankkien talletuksiin kuuluu jonkin verran p nkkien 

keskinaisia talletuksia, tosin suurimmat eli saasto

pankkien talletukset liikepankeissa ja osuus assojen 

talletukset OKL:ssa on saatu puhdistetuksi. 

uom.: Laskettaessa rahan maaraa (M2 ja M1) ja koti aista 

luottoekspansiota (DOM CR) virhelahteet 2 ja 3 ku

moavat toisiaan. 
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Taulukko 3. Suomen maksutase v. 1925-1931 1 luvut milj. vmk. 

1925 1926 1927 1928 

tulot menot net tot. tulot menot nettot, tulot menot net tot. tulot menot nettot. 

Tavarat 5623.5 5561.9 +61.6 5686.5 5724,4 -37.9 6370 6410 -40 6310 8050 -1740

Ei-rnonetaari kulta - - - -

Satamatulot 35 +35 40 +40 70 +70 70 +70

Randit + l /U +lr°U +,((JlJ +,c,:u 

Tulonsiirr. siirtol. 196 + 19 6 205.5 +205.5 200 +200 200 +200
merim. 

matkailu 128 108 +20 133 138 -5 160 170 -10 170 180 -10

Vakuutusmaksut 84 90 - 6 101 108 -7 110 130 -20 170 170 0

Korot 38.3 363,6 -325.3 54.5 349.4 -294.9 50 368 -318 50 400 -350

muut edit 36.9 47.4 -10.5 45.9 56,7 -10.8 58 62 -4 66 61 +5

Vaihtotase +140.8 +59.9 + 7 8 -1605

velk, saat. nettov. velk. saat. nettov. velk. saat. nettov. velk. saat. nettov.
kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu

Pitkaaik. eaaoman 
l.iikkeet

Valtio +214 +297 -456 -86

muut -63 -52 +296 +257

Yhteensa +151 +245 -161 +171

Lyhytaik. paaoman 
liikkeet ja varant. 
muutokset 

-
-

Valtio 0 0 0 - -22.6 +22.6

Kaupungit +148.7 +148.7
0suustoiminnalliset +18.4 +18.4keskusliikkeet 

SP:n vientitakuut +32.0 +32.0

SP:n tak.ulk.vekselit +43.2 +43.2

Liikepankkien takuut +387.0 ►+3. 9 +383.1 +12.6 •+359. 3 -346,7 ,.723 .5 >-147.3 +870.8 +93.2 +93.2

Tuuntivalat - -

Vientienn. ja -saat. +12.7 +24.9 -12.2

I 1in8n tak. otettu l. +37.4 +37.4

Liikepankit -117 .o + 11. 8 -128.8 -12.6 +130.0 -142.6 +37.5 +95.6 -58. 1 +169.7 -110.9 +280.6
SP:n kultn- ja 
val uu t tavar·an to +891.0 -891. 0 -188.2 +188.2 +266.6 -266.6 -525.9 +525.9

SP:n muut +4.0 +92.3 -88.3 -3.0 +13.9 -16.9 -4.0 -67.9 +63.9 2. 1 -28.1 +30.2

Yhteensa +274.0 +999,0 -725.0 -3.0 +315.0 -318.0 +757.0 +147.0 +610.0 +1220.0

,LiJ a .o,na.Q_ l i i.k k- ia.......v.ar. - --

muutokset yhteensa -574 -73 +449 + 13 91

Virheet, nett□ - -433 -13 +527 -214

ID 



Tavarat 

Ei-monetaari kulta 

Satamatulot 

Rahdit 
Tulonsiirr. siirtol. 
& merim. 
matkailu 

Vakuutusmaksut 

Korot 

muut erst 

Vaihtotase 

Pitkaaik. oaaoman 
liikkeet 

Valtio 

muut 

Yhteensa 

Lyhytaik. paaoman 
liikkeet ja varant. 
muutukset 

Valtio 

Kaupungit 
Osuustoiminnalliset 
keskusliikkeet 
SPin vientitakuut 

SP:n tak.ulk.vekselit 

Liikepankkiem takuut 

Tuontivelat 

Vientienn. ja -saat. 

Ilman tak. otettu 1. 

Liikepankit 
SP:n kulta- ja 
valuuttevaranto 
SP:n muut 

Yhteer,sa 

P-a a o man l i i-k-k-.- -.}a v .a r -.
muutokset yhteensa

Vi rheet, net to 

Taulukko 3, jatkoa 

1929 

tulot menot net tot. tulot 

6495 7040 -545 5460 

5 -5

70 +70 60 

+L::JU

190 +190 160 

190 220 -30 190 

150 150 0 140 

40 450 -410 40 

55 57 -2 55 

-482 

velk. saat, nettov. velk, 
kasvu kasvu kasvu kasvu 

-38

+143

+105

+74.5 -3.2 +77.7 +59.5

+92.2 +92.2 -219.6

+24.4 +24.4 -0.5

+9.7 +9.7 -37.5

-55.6 -55.6 +130.5

+52.4 +52.4 -325.8

- - -200.0

+24.4 +19.0 +5.4 +5.7

-27.3 -27.3 -10. 1

-46.7 -21.7 -25.0 -124.2

-64.5 +64.5

+3.7 + 1. 6 +2. 1 -1. 6

+220.5

+325

-157

1930 1931 

menot nettot. tulot menot nettot. 

5259 +201 4480 3482 +998

10 -10 10 -10

+60 50 +50

+L4U +LbU

+160 120 30 +90

220 -30 190 160 +30

150 -10 130 130 0

452 -412 30 466 -436
. .

54 + 1 55 52 +3

-200 +985

saat. netto11. velk. seat. nattov. 
kasvu kasvu kasvu kasvu kasvu 

-75 -116

+1010 -193
------·--. - ----·

+935 -309

-6.5 +66.0 +104.2 +48.0 +56.2

-219.6 +33.6 +33.6

-0.5 +43,7 -43.7

-37.S -81, 6 -81.6

+130.5 -120.6 -120.6

-325.8 -463.9 -463.9

-200.0 -600.0 -600.0

-15.2 +20.9 +3.8 +9.7 -5.9

-10. 1 -30.0 -30.0

-9.9 -114.3 -161.2 +73.9 -235.1

+142.7 -142.7 -493.4 +493.4

+106.8 -108.4 +25.0 +76.6 -51. 6
-·

-941. 5 -1049.2

- -
--

-6 -1358 -

+194 -373

D 



. ·aulukko 3, jatkoa 

AHTEET 

'' I 

aaasiassa fil. maist. Ragni Barlundin Suomen Pankissa 

ailytettava maksutaseaineisto, julkaisemattomia ty··-

1 aluja ym. Aineistoa taydennetty lisaamalla lyhytai ai-

11 • 

iin velkoihin Suomen Pankin velat ulkomaisille kir·een

aihtajilleen ja lyhytaikaisiin saataviin Suomen Pa in kul

akassa, molemmat SVT VII C. Lisaksi ei-monetaarin ullan 

iikkeet on siirretty paaomanliikkeiden yhteydesta 

aseeseen. Vuosien 1925-27 tasetta on lisaksi tayde 

ankkien ulkomaisten velkojen ja saatavien muutoksi 

oska lyhytaikaisten paaomien yksityiskohtainen tau 

aa vuodesta 1927, ks. liitetaulukko 5. Nama muutok 

a taydennykset on tehty yhteisymmarryksessa Barlun in kans-



Taulukko 4. Suomen ulkomaiset velat ja saatavat v. 1924-1931, 

milj. vmk vuoden 1925 parikurssien mukaan. 

1921+ 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

Pitkaainen
1 

netto 

valtion muiden yhteensa 

2822 1728 4550 

3036 1665 L�701 

3333 1613 4946 

2877 1908 4785 

2791 2165 4956 

2753 2308 5061 

2678 3318 5996 

2562 3125 5687 

LARDE: ks. liitetaulukon 3 lahteet. 

Lyhytaikainen Yht. 

br.velka br.saatavat netto-
velka 

2557 753 1804 635L� 

2831 1752 1079 5780 

2828 2067 761 5707 

3584 2214 1370 6155 

4141 1551 2590 7546 

4293 1482 2811 7872 

3570 1700 1870 7866 

2235 1415 820 6507 

� 



1 3 • 

a saata-T ulukko 5. Suomen lyhytaikaiset ulkomaiset velat 
vat v. 1927-1931, milj. vmk vuoden 192

j 

pari-
kurssien mukaan 

V lat 

V ltio 

1927 

K upungit 0.2 

O uustoiminnalliset 
k skusliikkeet 65.3 

S omen Pankin vienti-
t kuut 248.6 

S omen Pankin tak. 
u kom. vekselit 200.0 

L'ikepankk. takuut 1416.2 
T ontovelat 1000.0 
v·entiyhtymat 149.4 
I man tak.otett.luott. 141.4 

359.4 

1928 

148.9 

83.7 

280.6 

243.2 
1509.4 

1000.0 

162.1 

178.8 

529.1 

1929 

74.5 

241,1 

108.1 

290.3 

187.6 
1561.8 
1000.0 

186.5 

151 • 5 

482.4 L'ikepankkien velat 

S omen Pankin ulkom. 
k'r ·eenvaihta ·at 3.6 5.7 9.4 

3584.1 4141.5 4293.2 

S atavat 

V ltio 47.6 

Vientiyhtymat 190.3 
Liikep.ulk.vekselit 124.7 

Liikep.muut saatavat 241.8 

Suomen Parikin kulta-
ja valuuttavaranto 1561.8 

Suomen Pankin ulk. 
vekselit 47.5 

Yhteensa 2213.7 

25.0 

215.2 
95.7 

159.9 

1035.9 

19.4 
1551.1 

LA DE: ks. liitetaulukon 3 lahteet. 

2108 

234.2 

59.1 

174.8 

971. 4

21 • 0 
1482.3 

193 1931 

134.0 238.2 

21.5 

107.6 

252.8 

318.1 
1236.0 

800.0 

192.2 

141 • r
358.2 

7. !0
3569. 

1 5. 

219. 
60. 

163. 

111 4. 

127. 
1700. 

55.1 

63.9 

171 • 2 

197.5 
772.1 

200.0 

196.0 

111 • 4 

197.0 

2235.2 

63.3 

228.7 

122.0 

175.9 

620.7 

204.4 
1415.0 



14. 

aulukko 6. Suomen tuotanto- ja tyottomyystilastoa • 1925-
1932. 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 

1. kokonais
tuotanto

1926=100 

96,4 
100.0 
108,. 7 
115.3 
114.0 
109.4 
103.0 
105.9 

4. tyottomyys
1000 henkea

30 
47 
80 
70 

2. teollisujs
tuotanto

1926=100

91.1 
100.0 
11 o. 0 
122.0 
127 .o
115.0 
104.0 
108.0 

keskimaarin 

3. asunto
tuotanto

1926=100

80 
100 
104 
173 
105 

70 
50 
79 

ja selitykset: 1.-2. Eero H$ikkonen: Asunto alve
set Suomessa 1860-1965, Helsinki 1971, taulu 2.1 • 
234; kokonaistuotanto ei sisalla

l 
julkista toimin aa.

sama, taulu 2.9. 11bruttoinvestoiljID.it uusiin asun oi
in II , S • 21 6-21 7 • 
• Rossi, mt. kuvio 29 s. 248. 



aulukko 7. Vienti a tuonti v. 1 25-1932 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

1932 

Viennin 
arvo 
mrd.vmk 

5.55 

5.62 

6.29 

6.19 

6.38 

5.34 

1+.40 

4.55 

Viennin Tuonnin 
volyymi arvo 
"1938":;::100 mrd .vmk 

69 5.52 

71 5.67 

80 6.39 

77 8.01 

80 7.00 

70 5.25 

68 3.46 

71 3.50 

15. 

Tuoll1iin 
volyy'mi 
"1938"=100 

56 

66 

76 

95 

83 

67 

51 

44 

.AHDE: E. Pihkala - H� Oksanen: Suo en ulkomaankauppa 

1917-1949, kasikirjoitus. 



aulukko 8. Hintaindekse·a v. 1926- 932 

Tukkuhintaind. Elinkustannusi 
vuosikeskiarvot1) vuosikeskiarvo 

1926 100 100 
1 27 101 102 
1 28 102 1 OL� 

1..:,29 98 104 
1 30 90 95 
1 31 84 88 
1 32 90 87 

K rkeimmat kuukausihavainnot kyseis n ajanjakson 

tukkuhintaind. 
elinkustannusind. 

1927 m rrask. 1042)

1928 m rrask. 1073)

L \.HTEET : 1 ) 
2) 
3) 

Suomen Pankin vuosikirj 1931 s. 21. 
1927 s. 13. 
1928 s. 16. 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

16. 

d. 
1) 



17. 

aulukko 9. Korkotilastoa v. 1922 1938. 

liikepankkien SP:n di konttok. edell isten 
keskikorko,% keskima rin, % erotus 

922 11. 9 8. 3. 1
923 11. 7 8. 3.4
924 1 1. 8 9:' 2.6 
925 1 3. 1 s. 4.6 

1926 12.7 7. 5.2 
1927 12.4 6. 5.5
1928 1 2. 0 6. 5.7
1929 12.4 7. 5.4
1930 12.0 6. 5.5
1931 1 0. 1 6. 3.6
1932 9.6 6. 2.8
1933 8.7 5. 3. 1

1934 7.4 4. 2.9 
1935 7.1 4. 3. 1
1936 7.0 4. 3.0

1937 6.4 4. 2.4

1938 6.2 4. 2.2

LAHTEET ja selitykset: liikepankki n keskikorko on las
kettu jakamalla niiden vuotuiset k tot ja provisiof
antolainauksesta niiden antolainau sen vuosikeskim·a
ralla, joka on laskettw 13 kuukaud n (joulu - joul ) 
lwkujen keskiarvona, lahde SVT VII C 
Suomen Pankin diskonttokorko on al·mman diskonttok ran 
v osikeskimaara, lahde Suomen Pank'n vuosikirjat, tau-
1 39 esim. v. 1948. 
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