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Tiivistelmä      

Tässä Pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan finanssikriisin vaikutuksia Suomen talouskehitykseen 

kahden dynaamisen stokastisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tarkoituksena on selvittää, 

kuinka hyvin yksinkertainen dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malli kykenee 

jäljittelemään Suomen talouden liikkeitä vuosina 2004 – 2012. Tutkimuksessa muodostettavien 

mallien selityskykyä vertaillaan keskenään. Tulosten pohjalta pohditaan mallien tarjoamaa selitystä 

finanssikriisin aikaisen talouskehityksen aiheuttajasta. Aihe on kiinnostava, koska dynaamisten 

stokastisten yleisen tasapainon mallien käyttö ennusteiden laatimiseen ja talouspolitiikan 

muutosten vaikutusten arvioimiseen on lisääntynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Nykyisin 

näitä malleja käytetään useissa keskuspankeissa ja tutkimuslaitoksissa.  

 

Tässä tutkimuksessa muodostetaan kaksi dynaamista stokastista yleisen tasapainon mallia Suomen 

taloudelle. Ensimmäinen malleista on suljetun talouden malli ja toinen avotalouden malli. Mallit 

kalibroidaan Suomen taloudelle aikaisemman tutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon aineiston 

avulla. Kalibroinnin jälkeen ratkaistaan mielenkiinnon kohteena olevien muuttujien stationääriset 

tilat ja lineaariset approksimaatiot stationäärisen tilan ympäristössä Dynare–ohjelmalla. 

Mielenkiinnon kohteena olevien muuttujien aikasarjat ajanjaksolle 2004 – 2012 luodaan 

määrittämällä eksogeenisten sokkien arvot lineaarisiin approksimaatioihin. Aikasarjoja verrataan 

havaintoaineistoon silmäilyekonometrian avulla.  

 

Suljetun talouden malli kykenee melko hyvin jäljittelemään finanssikriisin aikaisen kehityksen 

tuotannolle ja pääoman määrälle. Työtuntien ja kulutuksen osalta mallin luoma vaihtelu on 

havaintoaineiston kanssa samansuuntaista, mutta havaintoaineistoon nähden liian voimakasta. 

Avotalouden ominaisuuksien lisääminen suljetun talouden malliin ei lisännyt mallin selityskykyä. 

Pääoman kehityksen osalta avotalouden mallin selityskyky oli heikompi, kuin suljetun talouden 

mallin selityskyky. Selityskyvyn heikkeneminen liittyy todennäköisesti avotalouden mallissa 

esiintyvän maailmanmarkkinoiden koron havaintoaineiston valintaan. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella finanssikriisin aikainen Suomen kokonaistuotannon lasku johtui 

talouteen kohdistuneesta eksogeenisesta sokista. Luonteva selitys eksogeeniselle sokille on 

finanssikriisin aiheuttaman luottohanojen kiristymisen seurauksena tapahtunut 

investointihyödykkeiden kysynnän tippuminen, metalliteollisuuden hintakuplan puhkeaminen, 

sekä samanaikainen ICT-teollisuuden romahdus. 
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1 JOHDANTO 

Talouden suhdanteiden ymmärtäminen on yksi makrotaloustieteen tärkeimmistä 

tutkimusaiheista. Suhdanteiden ymmärtämiseksi on kehitetty teorioita, joiden avulla 

niiden syntymekanismeja tutkitaan. Nykyisin makrotaloustieteessä talouden toimintaa 

mallinnetaan dynaamisilla malleilla, joiden käyttäytymisyhtälöt perustuvat 

mikrotaloustieteen tuloksiin. Mikrotaloustieteen tuloksiin perustuminen juontaa 

juurensa Lucasin (1976) kritiikkiin, jonka mukaan politiikkamuutosten analysoimiseen 

käytettävät makrotaloudelliset mallit tulee muodostaa siten, että niiden rakenteellisten 

parametrien arvot eivät muutu politiikkamuutosten seurauksena. Lucas kritisoi aiemmin 

käytettyjä ekonometrisia kokonaistaloudellisia malleja niiden kyvyttömyydestä täyttää 

tätä vaatimusta. Läpimurto nykymuotoisen makrotaloudellisen mallintamisen 

kehityksessä oli reaalisten suhdannevaihteluiden teorian syntyminen 1980-luvulla. 

Reaalisten suhdannevaihteluiden teoria muodostaa metodologisen pohjan nykyisille 

suhdanteiden analysointiin käytettäville dynaamisille stokastisille yleisen tasapainon 

(dynamic stochastic general equilibrium, DSGE) malleille. DSGE-mallit jaotellaan 

reaalisten suhdannevaihteluiden malleihin ja uuskeynesiläisiin malleihin. 

Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote supistui merkittävästi maailmanlaajuisen 

finanssikriisin seurauksena. Finanssikriisi iski erityisesti Suomen vientisektoriin, joka 

kärsi luotottamisen kiristymisen seurauksena vähentyneestä investointikysynnästä 

(Ahokas ja Honkatukia 2012). Holmström, Pohjola ja Korkman (2014) kiteyttävät 

arvionsa finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouskehitykseen seuraavasti. Ennen 

finanssikriisiä elektroniikkateollisuus, Nokian johtamana, ylläpiti pitkään suotuisaa 

talouskasvua Suomessa. Elektroniikkateollisuuden romahtamisen jälkeen 

kokonaistuotanto ja vienti kääntyivät jyrkkään laskuun. Samalla paperiteollisuus on 

jatkanut hidasta alasajoaan ja metalliteollisuus on kärsinyt finanssikriisiä edeltäneen 

hintakuplan puhkeamisesta. Nämä tekijät ovat heijastuneet Suomen talouteen 

kannattavuuden heikkenemisenä. Tällaista kehitystä voidaan mallintaa esimerkiksi 

DSGE-mallilla. 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan kahden DSGE-mallin kykyä selittää finanssikriisin 

vaikutuksia Suomen talouteen. Ensimmäinen malli on suljetun talouden malli, joka on 

rakennettu mukaillen Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tutkimuksen ensimmäistä 
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mallia. Toinen malli on avotalouden malli, joka muodostetaan lisäämällä suljetun 

talouden malliin avotalouden elementtejä Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tutkimuksen 

ensimmäistä mallia mukaillen. Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tutkimus on valittu 

pohjaksi, koska siinä esitellään keinoja muokata suljetun talouden mallista avotalouden 

malli.  Molemmat mallit kalibroidaan Suomen talouteen käyttämällä kansantalouden 

tilinpidon aineistoa vuosille 1975 – 2012 ja Helibor-, sekä Euribor-korkojen 

historiatietoja vuosille 1990 – 2012. Mallien selityskykyä vertaillaan 

silmäilyekonometrian avulla. Vertailun pohjalta arvioidaan mallien soveltuvuutta 

finanssikriisin vaikutusten tutkimiseen ja pohditaan mallien tarjoamaa selitystä 

finanssikriisin vaikutuksista. 

Luvussa 2 käydään läpi Suomen viimeaikaista talouskehitystä aikasarjojen avulla. 

Huomio keskittyy erityisesti finanssikriisin puhkeamiseen ja sen jälkeiseen aikaan. 

Luvussa 3 käydään läpi DSGE-mallien kehitystä ja niihin kohdistuvaa kritiikkiä. Lisäksi 

esitellään yksinkertainen tapa DSGE-mallin muodostamiseen, ratkaisemiseen ja 

lineaariseen approksimointiin. Luvussa 4 muodostetaan tutkimuksessa sovellettavat 

mallit ja kalibroidaan ne Suomen taloudelle. Luvussa 5 esitellään mallien simulaatiot 

vuosille 2004 – 2012 ja vertaillaan niitä havaintoaineistoon. Luvussa 6 pohditaan 

saatujen tulosten syitä, tutkimusmenetelmästä johtuvia rajoituksia ja uusia 

tutkimuskysymyksiä. 
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2 FINANSSIKRIISIN VAIKUTUS SUOMEN TALOUTEEN 

Suomen talous kasvoi 1990-luvun laman jälkeen voimakkaasti aina vuoteen 2007 

saakka.  Vuonna 2009 Suomen kokonaistuotanto supistui merkittävästi maailman 

laajuisen finanssikriisin seurauksena. Kokonaistuotannon supistumisen jälkeen Suomen 

talous ei ole palannut finanssikriisiä edeltävälle kasvu-uralle. Kuviossa (1) on esitetty 

Suomen reaalisen bruttokansantuotteen kehitys vuosina 1995 - 2012. Kuviossa (1) 

näkyy finanssikriisiä edeltänyt vahva kasvukausi, vuoden 2009 kokonaistuotannon 

sukellus ja sen jälkeinen talouden hyytyminen. Kuvion (1) perusteella näyttää, että 

Suomen talous ei tule palaamaan kriisiä edeltäneelle kasvu-uralleen.  

Kuvio 1. Reaalinen bruttokansantuote 1995-2012, 1995=1 (Suomen virallinen tilasto 2014). 

Pelkästään kokonaistuotannon vaihtelun tarkastelun perusteella ei voida sanoa vaihtelun 

syistä mitään. Syiden avaamiseksi kokonaistuotannon kehittyminen jaetaan käytettyjen 

työ- ja pääomapanosten määriin, sekä työn tuottavuuteen. Kokonaistuotannon 

kehittyminen tuotannontekijöittäin on esitetty kuviossa 2. Kuvion (2) perusteella 

finanssikriisi ei vaikuttanut käytettyjen pääomapanosten määrään eikä kovin 

merkittävästi käytettyjen työpanosten määrään, vaikkakin työpanosten osalta vaikutus 

näyttää pysyvältä. Kuvion (2) perusteella suurin osa tuotannon laskusta voidaan selittää 
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kokonaistuottavuuden laskulla. Suomen talouden kokonaistuottavuuteen kohdistui siis 

finanssikriisin seurauksena ulkoinen shokki, jonka vaikutuksista kärsitään edelleen.  

 

Kuvio 2. Bruttokansantuotteen jakautuminen tuotannontekijöittäin 1995 – 2012, 1995 = 1 (Suomen virallinen 

tilasto 2014). 
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elektroniikkateollisuuden romahduksesta, vuonna 2007 tapahtuneesta 

metalliteollisuuteen negatiivisesti vaikuttaneesta hintakuplan puhkeamisesta, sekä 

metsä- ja paperiteollisuuden pitkään jatkuneesta alasajosta. Palvelutoimialaan ulkoinen 

sokki ei iskenyt yhtä voimakkaasti. Tarkastelun perusteella toimialat, joihin 

finanssikriisi iski voimakkaimmin, ovat Suomessa vientivetoisia. Finanssikriisin 

aiheuttaman ulkoisen sokin syyt löytyvät siis todennäköisesti viennin puolelta. Suomen 

noususuhdanne päättyi vuonna 2008 finanssikriisin jäädyttäessä yksityiset 

rahoitusmarkkinat ja liikepankkien lainanannon. Finanssikriisi vaikutti erityisesti 

kotimaisiin ja ulkomaisiin investointeihin. Koska investointihyödykkeiden osuus 

suomen viennistä on suuri, putosi viennin osuus kokonaistuotannosta voimakkaasti 

kansainvälisen investointitoiminnan supistuttua. (Ahokas ja Honkatukia 2012.) 

Toimialoittaisessa tarkastelussa (3) investointihyödykkeiden kysynnän lasku näkyy 

jalostustoimialan ja erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden voimakkaana 

laskuna. 

 

Kuvio 3. Bruttokansantuote toimialoittain 2005 - 2012, 2005 = 100 (Suomen Virallinen Tilasto 2014). 
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Selkeä kuva vientisektorin merkityksestä saadaan, kun tarkastellaan kauppa- ja 

palvelutaseiden kehittymistä finanssikriisin aikana. Kuviossa (4) on esitetty kauppa- ja 

palvelutaseiden kehitys vuosina 2005 – 2012. Kauppataseen lasku alkoi vuoden 2007 

kohdalla ja tavaroiden nettoviennin osuus bruttokansantuotteesta laski vuosina 2007 - 

2012 yhteensä noin 5 % - yksikköä palvelutaseen pysytellessä lähes vakiona. 

Tavaroiden vienti laski noin 25 % vuosina 2008 – 2009 (Suomen Virallinen Tilasto 

2014).  

 

Kuvio 4. Kauppa- ja palvelutaseiden kehitys 2005 – 2012 (Suomen Pankki 2014b). 

Tarkastellaan bruttokansantuotteen kehitystä vuosina 2005 – 2012 vielä jakamalla 

bruttokansantuotteen kehitys lopputuotemenetelmän mukaisiin yksityiseen 

kulutukseen, julkiseen kulutukseen, investointeihin ja nettovientiin. 

Bruttokansantuotteen muodostuminen lopputuotemenetelmällä on esitetty kuviossa (5). 
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Kuvio 5. Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1995 – 2013 (Suomen Virallinen Tilasto 2014). 

Holmström, Pohjola ja Korkman (2014) kiteyttävät arvionsa kriisin taustatekijöistä 
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3 DYNAAMISET STOKASTISET YLEISEN TASAPAINON MALLIT 

3.1 Yleistä 

Solow (1956) ja Swan (1956) kehittivät ns. uusklassisen kasvumallin, jossa tuotanto 

kasvaa työ- ja pääomapanosten kasvun, sekä teknologian kehittymisen seurauksena. 

Mallin taloudelle löytyy tasapainoinen kasvu-ura, jolla pääoma ja tuotanto työntekijää 

kohden kasvavat samaa vauhtia kuin työn tuottavuus, ja pääoman suhde 

kokonaistuotantoon pysyy vakiona. Solow-Swan mallia voidaan pitää hyvänä 

approksimaationa todellisesta kasvusta, koska se toteuttaa viisi kuudesta Kaldorin 

(1961) talouden pitkän aikavälin kasvua koskevasta havainnosta. Mallissa pääoma ja 

tuotanto työntekijää kohden kasvavat vakiovauhtia, pääoma tuotantoa kohden pysyy 

vakiona, pääomalle ja työlle maksettavat tulo-osuudet pysyvät vakioina ja pääoman 

tuottoaste pysyy vakiona. Malli ei kykene selittämään kuudetta Kaldorin (1961) 

havaintoa eli talouksien välisiä kasvueroja. Yksittäisen kansantalouden tarkastelun 

kannalta kuudennella havainnolla ei kuitenkaan ole merkitystä. Solow-Swan malli, jossa 

tuottavuuden kasvu on otettu huomioon Harrod-neutraalilla tavalla, voidaan esittää 

seuraavasti: 

𝑌𝑡 = 𝐹(𝐾𝑡, 𝐿𝑡) = 𝐾𝑡
𝜃(𝐴𝑡𝑁𝑡)

1−𝜃,     (1a) 

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝑠𝑌𝑡,        (1b) 

𝐴𝑡+1 = 𝜑𝐴𝑡 ja        (1c) 

𝑁𝑡+1 = 𝜂𝑁𝑡.         (1d) 

Yllä 𝑌𝑡 on kokonaistuotanto, 𝐾𝑡 pääoman määrä, 𝑁𝑡 työntekijöiden määrä, 𝐴𝑡 työn 

tuottavuus, 𝜃 pääomatulojen osuus kokonaistulosta, s säästämisaste, 𝜑 työn 

tuottavuuden bruttokasvuvauhti ja 𝜂 työntekijöiden määrän bruttokasvuvauhti. Mallissa 

työn tuottavuus ja työntekijöiden määrä kasvavat vakiovauhtia, pääoma kuluu 

vakiovauhtia ja tuloista käytetään vakio-osuus investointeihin. Näillä oletuksilla 

voidaan määrittää tasapainoinen kasvu-ura, jossa 
𝑌𝑡

𝐴𝑡𝑁𝑡
, 

𝐾𝑡

𝐴𝑡𝑁𝑡
 ja  

𝐾𝑡

𝑌𝑡
 pysyvät vakioina. 

Tasapainoisella kasvu-uralla tuotanto ja pääoma kasvavat samaa vauhtia kuin työn 

tuottavuuden ja työntekijöiden määrän kasvujen yhteenlaskettu summa.  



13 

Koopmans (1965) ja Cass (1965) kehittivät Ramseyn (1928) tutkimuksen pohjalta 

optimaalisen kasvuteorian, jossa edustava kuluttaja maksimoi yli ajan ulottuvaa 

hyötyfunktiota valitsemalla kunkin periodin kulutuksen ja investointien määrän. 

Edustavan kuluttajan maksimointiongelman ratkaisusta saadaan määriteltyä talouden 

kasvua kuvaavien muuttujien arvot tasapainoisella kasvu-uralla. Jos oletetaan edustavan 

kuluttajan hyödyn riippuvan kulutuksesta ja vapaa-ajasta, optimaalinen kasvuongelma 

saa muodon, jossa edustava kuluttaja valitsee kullakin periodilla kulutuksen ja tehtyjen 

työtuntien määrän. Investointien määrä määräytyy endogeenisesti valintamuuttujien 

suhteen. Oletetaan, että talouden kuluttajien määrä vastaa työntekijöiden määrää. 

Optimaalinen kasvuongelma, jossa edustavan kuluttajan hyötyfunktio riippuu 

positiivisesti kulutuksesta ja negatiivisesti tehtyjen työtuntien määrästä voidaan esittää 

seuraavasti:   

max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

∑ 𝑁𝑡𝛽
𝑡𝑈(𝑐𝑡, 1 − ℎ𝑡)

∞
𝑡=0        (2a) 

ehdoilla 

𝑌𝑡 = 𝐹(𝐾𝑡, 𝐴𝑡ℎ𝑡𝑁𝑡) = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡,       (2b) 

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡,       (2c) 

𝐴𝑡+1 = 𝜑𝐴𝑡 ja       (2d) 

𝑁𝑡+1 = 𝜂𝑁𝑡.       (2e) 

Optimaalisessa kasvuongelmassa (2) 𝑁𝑡 on periodin t työntekijöiden määrä, 𝛽 

diskonttaustekijä, 𝑐𝑡 periodin t kulutus työntekijää kohden kohden, ℎ𝑡 periodin t 

työtuntien määrä työntekijää kohden, 𝐼𝑡 periodin t investointien määrä, 𝐾𝑡 periodin t 

pääoman määrä ja 𝐴𝑡 periodin t työn tuottavuuden taso. Työn tuottavuus kasvaa 

vakiovauhtia 𝜑 − 1 ja väestö vakiovauhtia 𝜂 − 1. Ongelmassa (2) oletetaan, että 

kaikkien kuluttajien preferenssit ovat samat, jolloin suunnittelijan ongelma saadaan 

kertomalla edustavan kuluttajan hyödynmaksimointiongelmaa työntekijöiden määrällä. 

Suunnittelijan ongelman ratkaisuna saadaan tasapainoista kasvu-uraa luonnehtiva 

yhtälöjärjestelmä. Brock ja Mirman (1972) lisäsivät optimaaliseen kasvuteorian 

mukaiseen malliin kokonaistuottavuuteen kohdistuvan satunnaissokin. Optimaalista 

kasvuongelmaa satunnaisella tuottavuussokilla voidaan kuvata seuraavalla tavalla: 
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max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

𝐸0[∑ 𝑁𝑡𝛽
𝑡𝑈(𝑐𝑡, 1 − ℎ𝑡)

∞
𝑡=0 ]      (3a) 

ehdoilla 

𝑌𝑡 = 𝜆𝑡𝐹(𝐾𝑡, 𝐴𝑡ℎ𝑡𝑁𝑡) = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡,     (3b) 

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡,      (3c) 

𝜆𝑡+1 = 𝛾𝜆𝑡 + 휀𝑡+1,      (3d) 

𝐴𝑡+1 = 𝜑𝐴𝑡 ja       (3e) 

𝑁𝑡+1 = 𝜂𝑁𝑡.       (3f) 

Optimaalisessa kasvuongelmassa (3)  𝜆𝑡 on periodin t kokonaistuottavuuteen 

kohdistuvan sokin arvo, 휀𝑡 periodin t kokonaistuottavuuteen kohdistuvan 

satunnaistermin arvo ja 𝛾 kokonaistuottavuuteen kohdistuvan satunnaissokin liikkeitä 

kuvaavan vakiottoman ensimmäisen asteen autoregressiivisen prosessin 

regressiokerroin eli AR(1)-kerroin. Työn tuottavuus kasvaa vakiovauhtia 𝜑 − 1 ja 

väestö vakiovauhtia 𝜂 − 1. Määritellään, että 0 < 𝛾 < 1 ja 휀𝑡 on riippumattomasti ja 

identtisesti jakautunut, positiivinen ja äärellinen satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on 

1 − 𝛾. Näillä oletuksilla 𝜆𝑡:n keskiarvo on 1 ja kokonaistuotanto on positiivinen. 

Oletetaan, että kaikkien talouden toimijoiden preferenssit ovat tarkalleen samanlaiset, 

jolloin voidaan kirjoittaa koko taloudelle edustavan kuluttajan hyötyfunktio ja kertoa 

sitä työntekijöiden määrällä. Kokonaistuottavuuden satunnaisvaihtelusta johtuen 

tulevaisuuden kasvu-ura määräytyy todennäköisyysjakaumana.  

Seuraavat askeleet DSGE-mallien kehityksessä olivat Lucasin (1976) kritiikki 

makrotaloudellisia malleja kohtaan, sekä Kydlandin ja Prescottin (1982) reaalisia 

suhdannevaihteluita käsittelevä tutkimus. Lucas (1976) kritisoi historiatietoihin 

pohjautuvien ekonometristen mallien kykyä ennustaa politiikkatoimenpiteiden 

vaikutuksia taloudessa. Hän argumentoi, että mikäli politiikkatoimenpiteiden 

arvioinnissa käytettyjen ekonometristen mallien rakenteellisten parametrien arvot 

muuttuvat systemaattisesti politiikkaparametreja muutettaessa, mallit on määritelty 

väärin, eivätkä ne siten ole käyttökelpoisia politiikkatoimenpiteiden arvioimiseen. 

Vaikka Lucas ei kritiikissään varsinaisesti tuonut esille ratkaisua sen hetkisten mallien 

ongelmiin, kritiikki sisältää implisiittisesti ajatuksen siitä, että mikäli halutaan kestävästi 
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arvioida politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta, arviointiin käytettävät mallit tulee 

muodostaa mikrotaloudellisen evidenssin pohjalle. Kritiikki siis kehottaa rakentamaan 

makrotaloudellisia malleja, jotka perustuvat mikrotaloustieteen tuloksiin. Lucasin 

kritiikki on vaikuttanut merkittävästi kvantitatiivisen makrotaloustieteen kehitykseen.   

Nykymuotoisten DSGE-mallien voidaan katsoa syntyneen Kydlandin ja Prescottin 

(1982), sekä Longin ja Plosserin (1983) reaalisia suhdannevaihteluita käsittelevien 

tutkimusten pohjalta. Molemmissa tutkimuksissa esitellään mikrotaloudellisiin 

löydöksiin perustuva makrotaloudellinen malli, jossa suhdannevaihtelun ajurina toimii 

kokonaistuottavuuden satunnaisvaihtelu. Vaikka mallit on jälkeenpäin todettu liian 

yksinkertaiseksi, Kydlandin ja Prescottin (1982) artikkeli sisältää kolme tärkeää ideaa. 

Ensimmäinen idea on, että suhdannesyklejä voidaan mallintaa dynaamisilla yleisen 

tasapainon malleilla, joissa taloudenpitäjät toimivat kilpailullisilla markkinoilla ja 

muodostavat rationaalisia odotuksia tulevaisuudesta. Toinen idea on kasvuteorian ja 

suhdannesyklien yhdistäminen, koska mallien täytyy kyetä jäljittelemään myös 

empiirisesti havaittua pitkän aikavälin talouskasvua. Kolmas idea on, että 

makrotaloudelliset mallit voidaan kalibroida mikrotaloudellisten tulosten ja pitkän 

aikavälin havaintojen perusteella koskemaan tutkittavana olevaa taloutta. (Rebelo 

2005.)  

Kydlandin ja Presscottin, sekä Longin ja Plosserin töiden suurin merkitys nykyiselle 

kvantitatiiviselle makrotaloustieteelle oli metodologisen pohjan rakentaminen. 1980-

luvun jälkeen DSGE-malleja on kehitetty eteenpäin uusklassisen makrotalousteorian 

lisäksi uuskeynesiläiselle makrotalousteorialle. Uuskeynesiläisissä malleissa sallitaan 

epätäydellinen kilpailu, nimelliset jäykkyydet, sekä rahapolitiikan vaikuttavuus lyhyellä 

aikavälillä (Tervala 2010). DSGE-mallien rooli kvantitatiivisessa makrotaloudellisessa 

analyysissä on korostunut 1980-luvusta lähtien. Nykyisin DSGE-malleja käyttävät 

makroennusteissaan useat keskuspankit ja tutkimuslaitokset. Muun muassa Suomen 

Pankin Aino-malli kuuluu DSGE-malleihin (Newby, Railavo ja Ripatti 2011). 

Nykymuotoisia DSGE-malleja kohtaan on esitetty monenlaista kritiikkiä. Kritiikki 

liittyy yleensä oletuksiin taloudenpitäjien käyttäytymisestä ja mallien estimoinnin 

monimutkaisuuteen. Garcia (2011) kritisoi DSGE-mallien kolmea keskeistä oletusta. 

Garcian mukaan ei ole järkevää olettaa, että taloudenpitäjät käyttäytyvät rationaalisesti, 
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muodostavat rationaalisia odotuksia tulevaisuudesta ja että markkinoilla löytyy aina 

tasapaino. Garcia lisää, että vaikka DSGE-mallit olisivatkin hyvä approksimaatio 

todellisuudesta, niiden estimoimiseen liittyy useita ongelmia. Estimoinnin ongelmat 

liittyvät yleisen tasapainon ratkaisemiseen, mallin linearisointiin, tilastotietojen 

käyttöön ja ekonometriaan. Myös mallien ennustekykyä on kritisoitu. Wickensin (2012) 

mukaan DSGE-mallit eivät kykene luomaan aikasarjamalleja parempia ennusteita 

tulevaisuudesta. DSGE-mallien taaksepäin katsovasta dynamiikasta johtuen niiden 

ennustekyky on aikasarjamallien kaltainen ja niiden eteenpäin katsovaa dynamiikkaa, 

joka koostuu eksogeenisten muuttujien odotetuista arvoista, on vaikea ennustaa.   

Kritiikin vastapainoksi DSGE-mallien asemaa voidaan puolustaa esittämällä kysymys 

siitä, onko olemassa jokin vaihtoehtoinen malli, joka kykenee paremmin ennustamaan 

taantumia. Smetsin ja Woutersin (2003) mukaan uuskeynesiläinen DSGE-malli 

kykenee VAR-mallia paremmin jäljittelemään ja ennustamaan euroalueen talouden 

käyttäytymistä. Tästä johtuen DSGE-mallien käyttö on perusteltua Euroalueen 

talouksien analysoimiseen. (Tervala 2010.)  

3.2 Esimerkki 

Luonnehditaan DSGE-mallien ratkaisua yksinkertaisen esimerkin avulla.  Esimerkissä 

mukaillaan McCandlessin (2008, s. 91–109) esittämää yksinkertaisen mallin ratkaisua. 

Ratkaisumenetelmien esittelyn jälkeen muodostetaan tutkimuksessa sovellettavat 

mallit, kalibroidaan ne tutkimusaineistolle ja luodaan simulaatiot tarkasteluperiodille. 

Merkitään per asukas suureita pienillä kirjaimilla. Oletetaan, että talous koostuu 

edustavasta kuluttajasta ja edustavasta yrityksestä. Edustava kuluttaja elää ikuisesti, 

maksimoi hyötyään ja muodostaa rationaalisia odotuksia tulevaisuudesta 

resurssirajoitteen vallitessa. Edustavan kuluttajan tavoitefunktio on seuraava: 

max
{𝑐𝑡,𝑙𝑡}

𝐸0[∑ 𝛽𝑡𝑈(𝑐𝑡, 𝑙𝑡)
∞
𝑡=0 ].        (4) 

Tavoitefunktiossa (4) 𝑈(𝑐𝑡, 𝑙𝑡) on hyötyfunktio alenevilla rajahyödyillä, 𝛽 on hyödyn 

diskonttaustekijä, 𝑐 on kulutus ja 𝑙 on vapaa-aika. Oletetaan, että edustavan kuluttajan 

käytettävissä oleva kokonaisaika on 1, jolloin ℎ = 1 − 𝑙 on työn tekemiseen käytetty 
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aika. Koska myöhemmin esitetään ratkaisu edustavan kuluttajan hyötyä maksimoivan 

suunnittelijan ongelmaan, oletetaan hyötyfunktiolle muoto: 

𝑈(𝑐𝑡, 1 − ℎ𝑡) = 𝑙𝑛𝑐𝑡 + 𝛼𝑙𝑛(1 − ℎ𝑡).        (5) 

Hyötyfunktiossa (5) 𝛼 > 0 kuvaa kulutuksen ja vapaa-ajan suhteellista arvostusta. Mitä 

suurempi 𝛼:n arvo on, sitä korkeammalle kuluttaja arvostaa vapaa-aikaa suhteessa 

kulutukseen. Edustava kuluttaja käyttää tulonsa kulutukseen ja säästämiseen, jolloin 

talouden resurssirajoite on muotoa: 

𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡.          (6) 

Oletetaan, että pääomakanta kuluu vakiovauhdilla 𝛿, jolloin pääoman liikeyhtälö 

voidaan kirjoittaa muotoon: 

𝑘𝑡+1 = 𝑖𝑡 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡.         (7) 

Oletetaan edustavalle yritykselle Cobb-Douglas tuotantofunktio: 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃.         (8) 

Tuotantofunktiossa (8) 𝜆𝑡 on teknologiasokin arvo ajanhetkellä t ja 𝜃 on pääomatulojen 

osuus kokonaistulosta. Pääomatulojen osuus oletetaan vakioksi ja teknologiasokin arvo 

seuraa ensimmäisen kertaluvun autoregressiivistä prosessia: 

𝜆𝑡+1 = 𝜑𝜆𝑡 + 휀𝑡+1.         (9) 

Yhtälössä (9) 0 < 𝜑 < 1 ja 휀𝑡 on riippumattomasti ja identtisesti jakautunut, 

positiivinen ja äärellinen satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on 1 − 𝜑 ja varianssi 

äärellinen. Näillä oletuksilla 𝜆𝑡:n keskiarvo on 1 ja tuotanto positiivinen. Suunnittelijan 

ongelma rajoitteineen voidaan tiivistää seuraavaan muotoon: 

max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

𝐸0[∑ 𝛽𝑡(𝑙𝑛𝑐𝑡 + 𝛼𝑙𝑛(1 − ℎ𝑡))
∞
𝑡=0 ]     (10a) 
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ehdoilla 

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡,    (10b) 

𝜆𝑡+1 = 𝜑𝜆𝑡 + 휀𝑡+1 ja    (10c) 

𝑘𝑡+1 = 𝑖𝑡 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡.    (10d) 

3.2.1 Ratkaisu 

Suunnittelijan ongelman (10) ratkaisua voidaan luonnehtia arvofunktioiden avulla. Jotta 

arvofunktiot ovat olemassa, suunnittelijan hyödyn maksimointiongelman täytyy 

muodostua samanlaiseksi jokaiselle periodille. Tässä tapauksessa suunnittelijan 

ongelma voidaan kirjoittaa jokaiselle periodille samanlaisena, joten voidaan määrittää 

periodin t arvofunktion ja periodin t+1 arvofunktioiden suhde. Arvofunktiot ajanhetkille 

t ja t+1 on kuvattu yhtälöissä (11a) ja (11b). 

𝑉(𝑘𝑡, 𝜆𝑡) = max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

[𝑙𝑛𝑐𝑡 + 𝛼𝑙𝑛(1 − ℎ𝑡) +𝛽𝐸𝑡[𝑉(𝑘𝑡+1, 𝜆𝑡+1)|𝜆𝑡]] ja (11a) 

𝑉(𝑘𝑡+1, 𝜆𝑡+1) =  

max
{𝑐𝑡+1,ℎ𝑡+1}

[𝑙𝑛𝑐𝑡+1 + 𝛼𝑙𝑛(1 − ℎ𝑡+1) +𝛽𝐸𝑡[𝑉(𝑘𝑡+2, 𝜆𝑡+2)|𝜆𝑡+1]]  (11b) 

Kun oletetaan, että edustava kuluttaja käyttää kaikki käytettävissä olevat tulonsa joko 

kulutukseen tai investointeihin ja sijoitetaan rajoitteet (6), (7) ja (8) arvofunktioon (11a), 

voidaan arvofunktio esittää seuraavalla tavalla: 

𝑉(𝑘𝑡, 𝜆𝑡) = max
{𝑘𝑡+1,ℎ𝑡}

[𝑙𝑛(𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡 − 𝑘𝑡+1) +

𝛼𝑙𝑛(1 − ℎ𝑡) +𝛽𝐸𝑡[𝑉(𝑘𝑡+1, 𝜆𝑡+1)|𝜆𝑡]]      (12) 

Ensimmäisen kertaluvun ehdoiksi arvofunktiolle (12) saadaan:  

𝜕𝑉(𝑘𝑡,𝜆𝑡)

𝜕𝑘𝑡+1
= −

1

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡−𝑘𝑡+1
+ 𝛽𝐸𝑡

𝜕[𝑉(𝑘𝑡+1, 𝜆𝑡+1)|𝜆𝑡]

𝜕𝑘𝑡+1
= 0 ja (13a) 

𝜕𝑉(𝑘𝑡,𝜆𝑡)

𝜕ℎ𝑡
=

(1−𝜃)𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

−𝜃

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡−𝑘𝑡+1
−

𝛼

1−ℎ𝑡
= 0.   (13b) 
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Lisäksi Benveniste-Scheinkman verhoehtoa käyttämällä saadaan, että: 

𝜕𝑉(𝑘𝑡,𝜆𝑡)

𝜕𝑘𝑡
=

𝜃𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃−1ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡−𝑘𝑡+1
 ja   (14a) 

∂V(kt+1,λt+1)

∂kt+1
=

θλt+1kt+1
θ−1ht+1

1−θ+(1−δ)

λt+1kt+1
θ ht+1

1−θ+(1−δ)kt+1−kt+2
.    (14b) 

Kirjoitetaan ensimmäisen kertaluvun ehdot (13a) ja (13b) uudelleen, käyttämällä 

hyväksi verhoteoreeman mukaista yhtälöä (14b): 

1

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡−𝑘𝑡+1
= 𝛽𝐸𝑡 [

𝜃𝜆𝑡+1𝑘𝑡+1
𝜃−1ℎ𝑡+1

1−𝜃+(1−𝛿)

𝜆𝑡+1𝑘𝑡+1
𝜃 ℎ𝑡+1

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡+1−𝑘𝑡+2
|𝜆𝑡] ja (15a) 

(1−𝜃)𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

−𝜃

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃+(1−𝛿)𝑘𝑡−𝑘𝑡+1
=

𝛼

1−ℎ𝑡
.     (15b) 

Yksinkertaistetaan vielä ensimmäisen kertaluvun ehtoja (15a) ja (15b) yhtälöiden (6), 

(7) ja (8) avulla ja muistetaan, että mallissa tuotannontekijöiden korvaukset ovat 

rajatuottavuuksien mukaiset, jolloin saadaan, että 

1

𝑐𝑡
= 𝛽𝐸𝑡[

1

𝑐𝑡+1
(𝑟𝑡+1 + (1 − 𝛿))|𝜆𝑡] ja   (16a) 

(1 − ℎ𝑡)(1 − 𝜃)
𝑦𝑡

ℎ𝑡
= 𝛼𝑐𝑡.    (16b) 

Kun esitetään yksinkertaistettujen ensimmäisen kertaluvun ehtojen (16a) ja (16b) lisäksi 

resurssirajoite (6), tuotantofunktio (8) ja pääomalle maksettavan korvauksen yhtälö, 

saadaan seuraava tasapainoista tilaa luonnehtiva yhtälöjärjestelmä: 

1 = 𝛽𝐸𝑡 [
𝑐𝑡

𝑐𝑡+1
(𝑟𝑡+1 + (1 − 𝛿))|𝜆𝑡],    (17a) 

(1 − ℎ𝑡)(1 − 𝜃)
𝑦𝑡

ℎ𝑡
= 𝛼𝑐𝑡,     (17b) 

𝑐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑘𝑡+1 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡,     (17c) 

𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 ja     (17d) 
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𝑟𝑡 = 𝜃
𝑦𝑡

𝑘𝑡
.     (17e) 

3.2.2 Stationäärinen tila ja lineaarinen approksimaatio 

Epälineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen vaikeutuu huomattavasti, kun yhtälöiden 

määrä kasvaa. Monimutkaisten mallien ratkaisumenetelmänä käytetään yleisesti 

lineaarista approksimointia. Lineaarisessa approksimoinnissa mallille etsitään 

stationäärinen tila ja se kalibroidaan vastaamaan havaintoaineistoa. Tämän jälkeen 

tasapainoista tilaa luonnehtivan yhtälöryhmän käyttäytymistä approksimoidaan 

stationäärisen tilan ympäristössä esimerkiksi logaritmisen linearisoinnin avulla. Etsitään 

esimerkkitaloudelle stationäärinen tila ja approksimoidaan tasapainoisen tilan 

yhtälöjärjestelmän liikkeitä stationäärisen tilan ympäristössä logaritmisen linearisoinnin 

avulla. Stationäärinen tila kontrollimuuttujille k ja h saadaan, kun merkitään että �̅� =

𝑘𝑡 = 𝑘𝑡+1 ja ℎ̅ = ℎ𝑡 = ℎ𝑡+1. Stationäärisen tilan ratkaiseminen on esitetty liitteessä 1. 

Stationääriset tilat ovat: 

�̅� = ℎ̅ (
𝜃�̅�

1

𝛽
−(1−𝛿)

)

1

1−𝜃

      (18) 

ja 

ℎ̅ =
1

1+
𝛼

1−𝜃
(1−

𝛽𝜃𝛿

1−𝛽(1−𝛿)
)
.      (19) 

Stationäärinen tila tuotannolle y, kulutukselle c ja korolle r voidaan ratkaista yhtälöiden 

(18), (19) ja liitteessä 1. esitettyjen yhtälöiden avulla. Jätetään esimerkkitalouden 

kalibroiminen väliin ja siirrytään suoraan lineaariseen approksimointiin. Linearisoidaan 

esimerkkiyhtälöryhmä logaritmisesti Uhligin (1995) metodilla. Määritellään yleisesti, 

että �̃�𝑡 = 𝑙𝑛𝑥𝑡 − 𝑙𝑛�̅�. Kirjoitetaan, että 𝑥𝑡 = �̅�𝑒 �̃�𝑡  ja approksimoidaan, että 𝑒 �̃�𝑡 ≈ 1 +

�̃�𝑡. Yhtälöryhmän (17) logaritminen linearisointi on esitetty liitteessä 2. Yhtälöryhmä 

(17) logaritmisesti linearisoituna muodostuu seuraavaksi: 

0 ≈ �̃�𝑡 − 𝐸𝑡�̃�𝑡+1 + 𝛽�̅�𝐸𝑡�̃�𝑡+1,    (20a) 
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0 ≈ �̃�𝑡 −
ℎ̃𝑡

1−ℎ̅̅ ̅̅ ̅̅
− �̃�𝑡,    (20b) 

0 ≈ �̅��̃�𝑡 − 𝑐̅�̃�𝑡 + �̅� ((1 − 𝛿)�̃�𝑡 − �̃�𝑡+1),   (20c) 

0 ≈ �̃�𝑡 + 𝜃�̃�𝑡 + (1 − 𝜃)ℎ̃𝑡 − �̃�𝑡 ja   (20d) 

0 ≈ �̃�𝑡 − �̃�𝑡 − �̃�𝑡.     (20e) 

Lisäksi stokastinen prosessi logaritmisesti linearisoituna saa muodon: 

�̃�𝑡+1 = 𝜑�̃�𝑡 + 𝜇𝑡+1.      (21) 

Yhtälössä (21) 𝐸𝑡[𝜇𝑡+1] = 0. Lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisu helpottuu, kun 

määritellään endogeenisten tilamuuttujien vektori 𝑥𝑡 ja muiden endogeenisten 

muuttujien vektori 𝑞𝑡 (McCandless 2008, s. 104). Esimerkkitaloudelle: 

𝑥𝑡 = [�̃�𝑡]     (22) 

ja 

𝑞𝑡 = [�̃�𝑡, �̃�𝑡, ℎ̃𝑡, �̃�𝑡]′     (23) 

Kun erotetaan yhtälöt, joissa on odotusarvoja niistä joissa niitä ei ole, voidaan 

yhtälöjärjestelmä kirjoittaa matriisien avulla seuraavasti. 

0 = 𝐴𝑥𝑡 + 𝐵𝑥𝑡−1 + 𝐶𝑞𝑡 + 𝐷𝑧𝑡,   (24a) 

0 = 𝐸𝑡[𝐹𝑥𝑡+1 + 𝐺𝑥𝑡 + 𝐻𝑥𝑡−1 + 𝐽𝑞𝑡+1 + 𝐾𝑞𝑡 + 𝐿𝑧𝑡+1 + 𝑀𝑧𝑡], (24b) 

𝑧𝑡+1 = 𝑁𝑧𝑡 + 휀𝑡+1,   𝐸𝑡(휀𝑡+1) = 0.   (24c) 

Yllä z on eksogeenisten satunnaismuuttujien vektori. Määritellään esimerkkitalouden 

matriisit seuraavasti: 

𝐴 = [0 −�̅� 0 0]′    (25a) 
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𝐵 = [0 (1 − 𝛿)�̅� 𝜃 −1]′    (25b) 

𝐶 =

[
 
 
 1

�̅�
−1
1

−1
−𝑐̅
0
0

−
1

1−ℎ̅

0
1 − 𝜃

0

0
0
0

−1]
 
 
 
    (25c) 

𝐷 = [0 0 1 0]′    (25d) 

𝐹 = [0]    (25e) 

𝐺 = [0]     (25f) 

𝐻 = [0]    (25g) 

𝐽 = [0 −1 0 𝛽�̅�]    (25h) 

𝐾 = [0 1 0 0]     (25i) 

𝐿 = [0]     (25j) 

𝑀 = [0]    (25k) 

𝑁 = [𝛾]     (25l) 

Esimerkkitalouden liikeyhtälöt saadaan seuraavien laskutoimitusten ratkaisuista: 

𝑥𝑡 = 𝑃𝑥𝑡−1 + 𝑄𝑧𝑡        (26) 

ja 

𝑞𝑡 = 𝑅𝑥𝑡−1 + 𝑆𝑧𝑡.      (27) 

Sijoitetaan 𝑥𝑡 ja 𝑞𝑡 tasapainoyhtälöihin (24a) ja (24b) ja ratkaistaan P, Q, R sekä S. 

Tasapainoyhtälöt saadaan muotoon: 

0 = (𝐴𝑃 + 𝐵 + 𝐶𝑅)𝑥𝑡−1 + (𝐴𝑄 + 𝐶𝑆 + 𝐷)𝑧𝑡       (28) 

ja 
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0 = (𝐹𝑃𝑃 + 𝐺𝑃 + 𝐻 + 𝐽𝑅𝑃 + 𝐾𝑅)𝑥𝑡−1 + (𝐹𝑃𝑄 + 𝐹𝑄𝑁 + 𝐺𝑄 + 𝐽𝑅𝑄 +

𝐽𝑆𝑁 + 𝐾𝑆 + 𝐿𝑁 + 𝑀)𝑧𝑡     (29) 

Yhtälöiden (28) ja (29) täytyy päteä mille tahansa 𝑥𝑡−1:lle ja 𝑧𝑡:lle. Koska periodin t 

sokit eivät riipu periodin t-1 arvoista. Tämä tarkoittaa sitä, että sulkujen sisässä olevien 

lausekkeiden täytyy kaikkien olla nollia. Voidaan siis merkitä, että: 

0 = 𝐴𝑃 + 𝐵 + 𝐶𝑅,   (30a) 

0 = 𝐴𝑄 + 𝐶𝑆 + 𝐷,   (30b) 

0 = 𝐹𝑃2 + 𝐺𝑃 + 𝐻 + 𝐽𝑅𝑃 + 𝐾𝑅 ja   (30c) 

0 = 𝐹𝑃𝑄 + 𝐹𝑄𝑁 + 𝐺𝑄 + 𝐽𝑅𝑄 + 𝐽𝑆𝑁 + 𝐾𝑆 + 𝐿𝑁 + 𝑀.   (30d) 

Yhtälöistä (30a) ja (30b) voidaan ratkaista R ja S: 

𝑅 = 𝐶−1(𝐴𝑃 + 𝐵) ja   (31a) 

𝑆 = 𝐶−1(𝐴𝑄 + 𝐷).   (31b) 

Sijoitetaan yhtälö (31a) yhtälöön (30c), jolloin saadaan, että: 

0 = (𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)𝑃2 − (𝐽𝐶−1𝐵 − 𝐺 + 𝐾𝐶−1𝐴)𝑃 − 𝐾𝐶−1𝐵 + 𝐻.   (32) 

Yhtälöstä (32) saadaan ratkaistua P, jota käytetään R:n ratkaisemiseen yhtälöstä (31a). 

Sijoitetaan yhtälön (31b) S yhtälöön (30d), jolloin saadaan, että: 

[(𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)𝑄]𝑁 + [𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 + 𝐾𝐶−1𝐴]𝑄 = [𝐽𝐶−1𝐷 − 𝐿]𝑁 +

𝐾𝐶−1𝐷 − 𝑀.       (33) 

Q voidaan ratkaista yhtälöstä (33) Kronecker-tulon ⊗ avulla (McCandless 2008, 127). 

Ratkaisu yksinkertaistuu muotoon: 
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𝑣𝑒𝑐(𝑄) = [𝑁′ ⊗ (𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴) + 𝐼𝑘 ⊗ (𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 − 𝐾𝐶−1𝐴)]−1 ∗

𝑣𝑒𝑐[(𝐽𝐶−1𝐷 − 𝐿)𝑁 + 𝐾𝐶−1𝐷 − 𝑀].      (34) 

Kronecker-tulon määritelmä ja yhtälön (34) ratkaisu on esitetty liitteessä 3. Yhtälöstä 

(34) Q voidaan kasata vektorisoinnista matriisiksi. Q:n avulla saadaan ratkaistua S 

yhtälöstä (31b). Kun matriisit P, Q, R ja S on ratkaistu, sijoitetaan ne yhtälöihin (26) ja 

(27) ja löydetään muuttujille �̃�𝑡 , �̃�𝑡, �̃�𝑡, ℎ̃𝑡 ja �̃�𝑡 liikeyhtälöt määriteltynä �̃�𝑡−1:n ja 𝑧𝑡:n 

avulla. 
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4 TUTKIMUKSESSA SOVELLETTAVAT MALLIT 

Muodostetaan seuraavaksi tutkimuksessa sovellettavat mallit. Koska tarkastelun 

kohteena on pieni avotalous, mallien muodostamisessa mukaillaan Schmitt-Grohén ja 

Uriben (2003) tutkimusta, joka käsittelee pienten avotalouksien mallintamista 

yksinkertaisilla tavoilla. Muodostetaan ensin suljetun talouden malli ja muokataan siitä 

avotalouden malli lisäämällä vaihtotasetta kuvaava yhtälö, pääoman 

sopeuttamiskustannukset ja eksogeenisesti määräytyvä maailmanmarkkinoiden korko. 

Kyseessä on niin sanottu suljetun avotalouden malli (Schmitt-Grohé ja Uribe 2003). 

Jotta molemmat mallit saadaan toimimaan ja keskenään vertailukelpoisiksi, täytyy 

luvussa 3.3 esitettyyn esimerkkimalliin tehdä muutoksia. Suljetun talouden malliin 

muokataan hyötyfunktio Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tapaan Greenwood-

Herkowitz-Huffman muotoiseksi ja tuottavuussokin liikeyhtälö logaritmiseksi. 

Avotalouden malliin määritellään edellisten lisäksi korko eksogeeniseksi ja 

diskonttaustekijä endogeeniseksi, sekä lisätään resurssirajoitteeseen vaihtotase ja 

pääoman sopeuttamiskustannukset.  

Greenwood-Herkowitz-Huffman muotoinen hyötyfunktio valitaan, jotta voidaan 

käyttää Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) esittämää muotoa endogeenisen 

diskonttaustekijän funktiolle. Endogeenisen diskonttaustekijän käyttö vaikuttaa jonkin 

verran mallin tuloksiin, mutta tulosten pitäisi olla samansuuntaisia, kuin vakioista 

diskonttaustekijää käytettäessä. Epsteinin (1983) mukaan malli, jossa on käytetty 

endogeenistä diskonttaustekijää antaa kvalitatiivisesti samanlaisia vasteita 

teknologiasokeille kuin malli, jossa on käytetty vakioista diskonttaustekijää. 

Greenwoodin, Herkowitzin ja Huffmanin (1988) tutkimuksen simulaatiossa 

endogeenisen diskonttaustekijän havaittu vaihtelu on pientä, mutta endogeenisen 

diskonttaustekijän käyttö pienentää kulutuksen ja tuotannon välistä korrelaatiota 0,2:lla 

ja kasvattaa investointien keskihajontaa 2,4 % - yksiköllä. 

Suljetun talouden mallissa oletetaan, että taloudessa on yksi edustava kuluttaja ja yksi 

edustava yritys. Tilamuuttujina toimivat eksogeeninen kokonaistuottavuuteen 

kohdistuva sokki ja endogeeninen pääoman määrä. Tuotanto, työtunnit, kulutus ja 

korkotaso määräytyvät kullekin periodille tilamuuttujien suhteen. Avotalouden mallissa 

talous koostuu edustavasta kuluttajasta ja edustavasta yrityksestä, resurssirajoitteeseen 
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otetaan mukaan vaihtotase, sekä pääoman sopeuttamiskustannukset. Tilamuuttujina 

toimivat eksogeeniset sokit kokonaistuottavuuteen ja korkotasoon, endogeeninen 

pääoman määrä ja endogeeninen velan määrä. Tuotanto, työtunnit ja kulutus 

määräytyvät kullekin periodille tilamuuttujien suhteen.  

4.1 Suljetun talouden malli 

Muodostetaan suljetun talouden malli mukaillen Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) 

artikkelissa esitettyä ensimmäistä mallia. Schmitt-Grohén ja Uriben mallissa talous on 

avoin, korko määräytyy eksogeenisesti, taloudenpitäjien diskonttaustekijä määräytyy 

endogeenisesti ja resurssirajoitteessa on mukana pääoman sopeuttamiskustannukset. 

Yksinkertaistetaan mallia olettamalla suljettu talous, endogeeninen korko, vakioinen 

diskonttaustekijä ja poistamalla pääoman sopeuttamiskustannukset resurssirajoitteesta.  

Oletetaan, että edustavan yrityksen tuotantofunktio on Cobb-Douglas muotoa: 

𝑦𝑡 = 𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃.      (35) 

Yllä 𝑘𝑡, ℎ𝑡 ja 𝜆𝑡 ovat periodin t pääoman määrä, tehtyjen työtuntien määrä ja 

tuottavuussokin arvo. Pääoman liikeyhtälö on muotoa: 

𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡.       (36) 

Yllä 𝑘𝑡+1 on periodin t+1 pääoman määrä, (1 − 𝛿)𝑘𝑡 periodin t pääoman määrä 

vähennettynä pääoman kulumisella ja 𝑖𝑡 on periodin t investointien määrä. 

Kokonaistuottavuuteen kohdistuva satunnaissokki 𝜆𝑡 seuraa liikeyhtälöä (37): 

𝑙𝑛𝜆𝑡+1 = 𝜑𝑙𝑛𝜆𝑡 + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2)    (37) 

Liikeyhtälössä (37) 𝜑 on logaritmiseksi muunnetun tuottavuussokin AR(1)-kerroin ja 

휀𝑡 on normaalisti, riippumattomasti ja identtisesti jakautunut satunnaistermi, jonka 

keskiarvo on 0 ja varianssi 𝜎2. Tällä määrittelyllä tuottavuussokin keskiarvoksi saadaan 

1 ja tuotanto saa positiivisia arvoja. Edustavan kuluttajan hyötyfunktio on muotoa:  
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𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡) =
(𝑐𝑡 − 

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
.      (38) 

Hyötyfunktiossa (38) 𝑐𝑡 on periodin t kulutus, ℎ𝑡 periodin t työtuntien määrä, 𝜔 työn 

intertemporaalista substituutiota kuvaava parametri ja 𝛾 suhteellista riskinkarttamista 

kuvaava parametri. Täsmällisesti ilmaistuna 𝜔 on työn tarjonnan intertemporaalisen 

substituutiojouston käänteisluku plus yksi (Mendoza 1991). Edustavan kuluttajan 

hyötyä maksimoivan suunnittelijan ongelma voidaan esittää seuraavasti: 

max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

𝐸0[∑ 𝛽𝑡𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 ]     (39a) 

Ehdolla 

𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡.     (39b) 

Sijoitetaan tuotantofunktio (35) ja pääoman liikeyhtälö (36) yhtälöön (39b), 

hyötyfunktio (38) maksimointiongelmaan (39a) ja lisätään yhtälö (37), jolloin 

suunnittelijan ongelma saadaan muotoon: 

max
{ℎ𝑡,𝑐𝑡,𝑘𝑡+1}

𝐸0 [∑ 𝛽𝑡 (
(𝑐𝑡−

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
)∞

𝑡=0 ],   (40a) 

ehdoilla 

𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 = 𝑐𝑡 + 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡    (40b) 

ja 

𝑙𝑛𝜆𝑡+1 = 𝜑𝑙𝑛𝜆𝑡 + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2)  (40c) 

Ratkaistaan suunnittelijan ongelma (40) Lagrangen menetelmällä. Ongelman ratkaisuna 

saadaan tasapainoista tilaa luonnehtiva yhtälöjärjestelmä (41). Yhtälöjärjestelmän 

ratkaiseminen Lagrangen menetelmällä on esitetty liitteessä 4. 

ℎ𝑡
𝜔−1 = 𝜆𝑡(1 − 𝜃)𝑘𝑡

𝜃ℎ𝑡
−𝜃

,    (41a) 
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𝛽 (𝑐𝑡+1 −
ℎ𝑡+1

𝜔

𝜔
)
−𝛾

(𝜆𝑡+1𝜃𝑘𝑡+1
𝜃−1ℎ𝑡+1

1−𝜃 + (1 − 𝛿)) = (𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

, (41b) 

𝑐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑘𝑡+1 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡,    (41c) 

𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃
 ja    (41d) 

𝑟𝑡 =  𝜃
𝑦𝑡

𝑘𝑡
.        (41e) 

Lisäksi kokonaistuottavuus seuraa liikeyhtälöä:  

𝑙𝑛𝜆𝑡+1 = 𝜑𝑙𝑛𝜆𝑡 + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2)  (41f) 

Etsitään mallin muuttujille stationäärinen tila, minkä jälkeen kalibroidaan mallin 

parametrit vastaamaan Suomen havaintoaineistoa. Muuttujien stationäärisiä tiloja 

merkitään kuten esimerkissä: �̅� = 𝑥𝑡 = 𝑥𝑡+1. Yhtälöryhmässä (42) on esitetty 

stationääriset tilat muuttujille y, c, k, h, r ja 𝜆. Muuttujien stationääristen tilojen ratkaisut 

on esitetty liitteessä 5. 

ℎ̅ = (1 − 𝜃)
1

𝜔−1 (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

𝜃

(𝜃−1)(𝜔−1)

,   (42a) 

�̅� = ℎ̅ (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

1

𝜃−1

,    (42b) 

�̅� = �̅�𝜃ℎ̅1−𝜃,     (42c) 

𝑐̅ = �̅� − 𝛿�̅�      (42d) 

�̅� = 𝜃
�̅�

�̅�
,     (42e) 

�̅� = 1.     (42f) 

4.1.1 Kalibrointi 

Yhtälön (42a) mukaan työtuntien tasapainoarvon määrittämiseksi täytyy määritellä 

pääoman tulo-osuus 𝜃, hyödyn diskonttaustekijä 𝛽, pääoman kulumisaste 𝛿 ja työn 
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tarjonnan intertemporaalista substituutiota kuvaava parametri 𝜔. Lisäksi malliin täytyy 

määrittää suhteellista riskinkarttamista kuvaava parametri 𝛾, tuottavuussokin 

liikeyhtälön (37) AR(1)-kerroin 𝜑 ja tuottavuussokin liikeyhtälön satunnaistermin 휀 

varianssi  𝜎2. Työtuntien tasapainoarvon ja seuraavaksi määriteltävien parametrien 

avulla voidaan määrittää tasapainoarvot pääomalle, tuotannolle, kulutukselle ja korolle 

yhtälöiden (42b) – (42f) mukaisesti. Mallin parametrien määrittämisessä käytettään 

Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon aineistoa vuosille 1975 – 2012 (Suomen 

virallinen tilasto 2014).  Koska kyseessä on suljetun talouden malli, allokoidaan julkinen 

kulutus ja nettovienti kulutukseen. 

Määritellään työn tarjonnan intertemporaalista substituutiota kuvaava parametri 𝜔 ja 

suhteellista riskinkarttamista kuvaava parametri 𝛾 mukaillen Mendozaa (1991). 𝜔:n 

arvo on 1,455 ja 𝛾:n arvo 2. Määritetään loput parametrit kansantalouden tilinpidon 

aineiston ja tasapainoyhtälöiden (41) avulla.  Määritetään parametri 𝜃 laskemalla 

pääoman tulo-osuuden keskiarvo vuosille 1980 – 2012. Käytetään pääoman tulo-

osuuden laskennassa Conesan, Kehoen ja Ruhlin (2007) suosittelemaa tapaa. 

Laskennassa bruttokansantuotetta oikaistaan nettosekatulojen ja epäsuorien 

nettoverojen määrällä. Pääoman tulo-osuus 𝜃 saadaan kaavasta: 

𝜃 =
∑ [1−

𝑆𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛𝑠𝑎𝑎𝑗𝑎𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡𝑡
𝐵𝐾𝑇𝑡−𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑒𝑘𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡𝑡−𝐸𝑝ä𝑠𝑢𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡𝑡

]2012
𝑡=1980

33
≈ 0,400.   (43) 

Koska kokonaispääoman määrän tilastointi on epätarkkaa, lasketaan pääoman 

kulumisaste arviointimenetelmää käyttäen. Mukaillaan laskennassa Conesan ym. 

(2007) tapaa. Määritetään kansantalouden tilinpidosta poistojen suhde 

bruttokansantuotteeseen ja pääoman suhde bruttokansantuotteeseen, jolloin arvio 

pääoman kulumisasteelle saadaan jakamalla ensimmäinen jälkimmäisellä. Kiinteän 

pääoman kuluminen suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 1980 – 2012 saadaan 

seuraavalla tavalla: 

1

33
∑

𝛿𝐾𝑡

𝑌𝑡

2012
𝑡=1980 ≈ 0,1761.      (44) 
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Oletetaan, että pääoman suhde tuotantoon pysyy vakiona yli ajan, jolloin voidaan laskea 

pääoman määrä periodeittain kertomalla tuotannon määrä pääoman ja tuotannon 

välisellä suhdeluvulla. Määritellään nettopääoman suhde tuotantoon vuosille 1975-1985 

ja oletetaan, että se pysyy vakiona: 

1

11
∑

𝐾𝑡

𝑌𝑡

1985
𝑡=1975 ≈ 3,184.         (45) 

Pääoman kulumisaste saadaan määriteltyä jakamalla approksimaatio (44) 

approksimaatiolla (45): 

𝛿 ≈ 0,1761/3,184 ≈ 0,0553.      (46) 

Hyödyn diskonttaustekijä kalibroidaan yhtälön (41b) stationääriseksi muokatun 

muodon ja edellä määritettyjen parametrien avulla seuraavasti: 

𝛽 =
1

𝜃
�̅�

�̅�
+(1−𝛿)

≈
1

0,400
1

3,184
+(1−0,0553)

≈ 0,934.     (47) 

Tuottavuussokkia kuvaavan yhtälön käyttäytymistä määrittelevät parametrit 𝜑 ja  

𝜎2 saadaan määriteltyä, kun laaditaan tuottavuussokkien aikasarja ajanjaksolle 1980 – 

2012. Lasketaan tuottavuussokkien muutosten aikasarja käyttämällä Solowin 

residuaalia (Solow 1957): 

∆𝑙𝑛�̂�𝑡 = ∆𝑙𝑛�̂�𝑡 − 𝜃∆𝑙𝑛�̂�𝑡 − (1 − 𝜃)∆𝑙𝑛ℎ̂𝑡.     (48) 

Yllä ∆ tarkoittaa muutosta verrattuna edelliseen periodiin ja �̂�𝑡, �̂�𝑡, �̂�𝑡 ja ℎ̂𝑡 muuttujien 

havaittuja arvoja periodilla t. Oletetaan, että 𝑙𝑛�̂�1980 = 0. Lisätään jokainen kaavalla 

(48) laskettu 𝑙𝑛 muutos alkuarvoon ja lasketaan aikasarja  {𝑙𝑛�̂�𝑡}1980

2012
. Estimoidaan 

autoregressiivisten mallien estimointiin yleisesti käytettävää Yule-Walker menetelmää 

käyttäen yhtälön (37) mukaiset parametrit 𝜑 ja 𝜎2 aikasarjalle {𝑙𝑛�̂�𝑡}1980

2012
 (Yule 1927, 

Walker 1931). Parametrin 𝜑 arvoksi saadaan 0,910 ja parametrin  

𝜎2 arvoksi 0,00165.  
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Määritetään vielä stationääriset tilat muuttujille h, k, y, c ja r edellä ratkaistujen 

parametrien ja yhtälöryhmän (42) avulla. Lasketaan aluksi h:n stationäärinen tila. 

Muiden stationääriset tilat saadaan määritettyä h:n stationäärisen tilan avulla. ℎ̅ saadaan 

seuraavasti: 

ℎ̅ = (1 − 0,4)
1

1,455−1 (
1

0,934
−1+0,0553

0,4
)

0,4

(0,4−1)(1,455−1)

≈ 1,769.    (49) 

Stationäärinen tila muuttujalle k saadaan, kun sijoitetaan edellä ratkaistu ℎ̅ yhtälöön 

(42b): 

�̅� = ℎ̅ (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

1

𝜃−1

= 1,769 (
1

0,934
−1+0,0553

0,4
)

1

0,4−1

≈ 12,136.   (50) 

Stationäärinen tila muuttujalle y saadaan, kun sijoitetaan edellä ratkaistut ℎ̅ ja �̅� 

yhtälöön (42c): 

�̅� = �̅�𝜃ℎ̅1−𝜃 ≈ (12,136)0,4(1,769)0,6 ≈ 3,822.    (51) 

Stationääriset tilat muuttujille c ja r voidaan ratkaista, sijoittamalla edellä ratkaistut �̅� ja 

�̅� yhtälöihin (42d) ja (42e): 

𝑐̅ = �̅� − 𝛿�̅� = 3,822 − 0,0553 ∗ 12,136 ≈ 3,151     (52) 

ja 

�̅� =  𝜃
�̅�

�̅�
= 0,4

3,822

12,136
≈ 0,126.       (53) 

Suljetun talouden mallin kalibroinnin tulokset on esitetty taulukossa (1). Mallin 

käyttäytymistä tasapainoisen tilan ympäristössä simuloidaan syöttämällä siihen lasketut 

Solowin residuaalien arvot. Simulaatiot molemmille malleille on esitetty luvussa 5.  
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Parametrien arvot 

𝜃 𝜑 𝛿 𝜔 𝛾 𝜎2 𝛽 

0,400 0,910 0,0553 1,455 2 0,00165 0,934 

Muuttujien stationääriset tilat 

ℎ̅ �̅� �̅� 𝑐̅ �̅�   

1,769 12,136 3,822 3,151 0,126   

Taulukko 1. Suljetun talouden mallin muuttujien stationääriset tilat ja parametrien arvot 

4.2 Avotalouden malli 

Avotaloudella tarkoitetaan yleisesti taloutta, joka käy ulkomaankauppaa ja on 

taloudellisesti riippuvainen ulkomaista. Tässä tutkimuksessa avotalouden malli 

muodostetaan lisäämällä avotalouden ominaisuuksia suljetun talouden malliin. 

Muodostettava avotalouden malli on niin sanottu suljettu avotalouden malli, jossa ei 

tarkastella erikseen ulkomaata. Talouden riippuvuutta muusta maailmasta kuvataan 

taloudenpitäjien ulkomaisen velkaantumisen ja eksogeenisesti annetun 

maailmanmarkkinoiden koron avulla. Ulkomaisen velan lisääminen malliin tarkoittaa, 

että investoinnit ja säästäminen eivät enää ole yhtä suuret, vaan taloudenpitäjät voivat 

rahoittaa investointeja myös velkaantumalla. Maailmanmarkkinoiden korko vaikuttaa 

investointien suuruuteen. Mitä matalampi korko on, sitä enemmän talouden pitäjät 

rahoittavat investointeja ottamalla velkaa ulkomailta. Taloudenpitäjien loputonta 

velkaantumista ja pääoman vaihtelun suuruutta rajoitetaan mallissa pääoman 

sopeuttamiskustannusten avulla.  

Avotalouden malli on rakennettu mukaillen Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) 

tutkimuksessa esitettyä ensimmäistä mallia. Avotalouden malli on muuten samanlainen 

kuin suljetun talouden malli, mutta resurssirajoitteeseen on lisätty vaihtotase ja pääoman 

sopeuttamiskustannukset, korko r määräytyy eksogeenisesti ja diskonttaustekijä 𝜌𝑡 

endogeenisesti. Diskonttaustekijä muutetaan endogeenisesti määräytyväksi, jotta 

mallille löydetään tasapainotila koron eksogenisoimisen jälkeen. Diskonttaustekijän 

endogenisoiminen on yksi Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) esittelemistä tavoista 

muokata malli stationääriseksi koron eksogenisoimisen jälkeen. Pääoman 

sopeuttamiskustannuksilla rajoitetaan mallin luomaa investointien vaihtelua. Pyritään 
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lisäämään mallin selityskykyä Suomen talouden tarkastelussa tuomalla Schmitt-Grohén 

ja Uriben malliin maailmanmarkkinoiden korkoon kohdistuva eksogeeninen sokki. 

Oletetaan, että talous koostuu edustavasta kuluttajasta ja edustavasta yrityksestä. Kuten 

edellä, edustavan kuluttajan tavoitefunktio on seuraava: 

max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡}

𝐸0[∑ 𝜌𝑡𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 ].      (54) 

Tavoitefunktiossa (54) 𝜌𝑡 on endogeeninen diskonttaustekijä, jonka suuruus riippuu 

kulutuksesta ja vapaa-ajasta funktion 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡) mukaisesti. Diskonttaustekijän 

liikeyhtälö on muotoa: 

𝜌𝑡+1 = 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡)𝜌𝑡.      (55) 

Talouden resurssirajoite, johon on lisätty vaihtotase ja pääoman 

sopeuttamiskustannukset on muotoa: 

𝑦𝑡 = 𝑡𝑏𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝜙(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)     (56) 

Resurssirajoitteessa (56) 𝑡𝑏𝑡 on periodin t vaihtotase ja 𝜙 on funktio pääoman 

sopeuttamiskustannuksista. Vaihtotase voidaan esittää talouden ulkomaisen velan 

muutoksena seuraavasti: 

𝑡𝑏𝑡 = (1 + 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝑑𝑡.      (57) 

Vaihtotaseen yhtälössä (57) 𝑑𝑡 on periodin t ulkomaisen velan määrä. Vaihtotaseen 

yhtälöstä (57) nähdään, että mikäli periodin t velan määrä ylittää periodin t-1 velan 

määrän ja velanhoitokustannukset, vaihtotase on alijäämäinen ja päinvastoin. Pääoman 

liikeyhtälö on samaa muotoa kuin edellä,  

𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡.       (58) 

Tuotanto määräytyy kunkin aikaperiodin tuottavuussokin 𝜆𝑡 perusteella seuraavasti: 
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𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡).       (59) 

Aikaperiodin t maailmanmarkkinoiden korko 𝑟𝑡 määräytyy koron tasapainotilan �̅� ja 

korkoon kohdistuvan eksogeenisen sokin 𝑧𝑡 perusteella seuraavasti: 

𝑟𝑡 = 𝑧𝑡�̅�.       (60) 

Eksogeenisten sokkien liikeyhtälöt määritellään seuraavasti: 

ln (𝜆𝑡+1) = 𝜑ln (𝜆𝑡) + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎2)    (61) 

ja 

𝑧𝑡+1 = 1 + 𝜋(𝑧𝑡 − 1) + 𝜇𝑡+1, jossa 𝜇𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇
2)    (62) 

Tuottavuussokin liikeyhtälö (61) on samaa muotoa, kuin suljetun talouden mallissa. 

Korkosokin liikeyhtälössä (62) 𝜋 on AR(1)-kerroin ja 𝜇𝑡 on periodin t satunnaistermin 

arvo. Satunnaistermi noudattaa normaalijakaumaa, jonka keskiarvo on 0 ja varianssi 

𝜎𝜇
2 < ∞. Rajoitetaan vielä talouden loppuvelan määrää seuraavalla 

transversaalisuusehdolla: 

lim
𝑗→∞

𝑑𝑡+𝑗

∏ (1+𝑟𝑠)
𝑗
𝑠=1

≤ 0.      (63) 

Kirjoitetaan suunnittelijan ongelma rajoitteineen. Sijoitetaan resurssirajoitteeseen 

vaihtotaseen yhtälö (57), pääoman liikeyhtälö (58) ja tuotantofunktio (59). Ratkaistaan 

ensimmäisen kertaluvun ehdot Lagrangen menetelmällä ja lisätään niihin 

hyötyfunktion, diskonttaustekijän funktion, tuotantofunktion ja pääoman 

sopeuttamiskustannusten funktioiden muodot. Tasapainoista tilaa luonnehtiva 

yhtälöjärjestelmä saadaan, kun lisätään ensimmäisen kertaluvun ehtoihin yhtälöt (56) – 

(62). Ratkaistaan seuraavaksi tasapainoisen tilan yhtälöryhmä. Ratkaisu on esitetty 

kokonaisuudessaan liitteessä 6. Suunnittelijan ongelma on seuraava: 
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max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡,𝑘𝑡+1,𝑑𝑡+1}

𝐸0[∑ 𝜌𝑡𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 ],   (64a) 

ehdoilla 

𝜌𝑡+1 = 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡)𝜌𝑡     (64b) 

ja 

𝑑𝑡 = (1 + 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝜆𝑡𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) + 𝑐𝑡 + 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝜙(𝑘𝑡+1 −

𝑘𝑡).      (64c) 

Funktiomuodot hyötyfunktiolle 𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡), diskonttaustekijän funktiolle 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡), 

tuotantofunktiolle 𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) ja pääoman sopeuttamiskustannusten funktiolle 𝜙(𝑥) 

määritellään seuraaviksi: 

𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡) =
(𝑐𝑡−

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
,    (65a) 

𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡) = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

,    (65b) 

𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 ja    (65c) 

𝜙(𝑥) =
𝜉

2
𝑥2.     (65d) 

Yhtälössä (65b) 𝜓 on diskonttaustekijän suuruuteen vaikuttava parametri ja yhtälössä 

(65d) 𝜉 pääoman sopeuttamiskustannusten suuruuteen vaikuttava parametri. Kun 

sijoitetaan funktiomuodot (65a) – (65d) Lagrangen menetelmällä ratkaistun 

suunnittelijan ongelman (64) ensimmäisen kertaluvun ehtoihin ja lisätään yhtälöt (56) – 

(62) saadaan tasapainoista tilaa kuvaava yhtälöjärjestelmä (66). 

𝜏𝑡 = (𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

+ 𝜗𝑡𝜓 [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−1−𝜓

,  (66a) 

𝜓𝜗𝑡 [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−1−𝜓

ℎ𝑡
𝜔−1 = −(𝑐𝑡 −

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
−𝛾

ℎ𝑡
𝜔−1 + 𝜏𝑡𝜆𝑡(1 −

𝜃)𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 ,     (66b) 
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𝜏𝑡 = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

(1 + 𝑟𝑡)𝜏𝑡+1,   (66c) 

𝜏𝑡(1 + 𝜉(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)) = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

𝜏𝑡+1 (𝜆𝑡+1𝜃𝑘𝑡+1
𝜃−1ℎ𝑡+1

1−𝜃 + (1 − 𝛿) +

𝜉(𝑘𝑡+2 − 𝑘𝑡+1),     (66d) 

𝜗𝑡 = 𝜗𝑡+1 [1 + 𝑐𝑡+1 −
ℎ𝑡+1

𝜔

𝜔
]
−𝜓

−
(𝑐𝑡+1−

ℎ𝑡+1
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
,  (66e) 

𝑑𝑡 = (1 + 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝑦𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 +
𝜉

2
(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)

2,  (66f) 

𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡,    (66g) 

𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃,     (66h) 

ln (𝜆𝑡+1) = 𝜑ln (𝜆𝑡) + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜆
2),  (66i) 

𝑟𝑡 = 𝑧𝑡�̅� ja     (66j) 

𝑧𝑡+1 = 1 + 𝜋(𝑧𝑡 − 1) + 𝜇𝑡+1, jossa 𝜇𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇
2)  (66k) 

Tasapainoista tilaa kuvaavassa yhtälöryhmässä (66) uusia muuttujia ovat Lagrangen 

kertoimet 𝜏𝑡 ja 𝜗𝑡. Lasketaan stationäärinen tila muuttujille h, c, k, y, i ja d sekä 

Lagrangen kertoimille 𝜏 ja 𝜗 DSGE-mallien ratkaisemiseen kehitetyn Dynare-ohjelman 

avulla (Adjemian ym. 2014). Muuttujien tasapainoarvot on esitetty taulukossa 2. 

4.2.1 Kalibrointi 

Suljetun talouden malliin kalibroitujen parametrien lisäksi avotalouden malliin 

kalibroidaan diskonttaustekijään vaikuttava parametri 𝜓, pääoman 

sopeuttamiskustannuksiin vaikuttava parametri 𝜉, maailman koron tasapainoarvo �̅� ja 

korkoon kohdistuvan sokin z määräytymiseen vaikuttavat parametrit 𝜋 ja 𝜎𝜇
2. Oletetaan 

Mendozan (1991) mukaisesti, että pääoman sopeuttamiskustannuksiin vaikuttava 

parametri 𝜉 on 0,028. Kalibroidaan diskonttaustekijään vaikuttava parametri 𝜓 siten, 

että endogeenisesti määräytyvä diskonttaustekijä 𝛽(𝑐, ℎ) vastaa suljetun talouden 

malliin kalibroitua diskonttaustekijää suljetun talouden tasapainotilassa: 
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𝛽(𝑐, ℎ) = [1 + 𝑐 −
ℎ𝜔

𝜔
]
−𝜓

= 0,934.     (67) 

Parametrin 𝜓 arvoksi saadaan: 

𝜓 ≈ 0,0722.       (68) 

Tasapainokorko �̅� määritellään sijoittamalla stationääriseksi muutetun yhtälöryhmän 

(61) kolmanteen yhtälöön suljetun talouden mallin tasapainoarvot: 

�̅� = [1 + 𝑐̅ −
ℎ̅𝜔

𝜔
]
𝜓

− 1 ≈ 0,0707.     (69) 

Korkoon kohdistuvan sokin liikeyhtälön parametrit 𝜋 ja  𝜎𝜇
2 määritellään samalla 

tavalla, kuin tuottavuussokin liikeyhtälön parametrit. Käytetään 12 kuukauden Helibor- 

ja Euribor-korkojen, sekä bruttokansantuotteen hinnan muutoksen tilastoja vuosilta 

1990 – 2012. Kyseinen ajanjakso on valittu siksi, että Suomen valuutta laskettiin 

kellumaan ja pääomamarkkinat vapautettiin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. 

Lasketaan reaalikoron aikasarja vuosille 1990 – 2012 vähentämällä Suomen pankin 

(2014a, 2014c) ilmoittamasta 12 kuukauden Helibor- tai Euribor-koron vuosittaisesta 

keskimääräisestä nimellisarvosta bruttokansantuotteen hinnan muutos kyseisenä 

vuonna. Lasketaan korkoon kohdistuvien sokkien arvot vuosittain jakamalla 

reaalikorkojen vuosittaiset arvot tasapainokorolla �̅�. Vähennetään näin saadun 

aikasarjan jokaisesta elementistä yksi liikeyhtälön (66k) mukaisesti ja estimoidaan 𝜋, 

sekä 𝜎𝜇
2 käyttämällä Yule-Walker menetelmää. Tuloksena saadaan, että 𝜋 ≈ 0,293 ja 

𝜎𝜇
2 ≈ 0,00441. Kalibroinnin tulokset on esitetty taulukossa (2). Mallien kalibroinnin 

jälkeen simuloidaan molemmat mallit syöttämällä niihin eksogeenisten sokkien arvot 

periodeittain. Mallien simuloinnit on esitetty luvussa 5. 
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Parametrien arvot 

𝜃 𝜑 𝛿 𝜔 𝛾 𝜎2 

0,400 0,910 0,0553 1,455 2 0,00165 

𝜓 𝜉 �̅� 𝜋 𝜎𝜇
2  

0,0722 0,028 0,0707 0,293 0,00441  

Muuttujien stationääriset tilat 

ℎ̅ �̅� �̅� 𝑐̅ �̅�  

1,769 12,136 3,822 3,151 0  

          Taulukko 2. Avotalouden mallin muuttujien stationääriset tilat ja parametrien arvot 
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5 TULOKSET 

5.1 Simulointi 

Simuloidaan kappaleessa 4.1 esitetty suljetun talouden malli ja kappaleessa 4.2 esitetty 

avotalouden malli ajanjaksolle 2004 - 2012 syöttämällä niihin eksogeenisten sokkien 

arvot. Oletetaan, että talous on tasapainoisessa tilassa vuonna 2004 ja suoritetaan mallin 

tulosten vertailu havaintoaineistoon tarkastelemalla muuttujien suhteellisia muutoksia. 

Tasapaino-oletuksesta poiketaan avotalouden mallin osalta siinä, että korkoon 

kohdistuvan eksogeenisen sokin alkuarvo ei ole 1.  Muokataan havaintoaineisto 

yhteensopivaksi mallin luoman simulaation kanssa suhteuttamalla Kehoen ja Prescottin 

(2002) tapaan reaaliset havainnot työikäisen väestön määrään. Ratkaistaan molempien 

mallien endogeenisten muuttujien liikeyhtälöt Dynare-ohjelmalla (Adjemian ym. 2014). 

Määritellään ohjelmaan mallin muuttujat, parametrit, tasapainoyhtälöt ja arvaus 

stationäärisestä tilasta. Mikäli mallilla on olemassa stationäärinen tila, ja arvaus osuu 

riittävän lähelle sitä, ohjelma ratkaisee sen ja määrittelee endogeenisten muuttujien 

liikeyhtälöt tilamuuttujien suhteen tasapainotilan ympäristössä. Suljetun talouden 

mallissa tilamuuttujia ovat pääoman määrä ja kokonaistuottavuuteen kohdistuva sokki. 

Tarkastelun kohteena ovat pääoma, tuotanto, kulutus ja työtunnit. Kun syötetään 

Dynareen suljetun talouden mallin tiedot, saadaan ratkaisuna seuraavat liikeyhtälöt: 

�̂�𝑡+1 = 0,975�̂�𝑡 + 2,593�̂�𝑡,    (70a) 

�̂�𝑡 = 0,214�̂�𝑡 + 5,918�̂�𝑡,    (70b) 

�̂�𝑡 = 0,184�̂�𝑡 + 3,558�̂�𝑡,    (70c) 

ℎ̂𝑡 = 0,0682�̂�𝑡 + 1,883�̂�𝑡     (70d) 

ja 

�̂�𝑡 = −0,00331�̂�𝑡 + 0,195�̂�𝑡.    (70e) 
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Muuttujien liikeyhtälöt (70a) – (70e) on määritelty poikkeamina pitkän aikavälin 

tasapainoisesta tilasta. Oletetaan, että talous on tarkasteluperiodin alkuhetkellä vuonna 

2004 pitkän aikavälin tasapainotilassa. Kun syötetään yhtälöön (70a) aikasarja {�̂�𝑡}2004

2012
 

ja pääoman alkuarvo �̂�2004, saadaan muodostettua aikasarja {�̂�𝑡}2004

2012
. Aikasarjojen  

{�̂�𝑡}2004

2012
 ja {�̂�𝑡}2004

2012
  ja liikeyhtälöiden (70b), (70c) ja (70d) avulla voidaan määritellä 

aikasarjat {�̂�𝑡}2004
2012, {�̂�𝑡}2004

2012 ja {ℎ̂𝑡}2004

2012
. Jotta mallin luomat aikasarjat saadaan 

havaintoaineiston kanssa vertailukelpoisiksi, suhteutetaan havaittu tuotanto, pääoman 

määrä ja kulutus työikäisen väestön määrään. Allokoidaan suljetun talouden 

tapauksessa nettovienti kulutukseen. Indeksoidaan työikäisen väestön määrään 

suhteutettu havaintoaineisto ja mallin luomat aikasarjat siten, että vuoden 2004 arvo on 

yksi. Arvioidaan mallin selityskykyä silmäilyekonometrian avulla. Kuviot 

vertailukelpoisista mallin muodostamista aikasarjoista ja havaintoaineistosta 
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Kuvio 6. Suljetun talouden mallin tulosten vertailu havaintoaineistoon. 
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ajanjaksolle 2004 – 2012 on esitetty kuviossa (6). Kuviosta (6) nähdään, että suljetun 

talouden malli luo havaintoaineiston kanssa samansuuntaista käyttäytymistä 

tarkasteltaville muuttujille. Tuotannon ja pääoman simuloinnissa malli onnistuu melko 

hyvin. Työtuntien ja kulutuksen osalta mallin luoma vaihtelu on havaintoaineistoon 

nähden liian voimakasta. Kulutuskäyttäytymisen tarkempaan tarkasteluun tulisi 

rakentaa malli, joka erottelee yksityisen ja julkisen kulutuksen toisistaan. 

Aikaisemmin samankaltaista mallia Suomen talouden analysoimiseen ovat käyttäneet 

Conesa, Kehoe ja Ruhl (2007) Suomen 1990-luvun lamatutkimuksessa. Conesan 

kehoen ja Ruhlin malli eroaa tässä tutkimuksessa käytetystä suljetun talouden mallista 

siten, että siinä otetaan huomioon talouskasvu ja väestön kasvu ja hyötyfunktion muoto 

on eri. Kun verrataan edellä kuvattuja suljetun mallin tuloksia Conesan, Kehoen ja 

Ruhlin tutkimuksen tuloksiin, havaitaan, että suljetun talouden malli pystyy luomaan 

havaintoaineistoa vastaavan pudotuksen tuotannossa finanssikriisin seurauksena, kun 

taas Conesan ym. malli ei pysty jäljittelemään Suomen 1990-luvun laman aikaista 

tuotannon tippumista vastaavalla tavalla. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että 

finanssikriisin aiheuttama tuotannon tippuminen johtuu suuremmilta osin talouden 

ulkopuolisista tekijöistä, kuin 1990-luvun laman aikainen tuotannon tippuminen. 

Avotalouden mallissa tilamuuttujina ovat pääoman määrä �̂�𝑡, tuotantoon kohdistuva 

sokki �̂�𝑡, korkoon kohdistuva sokki �̂�𝑡 ja ulkomaisen velan määrä �̂�𝑡. Tuotanto �̂�𝑡, 

kulutus �̂�𝑡 ja työtunnit ℎ̂𝑡 on määritelty tilamuuttujien suhteen. Kun syötetään Dynareen 

avotalouden mallin tasapainoisen tilan yhtälöt, saadaan ratkaisuna seuraavat 

liikeyhtälöt: 

�̂�𝑡+1 = 0,738�̂�𝑡 + 12,866�̂�𝑡 − 2,179�̂�𝑡,   (71a) 

�̂�𝑡 = 0,214�̂�𝑡 + 6,500�̂�𝑡,    (71b) 

�̂�𝑡 = 0,173�̂�𝑡 + 4,681�̂�𝑡 − 0,0482�̂�𝑡 − 0,0842�̂�𝑡,  (71c) 

ℎ̂𝑡 = 0,0682�̂�𝑡 + 2,068�̂�𝑡     (71d) 

ja 

�̂�𝑡 = −0,249�̂�𝑡 + 11,048�̂�𝑡 − 2,228�̂�𝑡 + 0,9865�̂�𝑡−1.  (71e) 
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Muuttujien liikeyhtälöt (71a) – (71e) on määritelty poikkeamina pitkän aikavälin 

tasapainoisesta tilasta. Oletetaan kuten edellä, että talous on tarkasteluperiodin 

alkuhetkellä vuonna 2004 pitkän aikavälin tasapainotilassa. Kun syötetään yhtälöön 

(71a) aikasarjat {�̂�𝑡}2004

2012
, {�̂�𝑡}2004

2012 ja pääoman alkuarvo �̂�2004, saadaan muodostettua 

aikasarja {�̂�𝑡}2004

2012
. Aikasarjojen {�̂�𝑡}2004

2012
, {�̂�𝑡}2004

2012 ja {�̂�𝑡}2004

2012
, ulkomaisen velan 

alkuarvon �̂�2004 ja yhtälön (71e) avulla muodostetaan aikasarja {�̂�𝑡}2004

2012
. Aikasarjojen  

{�̂�𝑡}2004

2012
,  {�̂�𝑡}2004

2012, {�̂�𝑡}2004

2012
 ja {�̂�𝑡}2004

2012
 ja yhtälöiden (71b), (71c) ja (71d) avulla 

määritetään aikasarjat {�̂�𝑡}2004
2012, {�̂�𝑡}2004

2012 ja {ℎ̂𝑡}2004

2012
. Mallin simuloimien aikasarjojen 

vertailu havaintoaineistoon muuttujille y, k, h ja c on esitetty kuviossa (7) ja muuttujalle 

d kuviossa (8). 
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Kuviosta (7) havaitaan, että avotalouden malli luo havaintoaineiston kanssa 

samansuuntaisia arvoja tuotannolle, pääomalle ja työtunneille, mutta kulutuksen 

vaihtelua malli ei kykene selittämään. Kulutuskäyttäytymisen heikko selityskyky viittaa 

siihen, että finanssikriisin vaikutukset kohdistuivat lähinnä vienti- ja 

investointikysyntään. Paremman kuvan saamiseksi mallissa tulisi erotella yksityisen- ja 

julkisen sektorin kulutus toisistaan. Tuotannon osalta mallin luoma vaihtelu sopii 

jokseenkin yhteen havaintoaineiston kanssa. Pääoman ja työtuntien vaihtelu sen sijaan 

on havaintoaineistoon nähden liian voimakasta. Pääoman voimakas vaihtelu johtunee 

siitä, että mallissa taloudenpitäjien oletetaan käyttäytyvän rationaalisesti ja vastaavan 

optimaalisesti eksogeenisiin sokkeihin. Oletuksista johtuen korko- ja tuottavuussokkien 

vaikutus välittyy mallin muuttujiin välittömästi. Pääoman osalta tätä ongelmaa on 
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Kuvio 7. Avotalouden mallin tulosten vertailu havaintoaineistoon.  
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pyritty rajoittamaan pääoman sopeuttamiskustannusten avulla. Lisänä suljetun talouden 

malliin, avotalouden mallissa voidaan tarkastella vaihtotaseen kehittymistä. 

Avotalouden mallin luoma vaihtotaseen vaihtelu on esitetty kuviossa (8). 

 

Kuviosta (8) havaitaan, että mallin luoman vaihtotaseen aikasarjan kehityssuunta on 

yhtäpitävä havaintoaineiston kanssa. Mallin luoma vaihtotaseen vaihtelu sen sijaan on 

havaintoaineistoon nähden liian suurta. Vaihtelun voimakkuus johtuu todennäköisesti 

edellä mainitusta kuluttajien rationaalisuusoletuksesta ja siitä, että ulkomaisen velan 

määrän muutosvauhtia ei ole mallissa rajoitettu. Velan määrä sopeutuu siis välittömästi 

korkotasoon kohdistuvan sokin mukaisesti. Ratkaisu liian voimakkaaseen velan määrän 

vaihteluun voisi olla velan muutosvauhdin rajoittaminen velansopeuttamiskustannusten 

avulla. Malleja, joissa velan sopeuttamiskustannukset on otettu huomioon käsittelevät 

muun muassa Schmitt-Grohé ja Uribe (2003). Velan sopeuttamiskustannukset 

sisällytetään resurssirajoitteeseen samaan tapaan, kuin tässä tutkimuksessa esiintyvä 

pääoman sopeuttamiskustannus. 

Kuvio 8. Vaihtotaseen kehittyminen avotalouden mallissa. 
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5.2 Tulosten vertailu 

Vertaillaan mallien tuloksia kuvioiden avulla. Vertailun kohteena ovat tuotanto, 

pääoma, työtunnit ja kulutus. Kulutuksen osalta esitetään kaksi havaintoaineistoa. 

Suljetun talouden havaintoaineistossa kulutukseen sisältyy nettovienti. Avotalouden 

mallissa nettovientiä tarkastellaan erikseen. Kuviossa (9) on esitetty yhteenvetona 

molempien mallien tulokset. 
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Kuvio 9. Avotalouden ja suljetun talouden mallien tulosten vertailu. 
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Kuviosta (9) nähdään, että korkotasoon kohdistuvan eksogeenisen sokin lisääminen 

malliin lisää muuttujien simulaatioiden vaihtelua. Suljetun talouden malli selittää tässä 

tapauksessa paremmin työtuntien määrän ja pääoman määrän vaihtelua. Tuotannon ja 

kulutuksen osalta tulokset ovat lähes samanlaisia. Korkoon kohdistuvan eksogeenisen 

sokin lisääminen ei siis tässä tutkimuksessa muodostetussa mallissa lisää mallin 

selityskykyä. Tästä huolimatta korkoon kohdistuvan eksogeenisen sokin lisääminen 

mahdollistaa vaihtotaseen kehittymisen tarkastelun. Yritetään lisätä avotalouden mallin 

yhteensopivuutta havaintoaineistoon lisäämällä velan sopeuttamiskustannukset 

Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) esittämällä tavalla. Velan sopeuttamiskustannusten 

lisääminen muuttaa avotalouden mallissa resurssirajoitteen (56) ja yhtälön (66c) 

seuraaviksi: 

𝑑𝑡 = (1 + 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝑦𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 + 𝜙(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡) +
𝜛

2
(𝑑𝑡 − �̅�)2    (72) 

ja 

𝜏𝑡(1 − 𝜛(𝑑𝑡 − �̅�)) = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

(1 + 𝑟𝑡)𝜏𝑡+1.    (73) 

Muunnetussa resurssirajoitteessa velan sopeuttamiskustannusten suuruutta määrittää 

parametri 𝜛. Sopeuttamiskustannusten suuruuteen vaikuttavan parametrin 𝜛 oletetaan 

Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tapaan olevan 0,001. Näillä muutoksilla avotalouden 

mallin muuttujien liikeyhtälöt muodostuvat seuraaviksi: 

�̂�𝑡+1 = 0,771�̂�𝑡 + 11,650�̂�𝑡 − 2,045�̂�𝑡 − 0,0691�̂�𝑡,  (74a) 

�̂�𝑡 = 0,214�̂�𝑡 + 6,500�̂�𝑡,    (74b) 

�̂�𝑡 = 0,176�̂�𝑡 + 4,627�̂�𝑡 − 0,0438�̂�𝑡 − 0,0886�̂�𝑡,  (74c) 

ℎ̂𝑡 = 0,0682�̂�𝑡 + 2,068�̂�𝑡     (74d) 

ja 

�̂�𝑡 = −0,212�̂�𝑡 + 9,776�̂�𝑡 − 2,089�̂�𝑡 + 0,913�̂�𝑡−1.  (74e) 
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Luodaan muuttujille uudet aikasarjat muokatun avotalouden mallin mukaisesti ja 

suoritetaan mallien välinen vertailu uudelleen. Uusi mallien välinen vertailu on esitetty 

kuviossa (10). 

 

Vertaamalla kuvioita (10) ja (9) havaitaan, että velan sopeuttamiskustannusten 

lisääminen malliin parantaa avotalouden mallin selityskykyä tuotannon, työtuntien, 

pääoman ja kulutuksen osalta. Pääoman liialliseen vaihteluun velan 

sopeuttamiskustannusten lisäämisellä ei ole vaikutusta. Pääoman liiallisen vaihtelun 

poistamiseksi malliin täytyisi rakentaa nykyisten mekanismien lisäksi jokin mekanismi, 

joka hidastaa korkotason muutosten vaikutusta pääomakantaan. Kun tarkastellaan 
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Kuvio 10. Muokatun avotalouden mallin ja suljetun talouden mallin tulosten vertailu.  



48 

avotalouden mallin ja muokatun avotalouden mallin luomaa vaihtotaseen vaihtelua, 

vaihtotaseen kuvaajat asettuvat täysin päällekkäin. Velan sopeuttamiskustannuksilla ei 

siis pystytä vaikuttamaan vaihtotaseen vaihteluun merkittävästi.  

Toisen reaalisen sokin tuominen malliin ei tässä tutkimuksessa lisännyt mallin 

selityskykyä. Rakennettu avotalouden malli selittää paremmin osaa muuttujista ja 

suljetun talouden malli selittää paremmin osaa muuttujista. Avotalouden malli 

mahdollistaa kuitenkin yhden lisämuuttujan, ulkomaisen velan, kehittymisen 

tarkastelun. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahden DSGE-mallin kykyä selittää finanssikriisin 

vaikutuksia Suomen talouteen. Ensimmäinen malli oli suljetun talouden malli, joka 

muodostettiin mukaillen Schmitt-Grohén ja Uriben (2003) tutkimuksessaan esittämää 

ensimmäistä suljettua avotalouden mallia. Toinen malli eli avotalouden malli 

muodostettiin lisäämällä suljetun talouden malliin ulkomaa-sektori Schmitt-Grohén ja 

Uriben (2003) esittämällä tavalla. Mallien kykyä selittää finanssikriisin vaikutuksia 

vertailtiin kuvaajien avulla. 

Kun verrataan tässä tutkimuksessa esitetyn suljetun talouden mallin tuloksia Conesan, 

Kehoen ja Ruhlin (2007) Suomen 1990-luvun lamatutkimuksessa käyttämän suljetun 

talouden mallin tuloksiin, havaitaan, että tämän tutkimuksen malli simuloi paremmin 

tuotannossa tapahtuneen pudotuksen tarkasteluperiodilla. Tämä tarkoittaa, että mallin 

antamien tulosten mukaan finanssikriisin aiheuttamaa tuotannon tason pudotusta 

voidaan selittää melko hyvin kokonaistuottavuuden alenemisella. Tuloksen tulkinnassa 

täytyy ottaa huomioon, että tässä mallissa kokonaistuottavuuden alenemiseen sisältyy 

luvussa 2 käsitelty ICT-teollisuuden romahdus, metalliteollisuuden kysynnän 

tippuminen ja paperiteollisuuden alasajo. Kokonaistuottavuuden tippuminen ei siis 

tarkoita sitä, että taloudessa olisi tapahtunut niin sanottu suuri unohdus, jonka 

seurauksena tuotantoa ei enää saada aikaan yhtä tehokkaasti kuin aiemmin, vaan 

luonteva selitys kokonaistuottavuuden tippumiselle on luvussa 2 käsitelty luottohanojen 

kiristymisen seurauksena tapahtunut investointihyödykkeiden kysynnän tippuminen ja 

metalliteollisuuden hintakuplan puhkeaminen, sekä samanaikainen ICT teollisuuden 

kilpailun kiristymisestä johtunut romahdus. 

Tämän tutkimuksen mukaan vaihtotaseen, pääoman sopeuttamiskustannusten, 

ulkomaisen velan sopeuttamiskustannusten ja maailman korkoon kohdistuvan sokin 

lisääminen yksinkertaiseen suljetun talouden malliin ei lisää mallin kykyä selittää 

finanssikriisin vaikutuksia suomen talouteen. Molempien mallien luomat simulaatiot 

tuotannolle, työtunneille, pääomalle ja kulutukselle ovat samansuuntaiset, mutta 

avotalouden mallin luoma vaihtelu pääomalle on liian suurta. Ulkomaasektorin 

lisääminen malliin mahdollistaa ulkomaisen velan kehittymisen ja vaihtotaseen 

muutosten tarkastelun mallin puitteissa. Tässä tutkimuksessa mallin luoma vaihtotaseen 
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keskimääräinen kehityssuunta oli jokseenkin yhtäpitävä havaintoaineiston kanssa, 

mutta vaihtotaseen vaihtelu oli liian suurta havaintoaineistoon nähden. Vaihtelua 

pyrittiin rajoittamaan tuomalla malliin ulkomaisen velan sopeuttamiskustannukset. 

Ulkomaisen velan sopeuttamiskustannusten tuominen malliin paransi mallin 

selityskykyä muiden muuttujien osalta, mutta ei tasoittanut liian suurta vaihtotaseen 

vaihtelua. 

Mallin tulosten heikentyminen toisen eksogeenisen sokin lisäämisen seurauksena 

saattaa johtua siitä, että kun käytetään lineaarista approksimointia tasapainoisen tilan 

ympäristössä, eksogeenisten sokkien vaikutuksista tulee additiivisia (Tervala 2010). 

Korkeamman asteen approksimaatio antaisi todennäköisesti parempia tuloksia 

avotalouden mallille. Toinen mahdollinen heikentyneiden tulosten syy liittyy 

tasapainokoron määrittämiseen. Tässä tutkimuksessa avotalouden tasapainokorko 

määritettiin vastaamaan suljetun talouden tasapainokorkoa eli pääomalle maksettavaa 

korvausta ja korkoon kohdistuvat eksogeeniset sokit laskettiin suhteessa tähän 

korkotasoon. Koska tarkasteluperiodin havaittu korkotaso oli suhteellisen kaukana 

malliin määritetystä tasapainokorosta, antaa lineaarinen approksimaatio mahdollisesti 

vääristyneitä tuloksia korkoon kohdistuvan sokin vaikutuksista talouteen.  

Tämän tutkimuksen perusteella yksinkertainen suljetun talouden malli kykenee 

selittämään melko hyvin finanssikriisin aikaisen Suomen kokonaistuotannon 

tippumisen ja pääoman määrän vaihtelun. Finanssikriisin syitä yksinkertainen malli ei 

kuitenkaan kykene erittelemään. Tarkemman mallin kehittämiseksi voitaisiin 

muodostaa avotalouden malli, jossa otetaan huomioon valtion toimet, valuuttakurssien 

muutokset ja jossa approksimointimenetelmänä käytettäisiin korkeamman asteen 

approksimointia. Jatkotutkimuksen kannalta olennaista olisi kehittää yksinkertainen 

avotalouden malli, jossa korkosokin seurauksena tapahtuva vaihtotaseen vaihtelu olisi 

yhtä suurta havaitun vaihtelun kanssa. 
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LIITTEET 

                         Liite 1 

ESIMERKKIMALLIN STATIONÄÄRISEN TILAN RATKAISU 

Ratkaistaan pitkän aikavälin tasapainoinen tila muuttujille k ja h ensimmäisen 

kertaluvun ehdoista (16). Merkitään muuttujat vakioiksi yli ajan ja ratkaistaan ensin �̅� 

ensimmäisestä ensimmäisen kertaluvun ehdosta: 

1

�̅��̅�𝜃ℎ̅1−𝜃−𝛿�̅�
= 𝛽

𝜃�̅��̅�𝜃−1ℎ̅1−𝜃+(1−𝛿)

�̅��̅�𝜃ℎ̅1−𝜃−𝛿�̅�
, 

1

𝛽
− (1 − 𝛿) = 𝜃�̅��̅�𝜃−1ℎ̅1−𝜃, 

�̅�1−𝜃 =
𝜃�̅�ℎ̅1−𝜃

1

𝛽
−(1−𝛿)

, 

�̅� = ℎ̅ (
𝜃�̅�

1

𝛽
−(1−𝛿)

)

1

1−𝜃

. 

Ratkaistaan ℎ̅ käyttämällä edellä ratkaistua �̅�:ta: 

�̅� − ℎ̅�̅� = 𝛼𝑐̅, 

ℎ̅ =
�̅�−𝐴𝑐̅

�̅�
= 1 −

𝛼𝑐̅

�̅�
, 

ℎ̅ = 1 −
𝛼

1−𝜃

(�̅��̅�𝜃ℎ̅1−𝜃−�̅�𝛿)

�̅��̅�𝜃ℎ̅−𝜃
, 

1 =
1

ℎ̅
−

𝛼

1−𝜃
(1 −

𝛿

�̅��̅�𝜃−1ℎ̅1−𝜃), 

1 =
1

ℎ̅
−

𝛼

1−𝜃

(

 
 
 
 

1 −
𝛿

�̅�

[
 
 
 
 

ℎ̅(
𝜃�̅�

1
𝛽

−(1−𝛿)
)

1
1−𝜃

]
 
 
 
 
𝜃−1

ℎ̅1−𝜃

)

 
 
 
 

, 
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1 =
1

ℎ̅
−

𝛼

1−𝜃

(

 
 
 
 

1 −
𝛿

�̅�

[
 
 
 
 

(

1
𝛽

−(1−𝛿)

𝜃�̅�
)

1
𝜃−1

]
 
 
 
 
𝜃−1

ℎ̅𝜃−1ℎ̅1−𝜃

)

 
 
 
 

, 

ℎ̅ =
1

1+
𝛼

1−𝜃
(1−

𝛽𝜃𝛿

1−𝛽(1−𝛿)
)
. 

 

                         Liite 2 

ESIMERKKIMALLIN LOGARITMINEN LINEARISOINTI 

Linearisoidaan logaritmisesti esimerkkimallin tasapainoista tilaa kuvaava yhtälöryhmä 

(17) Uhligin (1995) metodilla. Määritellään yleisesti, että �̃�𝑡 = 𝑙𝑛𝑥𝑡 − 𝑙𝑛�̅�. 

Kirjoitetaan, että 𝑥𝑡 = �̅�𝑒𝑥�̃�  ja approksimoidaan, että 𝑒𝑥�̃� ≈ 1 + �̃�𝑡. Alla on esitetty 

yhtälöryhmän (17) yhtälöiden logaritminen linearisointi. Linearisoidaan aluksi 

ensimmäinen yhtälö: 

1 = 𝛽𝐸𝑡[
𝑐𝑡

𝑐𝑡+1
(𝑟𝑡+1 + (1 − 𝛿))], 

1 = 𝛽𝐸𝑡 [
𝑐̅𝑒�̃�𝑡

𝑐̅𝑒�̃�𝑡+1
�̅�𝑒�̃�𝑡+1 + (1 − 𝛿)

𝑐̅𝑒�̃�𝑡

𝑐̅𝑒�̃�𝑡+1
], 

1 = 𝛽𝐸𝑡[�̅�𝑒
�̃�𝑡+1+𝑐�̃�−𝑐�̃�+1 + (1 − 𝛿)𝑒𝑐�̃�−𝑐�̃�+1], 

1 ≈ 𝛽(�̅�𝐸𝑡[1 + �̃�𝑡+1 + �̃�𝑡 − �̃�𝑡+1] + (1 − 𝛿)𝐸𝑡[1 + �̃�𝑡 − �̃�𝑡+1]). 

Yhtälöryhmän (16) ensimmäisestä yhtälöstä stationäärisessä tilassa saadaan, että 
1

𝛽
=

�̅� + (1 − 𝛿), joten: 

1 = 𝐸𝑡[1 + 𝛽�̅��̃�𝑡+1 + �̃�𝑡 − �̃�𝑡+1]. 

Ensimmäinen yhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 
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0 ≈ �̃�𝑡 − 𝐸𝑡�̃�𝑡+1 + 𝛽�̅�𝐸𝑡�̃�𝑡+1. 

Linearisoidaan seuraavaksi toinen yhtälö: 

(1 − ℎ𝑡)(1 − 𝜃)
𝑦𝑡

ℎ𝑡
= 𝛼𝑐𝑡, 

(1 − ℎ̅𝑒ℎ̃𝑡)(1 − 𝜃)
�̅�𝑒�̃�𝑡

ℎ̅𝑒ℎ̃𝑡
= 𝛼𝑐̅𝑒𝑐�̃� , 

(1 − ℎ̅𝑒ℎ̃𝑡)(1 − 𝜃)
�̅�

ℎ̅
𝑒�̃�𝑡−ℎ̃𝑡 = 𝛼𝑐̅𝑒𝑐�̃� , 

(1−ℎ̅𝑒ℎ̃𝑡)𝑒�̃�𝑡−ℎ̃𝑡

1−ℎ̅
= 𝑒𝑐�̃� , 

0 =
𝑒�̃�𝑡−ℎ̃𝑡−ℎ̅𝑒�̃�𝑡

1−ℎ̅
− 𝑒𝑐�̃� , 

0 ≈
1+�̃�𝑡−ℎ̃𝑡−ℎ̅−ℎ̅�̃�𝑡

1−ℎ̅
− 1 − �̃�𝑡, 

0 ≈
1−ℎ̅

1−ℎ̅
+

(1−ℎ̅)�̃�𝑡

1−ℎ̅
−

ℎ̃𝑡

1−ℎ̅
 − 1 − �̃�𝑡. 

Toinen yhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 

0 ≈ �̃�𝑡 −
ℎ̃𝑡

1−ℎ̅
− �̃�𝑡. 

Linearisoidaan kolmas yhtälö: 

𝑐𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑘𝑡+1 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡, 

𝑐̅𝑒𝑐�̃� = �̅�𝑒�̃�𝑡 − �̅�𝑒�̃�𝑡+1 + (1 − 𝛿)�̅�𝑒�̃�𝑡 , 

𝑐̅ + 𝑐̅�̃�𝑡 = �̅� + �̅��̃�𝑡 − �̅� − �̅��̃�𝑡+1 + (1 − 𝛿)�̅� + (1 − 𝛿)�̅��̃�𝑡. 

Kolmas yhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 

0 ≈ �̅��̃�𝑡 − 𝑐̅�̃�𝑡 + �̅�((1 − 𝛿)�̃�𝑡 − �̃�𝑡+1). 
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Linearisoidaan neljäs yhtälö: 

𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃, 

�̅�𝑒�̃�𝑡 = �̅��̅�𝜃ℎ̅1−𝜃𝑒 �̃�𝑡+𝜃�̃�𝑡+(1−𝜃)ℎ̃𝑡 . 

Neljäs yhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 

0 ≈ �̃�𝑡 + 𝜃�̃�𝑡 + (1 − 𝜃)ℎ̃𝑡 − �̃�𝑡. 

Linearisoidaan viides yhtälö: 

𝑟𝑡 = 𝜃
𝑦𝑡

𝑘𝑡
, 

�̅�𝑒�̃�𝑡 = 𝜃
�̅�𝑒�̃�𝑡

�̅�𝑒�̃�𝑡
. 

Viides yhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 

0 ≈ �̃�𝑡 − �̃�𝑡 − �̃�𝑡. 

Oletetaan, että �̅� = 1 linearisoidaan stokastisen sokin liikeyhtälö: 

𝜆𝑡+1 = 𝛾𝜆𝑡 + 휀𝑡+1, 

�̅�𝑒 �̃�𝑡+1 = 𝛾�̅�𝑒 �̃�𝑡 + 휀𝑡+1, 

�̅��̃�𝑡+1 = �̅�𝛾�̃�𝑡 + 휀𝑡+1, 

�̃�𝑡+1 = 𝛾�̃�𝑡 + 휀𝑡+1 − (1 − 𝛾), 

Stokastisen sokin liikeyhtälö linearisoituna saadaan muotoon: 

�̃�𝑡+1 = 𝛾�̃�𝑡 + 𝜇𝑡+1. 
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                         Liite 3 

KRONECKER-TULO 

Kronecker tuloa merkitään symbolilla ⨂ ja se on määritelty seuraavasti: 

𝑣𝑒𝑐(𝐴𝐵𝐶) = (𝐶′⨂𝐴)𝑣𝑒𝑐(𝐵)  

ja  

𝑣𝑒𝑐(𝐴𝐵) = (𝐼′⨂𝐴)𝑣𝑒𝑐(𝐵).  

Vec komento tarkoittaa matriisin vektorisointia sarakkeittain. Ratkaistaan seuraavaksi 

Q seuraavasta yhtälöstä Kronecker tulon avulla: 

[(𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)𝑄]𝑁 + [𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 + 𝐾𝐶−1𝐴]𝑄 = [𝐽𝐶−1𝐷 − 𝐿]𝑁 +

𝐾𝐶−1𝐷 − 𝑀  

Voidaan kirjoittaa, että: 

𝑣𝑒𝑐([(𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)𝑄]𝑁) = ((𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)⨂𝑁)𝑣𝑒𝑐(𝑄)  

ja 

𝑣𝑒𝑐([𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 + 𝐾𝐶−1𝐴]𝑄) = (𝐼′⨂[𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 + 𝐾𝐶−1𝐴])𝑣𝑒𝑐(𝑄)  

josta saadaan, että  

((𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)⨂𝑁 + 𝐼′⨂[𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 + 𝐾𝐶−1𝐴])𝑣𝑒𝑐(𝑄) = 𝑣𝑒𝑐([𝐽𝐶−1𝐷 −

𝐿]𝑁 + 𝐾𝐶−1𝐷 − 𝑀)  
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ja lopuksi  

𝑣𝑒𝑐(𝑄) = ((𝐹 − 𝐽𝐶−1𝐴)⨂𝑁 + 𝐼′⨂[𝐹𝑃 + 𝐺 + 𝐽𝑅 +

𝐾𝐶−1𝐴])
−1

 𝑣𝑒𝑐([𝐽𝐶−1𝐷 − 𝐿]𝑁 + 𝐾𝐶−1𝐷 − 𝑀)  

Q saadaan, kun kasataan vektorisoitu Q takaisin matriisimuotoon. 

                         Liite 4 

SULJETUN TALOUDEN MALLIN TASAPAINOYHTÄLÖIDEN RATKAISU 

Kirjoitetaan suunnittelijan ongelmasta (40) Lagrangen funktio: 

 

𝐿 = 𝑚𝑎𝑥 𝐸0 ∑ 𝛽𝑡[(𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 − 𝜏𝑡(−𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) + 𝑐𝑡 + 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡). 

Lagrangen funktiossa 𝜏𝑡 on periodin t Lagrangen kerroin suunnittelijan ongelman (40) 

rajoitteelle. Otetaan Lagrangen funktiosta osittaisderivaatat valintamuuttujien 𝑐𝑡, ℎ𝑡 

ja 𝑘𝑡+1suhteen. Osittaisderivaattojen yhtälöt on ratkaistu ja sievennetty seuraavasti. 

𝜕𝐿

𝜕𝑐𝑡
= 𝛽𝑡 𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡) − 𝛽𝑡𝜏𝑡 = 0, 

𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡) = 𝜏𝑡.      

 

𝜕𝐿

𝜕ℎ𝑡
= 𝛽𝑡 𝑈ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) + 𝛽𝑡𝜏𝑡𝐹ℎ(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 0, 

 𝑈ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) + 𝜏𝑡𝐹ℎ(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 0.     

 

𝜕𝐿

𝜕𝑘𝑡+1
= 𝛽𝑡+1𝜏𝑡+1(𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + (1 − 𝛿)) − 𝛽𝑡𝜏𝑡 = 0, 

𝛽𝜏𝑡+1(𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + (1 − 𝛿)) = 𝜏𝑡.   
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Sijoitetaan 𝜏𝑡 ensimmäisestä osittaisderivaatasta jälkimmäisiin osittaisderivaattoihin ja 

lisätään käytettävät muodot hyötyfunktiolle ja tuotantofunktiolle, jolloin ensimmäisen 

kertaluvun ehdot saadaan sievennettyä muotoon: 

 

𝑈ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) + 𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡)𝜆𝑡𝐹ℎ(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 0, 

−(𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

ℎ𝑡
𝜔−1 + (𝑐𝑡 −

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
−𝛾

𝜆𝑡(1 − 𝜃)𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

−𝜃 = 0, 

ℎ𝑡
𝜔−1 = 𝜆𝑡(1 − 𝜃)𝑘𝑡

𝜃ℎ𝑡
−𝜃

  

ja 

𝛽𝑈𝑐(𝑐𝑡+1, ℎ𝑡+1)(𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + (1 − 𝛿)) = 𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡), 

𝛽 (𝑐𝑡+1 −
ℎ𝑡+1

𝜔

𝜔
)
−𝛾

(𝜆𝑡+1𝜃𝑘𝑡+1
𝜃−1ℎ𝑡+1

1−𝜃 + (1 − 𝛿)) = (𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

. 

 

Lisätään sievennettyihin ensimmäisen kertaluvun ehtoihin kuluttajien budjettirajoite, 

tuotantofunktio ja koron yhtälö, jolloin saadaan tasapainoista tilaa luonnehtiva 

yhtälöjärjestelmä: 

ℎ𝑡
𝜔−1 = 𝜆𝑡(1 − 𝜃)𝑘𝑡

𝜃ℎ𝑡
−𝜃

, 

𝛽 (𝑐𝑡+1 −
ℎ𝑡+1

𝜔

𝜔
)
−𝛾

(𝜆𝑡+1𝜃𝑘𝑡+1
𝜃−1ℎ𝑡+1

1−𝜃 + (1 − 𝛿)) = (𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

, 

𝑐𝑡 = 𝑦 − 𝑘𝑡+1 + (1 − 𝛿)𝑘𝑡, 

𝑦 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃
 ja 

𝑟𝑡 =  𝜃
𝑦𝑡

𝑘𝑡
. 

                         Liite 5 

SULJETUN TALOUDEN MALLIN STATIONÄÄRISEN TILAN RATKAISU 
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Ratkaistaan suljetun talouden mallin muuttujien h, k, y, c ja r stationääriset tilat 

asettamalla muuttujien arvot vakioiksi yli ajan. Yhtälöstä (41a) saadaan, että: 

ℎ̅𝜔−1 = (1 − 𝜃)�̅�𝜃ℎ̅−𝜃. 

Kun jaetaan ylläoleva yhtälö ℎ̅−𝜃:lla ja korotetaan sen jälkeen molemmat puolet 

potenssiin 
1

𝜔+𝜃−1
, saadaan että: 

ℎ̅ = ((1 − 𝜃)�̅�𝜃)
1

𝜔+𝜃−1. 

Yhtälöstä (41b) saadaan, että: 

𝛽 (𝑐̅ −
ℎ̅𝜔

𝜔
)
−𝛾

(𝜃�̅�𝜃−1ℎ̅1−𝜃 + (1 − 𝛿)) = (𝑐̅ −
ℎ̅𝜔

𝜔
)
−𝛾

. 

Supistetaan molemmilta puolilta (𝑐̅ −
ℎ̅𝜔

𝜔
)
−𝛾

, jaetaan molemmat puolet 𝛽:lla, siirretään 

termi (1 − 𝛿) toiselle puolelle, jaetaan molemmat puolet 𝜃ℎ̅1−𝜃:lla ja korotetaan sen 

jälkeen molemmat puolet potenssiin 
1

𝜃−1
, jolloin saadaan seuraavasti: 

�̅� = (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

1

𝜃−1

ℎ̅. 

Sijoitetaan ratkaistu �̅�, edellä ratkaistuun ℎ̅:n yhtälöön ja sievennetään yhtälöitä hieman: 

ℎ̅ = ((1 − 𝜃) [(

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

1

𝜃−1

ℎ̅]

𝜃

)

1

𝜔+𝜃−1

, 

ℎ̅
𝜔−1

𝜃 = (1 − 𝜃)
1

𝜃 (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

1

𝜃−1

, 
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Näin ℎ̅ saadaan seuraavaan muotoon: 

ℎ̅ = (1 − 𝜃)
1

𝜔−1 (

1

𝛽
−1+𝛿

𝜃
)

𝜃

(𝜃−1)(𝜔−1)

. 

Nyt  ℎ̅ on määritelty parametrien suhteen ja �̅� määritelty ℎ̅:n suhteen. Tuotantofunktion 

yhtälöstä (41d) saadaan määriteltyä, että: 

�̅� = �̅�𝜃ℎ̅1−𝜃. 

Resurssirajoitteesta (41c) saadaan, että: 

𝑐̅ = �̅� − 𝛿�̅�  

ja korko saadaan pääoman rajatuottavuuden yhtälön (41e) avulla seuraavasti: 

�̅� =  𝜃
�̅�

�̅�
. 

 

                         Liite 6 

AVOTALOUDEN MALLIN TASAPAINOYHTÄLÖIDEN RATKAISU 

Suunnittelijan ongelma on seuraava: 

max
{𝑐𝑡,ℎ𝑡,𝑘𝑡+1,𝑑𝑡}

𝐸0[∑ 𝜌𝑡𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 ]. 

siten, että 

𝜌𝑡+1 = 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡)𝜌𝑡  

ja 
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𝑑𝑡 = (1 − 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝜆𝑡𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) + 𝑐𝑡 + 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝜙(𝑘𝑡+1 −

𝑘𝑡). 

Aikaperiodin t maailmankorko 𝑟𝑡 määräytyy koron tasapainotilan �̅� ja korkoon 

kohdistuvan eksogeenisen sokin 𝑧𝑡 perusteella seuraavasti: 

𝑟𝑡 = 𝑧𝑡�̅�.      

Eksogeenisten sokkien liikeyhtälöt määritellään seuraavasti: 

ln (𝜆𝑡+1) = 𝜑ln (𝜆𝑡) + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜆
2)    

ja 

𝑧𝑡+1 = 1 + 𝜋(𝑧𝑡 − 1) + 𝜇𝑡+1, jossa 𝜇𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇
2)    

Muodostetaan suunnittelijan ongelmasta Lagrangen funktio: 

𝐿 = 𝑚𝑎𝑥 𝐸0 ∑ 𝜌𝑡[(𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡)
∞
𝑡=0 − 𝜏𝑡((1 − 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝑑𝑡 − 𝜆𝑡𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) +

𝑐𝑡 + 𝑘𝑡+1 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝜙(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡))] − 𝜗𝑡(𝜌𝑡𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡) − 𝜌𝑡+1). 

Ratkaistaan ja sievennetään ensimmäisen kertaluvun ehdot asettamalla nolliksi 

Lagrangen funktion osittaisderivaatat 𝑐𝑡:n, ℎ𝑡:n, 𝑑𝑡:n, 𝑘𝑡+1:n ja 𝜌𝑡+1:n suhteen: 

𝜕𝐿

𝜕𝑐𝑡
= 𝜌𝑡𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡) − 𝜗𝑡𝜌𝑡𝛽𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡) − 𝜌𝑡𝜏𝑡 = 0. 

Sievenee muotoon 

𝜏𝑡 = 𝑈𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡) − 𝜗𝑡𝛽𝑐(𝑐𝑡, ℎ𝑡). 

𝜕𝐿

𝜕ℎ𝑡
= 𝜌𝑡𝑈ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) + 𝜌𝑡𝜏𝑡𝜆𝑡𝐹ℎ(𝑘𝑡, ℎ𝑡) − 𝜗𝑡𝜌𝑡𝛽ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) = 0. 
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Sievenee muotoon 

𝜗𝑡𝛽ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) = 𝑈ℎ(𝑐𝑡, ℎ𝑡) + 𝜏𝑡𝜆𝑡𝐹ℎ(𝑘𝑡, ℎ𝑡). 

𝜕𝐿

𝜕𝑑𝑡
= 𝜌𝑡𝜏𝑡 − 𝜌𝑡+1𝜏𝑡+1(1 − 𝑟𝑡) = 0. 

Sievenee muotoon 

𝜏𝑡 = 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡)(1 + 𝑟𝑡)𝜏𝑡+1. 

𝜕𝐿

𝜕𝑘𝑡+1
= −𝜌𝑡𝜏𝑡(1 + 𝜙′(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡))−𝜌𝑡+1𝜏𝑡+1(−𝜆𝑡+1𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) − (1 −

𝛿) − 𝜙′(𝑘𝑡+2 − 𝑘𝑡+1) = 0. 

Sievenee muotoon 

𝜏𝑡(1 + 𝜙′(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)) = 𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡)𝜏𝑡+1(𝜆𝑡+1𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + (1 − 𝛿) +

𝜙′(𝑘𝑡+2 − 𝑘𝑡+1). 

𝜕𝐿

𝜕𝜌𝑡+1
= 𝜗𝑡 − 𝜗𝑡+1𝛽(𝑐𝑡+1, ℎ𝑡+1) + [𝑈(𝑐𝑡+1, ℎ𝑡+1) − 𝜏𝑡+1((1 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 −

𝑑𝑡+1 − 𝜆𝑡+1𝐹(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + 𝑐𝑡+1 + 𝑘𝑡+2 − (1 − 𝛿)𝑘𝑡+1 + 𝜙(𝑘𝑡+2 −

𝑘𝑡+1))] = 0. 

Sievenee muotoon 

𝜗𝑡 = 𝜗𝑡+1𝛽(𝑐𝑡+1, ℎ𝑡+1) − 𝑈(𝑐𝑡+1, ℎ𝑡+1). 

Määritellään muodot hyötyfunktiolle, diskonttaustekijän funktiolle, tuotantofunktiolle 

ja pääoman sopeuttamiskustannusten funktiolle seuraavasti: 

𝑈(𝑐𝑡, ℎ𝑡) =
(𝑐𝑡−

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
, 
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𝛽(𝑐𝑡, ℎ𝑡) = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

, 

𝐹(𝑘𝑡, ℎ𝑡) = 𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 ja 

𝜙(𝑥) =
𝜉

2
𝑥2. 

Sijoitetaan funktiomuodot ensimmäisen kertaluvun ehtoihin ja lisätään yhtälöt 

resurssirajoite, pääoman liikeyhtälö, tuotantofunktio, eksogeenisten sokkien liikeyhtälöt 

ja korkoon kohdistuvan sokin yhtälö, jolloin saadaan määriteltyä alla esitetty pitkän 

aikavälin tasapainoista tilaa luonnehtiva yhtälöjärjestelmä: 

𝜏𝑡 = (𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
)
−𝛾

+ 𝜗𝑡𝜓 [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−1−𝜓

, 

𝜓𝜗𝑡 [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−1−𝜓

ℎ𝑡
𝜔−1 = −(𝑐𝑡 −

ℎ𝑡
𝜔

𝜔
)
−𝛾

ℎ𝑡
𝜔−1 + 𝜏𝑡𝜆𝑡(1 −

𝜃)𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃 , 

𝜏𝑡 = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

(1 − 𝑟𝑡)𝜏𝑡+1, 

𝜏𝑡(1 + 𝜙′(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)) = [1 + 𝑐𝑡 −
ℎ𝑡

𝜔

𝜔
]
−𝜓

𝜏𝑡+1(𝜆𝑡+1𝐹𝑘(𝑘𝑡+1, ℎ𝑡+1) + (1 −

𝛿) + 𝜙′(𝑘𝑡+2 − 𝑘𝑡+1), 

𝜗𝑡 = 𝜗𝑡+1 [1 + 𝑐𝑡+1 −
ℎ𝑡+1

𝜔

𝜔
]
−𝜓

−
(𝑐𝑡+1−

ℎ𝑡+1
𝜔

𝜔
)
1−𝛾

−1

1−𝛾
, 

𝑑𝑡 = (1 + 𝑟𝑡−1)𝑑𝑡−1 − 𝑦𝑡 + 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 +
𝜉

2
(𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡)

2, 

𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡, 

𝑦𝑡 = 𝜆𝑡𝑘𝑡
𝜃ℎ𝑡

1−𝜃, 

ln (𝜆𝑡+1) = 𝜑ln (𝜆𝑡) + 휀𝑡+1, jossa 휀𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜆
2), 

𝑟𝑡 = 𝑧𝑡�̅� ja 

ln (𝑧𝑡+1) = 𝛾𝑟ln (𝑧𝑡) + 𝜇𝑡+1, jossa 𝜇𝑡+1~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇
2) 


