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Bruttokansantuotteen muutosten 
ennustaminen siirtofunktiomallin avulla1 

PETTERI HAHLE 

Siirtofunktiomallin avulla pyritään mallitta
maan aikasarjojen välisiä viivästeisiä vaiku
tuksia. Malli muodostuu yhdestä yhtälöstä, 
jossa yhtälön vasemmalla puolella on selitet
tävä muuttuja ja sen oikealla puolella ovat se
littäjät. Se on hyödyllinen väline selitettävän 
muuttujan ennustamisessa sillä edellytyksel
lä, että selittävien aikasarjojen vaikutusviipeet 
ovat riittävän pitkiä. 

Seuraavassa esitetään Suomen bruttokan
santuotteen ennustamiseksi vuosien 1978-
1987 aineistolla estimoitu siirtofunktiomalli ja 
sen antamat aidot ennusteet vuosille 1988-
1992. Vuosien 1988-1990 osalta mallin an
tamaa ennustetta on voitu verrata toteutunee
seen kehitykseen. Näille vuosille ennusteet 
osuvat hyvin kohdalleen. Ainoastaan vuoden 
1990 kolmannen nelj änneksen ennuste poik
keaa huomattavasti kyseisen neljänneksen en
nakkotiedosta. Vuosien 1991 ja 1992 osalta 
ennuste on osittain ehdollinen eksogeenisten 
muuttujien kehityksestä tehtyihin arvioihin. 
Mikäli ulkoiset tekijät, kuten öljyn hinta, nor
malisoituvat vuoden 1991 aikana, Suomen 
kansantalous näyttäisi jo vuoden 1992 alussa 
kääntyvän voimakkaaseen nousuun. 

1. Siirto/unktiomallin rakentamisesta 

Siirtofunktiomalli on yksinkertaisimmillaan 
aivan tavallinen lineaarinen regressioyhtälö, 
jonka muuttujat ovat aikasarjoja. Selittäjien 
vaikutus voi olla joko ajassa viivästettyä tai 

I Käytetty siirto funktio malli perustuu kirjoittajan pro 
gradu -tutkielmaan (Hirvonen 1989a). Mallin perusteet 
ja muuttujat on selostettu yksityiskohtaisesti myös jul
kaisuissa Hirvo.nen (l989b, 1989c). 

välitöntä. Vaikutussuunta pitää olla selittäjistä 
selitettävään päin. Koska siirtofunktiomallit 
on mitattu ajassa, voi sen peräkkäiset jään
nöstermit korreloida keskenään, ts. malliin voi 
sisältyä autokorrelaatiota. Tämä jäännöster
meihin sisältyvä säännöllisyys voidaan (ja es
timoinnin tehostamiseksi se myös kannattaa) 
mallittaa. 2 

Siirtofunktiomallin rakentamisessa ja vii
peiden selvittämisessä kannattaa käyttää hy
väksi asialoogista tietoa tutkittavasta ilmiös
tä, aikaisempia tutkimuksia sekä selitettävän 
ja selittäjän välisiä ristikorrelaatioita. Lisäk
si karkeita arvioita vaikutuksen painottumi
sesta eri viipeille voi saada estimoimalla siir
tofunktiomallin siten, että käytetään vain se
littäjän yksittäistä viivettä kerrallaan selittä
mässä ko. selittäjän koko vaikutusta. 

Bruttokansantuotetta ennustavan usean 
muuttujan siirto funktio mallin rakentamiseen 
liittyy monia ongelmia. Onko esim. mahdol
lista, että vaikutuskertoimet ovat riittävän sta
biileja ajassa tai samansuuruisia nousu- ja las
kusuhdanteissa? Ovatko muuttujat eksogee
nisia, ts. kulkeeko vaikutus vain selittävistä 
muuttujista bkt:seen päin? Voidaanko mallia 
pitää harhattomana? Entä onko muuttujien 
välillä liian voimakasta multikollineaarisuutta? 

Tarkasteltavassa ennustemallissa vaikutuk
sen yksisuuntaisuus, selittäjien eksogeenisuus, 
on pyritty saavuttamaan viivästettyjen muut
tujien avulla. Mallin kaikki muut selittäjät 
paitsi itävienti on viivästetty vähintään puo
lella vuodella. On perusteltua ajatella, että mi
kään selittäjä ei voimääräytyä tuntemattoman 
tulevan bkt:n perusteella. Itäviennin eksogee-

2 Siirtofunktiomallin rakentamisesta tarkemmin ks. 
Box ja Jenkins 1970, 337-418. 
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Kuvio la. Mallin sovite ja ennusteet bkt:n log-vuosimuutoksille. 
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nisu utta voi perustella sillä, että se määräy
tyy itävientikysynnän eikä sen hetken bkt:n 
perusteella. 

Mallin harhattomuusvaatimus perustuu li
neaaristen mallien teoriaan: poisjätetyt muka
na olevista selittäjistä riippuvat muuttujat ai
heuttavat kerroinestimaatteihin harhaa. En
nustemallin tulisi siis kattaa mahdollisimman 
suuri osa eri vaikutuskanavista. Seuraavassa 
luvussa on tarkasteltu sitä, mitkät vaikutuk
set malli pystyy ottamaan huomioon. 

Selittäjien multikollineaarisuus ei aiheuta 
mallin kerroinestimaattien harhaisuutta, mut
ta se lisää niiden varianssia. Tämä rajoittaa 
jossain määrin selittäjäjoukkoa, sillä esim. 
vaihtosuhdetta ei voi ongelmitta estimoida sa
massa mallissa, jossa on jo mukana kilpailu
kykymuuttuja, koska nämä muuttujat korre
loivat voimakkaasti keskenään. Vaihtosuh
teen sijasta malliin on otettu öljyn ja selluloo
san markkamääräiset maailmanmar kkinahin
nat. Öljyn hinta määrää suureksi osaksi tuon
tihintoja ja toisaalta sellun hinta on merkit
tävä vientihintojen selittäjä. 

2. Ennustetulokset 

Estimoitu malli on esitetty liitteessä. Kuvios
sa 1 A on esitetty mallin sovite sekä ennus
teet bruttokansantuotteen vuosiml:lutoksille 
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periodina 1988-1992. Vuosimuutos on esitet
ty logaritmisena differenssinä, mikä (sadalla 
kerrottuna) vastaa likimain vuotuista prosen
tuaalista kasvua. 

Tarkasteltava malli pystyy estimointiperio
dilla selittämään bkt:n vaihteluita varsin hy
vin. Sen avulla ei kuitenkaan voida luotetta
vasti ennustaa enempää kuin vuosi, sillä tätä 
pidempien ennusteiden saamiseksi pitää lähes 
kaikkia selittäjiä ryhtyä ennakoimaan. Lisäksi 
itävientimuuttuja pitää ennakoida jo alle vuo
den ennusteissa, sillä sen vaikutus mallissa on 
lähes välitöntä. Mallin tilastolliset ominaisuu
det ovat vakuuttavia. Vaikutuskertoimien t
testisuuren arvot ovat differenssimallissa jopa 
hämmästyttävän suuria (ks. liite). Lisäksi en
nusteet kontrolliajanjaksolle, 1988/1-1990/ 
111, osuvat melko hyvin kohdalleen. Nämä sei
kat luovat pohjaa sille uskolle, että malli pys
tyy edelleen ennustamaan tulevaisuutta men
neisyyden perusteella estimoitujen paramet
rien avulla.3 

Nyt saatujen ennusteiden mukaan vuonna 
1990 alkanut hitaan kasvun aika jatkuu aina
kin vuoden 1991 loppuun. Vuonna 1992 kas-

3 Rahamarkkinoiden säännöstelyn purkaminen 1980-
luvun lopussa aiheuttaa ainakin väliaikaisia ongelmia tässä 
suhteessa. Esimerkkinä voidaan mainita luottohanojen 
aukeamisen vaikutus asuntojen hintojen nousuun ja tä
män hinnan nousun aiheuttama voimakas lisäys asunto
tuotannossa (ks. jakso 3.5). 



vu näyttää jälleen kiihtyvän. Ennustettaessa 
vuotta 1991 on itäviennin vähenemiseksi en
nakoitu 30 prosenttia vuodesta 1990 ja länsi
vientikysynnän muutoksen vuoden alkupuo
liskolla on oletettu pysyvän samana kuin vuo
den 1990 lopussa. Vuoden 1992 ennusteessa 
on kaikkia selittäjiä jouduttu ainakin osittain 
ennakoimaan. 

Länsivientikysynnän on arvioitu vuoden 
1992 alkupuolella elpyvän hieman. Myös itä
viennin on oletettu vuoden 1991 rajun pudo
tuksen jälkeen kasvavan hieman, n. 4 prosent
tia, vuonna 1992. Julkisen sektorin vaikutus 
on vuodelle 1991 annetun ennakkotiedon pe
rusteella arvioitu lievästi ekspansiiviseksi 
vuonna 1992. Öljyn maailmanmarkkinahin
nan on oletettu palaavan 20 dollarin lukemiin 
vuoden 1991 loppuun mennessä. Samalla dol
larin ajatellaan vahvistuvan neljään mark
kaan. Tämä öljyn hinnan lasku kiihdyttää 
mallin mukaan bkt:n kasvua vuoden 19921op
pu puolella. Ennakoidut viivästetyt vaikutuk
set näkyvät kuvioissa 3-5. 

3. Mallin kuvaus 

Tarkasteltavaan siirtofunktiomalliin on pyrit
ty sisällyttämään bkt:seen viipeellä vaikutta
vat tekijät. Se voidaan ajatella redusoiduksi 
muodoksi kokonaistalouden simultaanisesta 
systeemistä. 

Selittävät tekijät voidaan oheisen kaavion 
mukaisesti jakaa ulkoisiin ja sisäisiin tekijöi
hin. 

Petteri Hahle 

Selittävien muuttujien lukumäärän rajoit
tamiseksi on kustakin selittäjästä muodostet
tu painotettu liukuva summa viivapainojaku
man avulla, sillä kaikkien selittäjien jokaisen 
viipeen kertoimen vapaa estimointi ei rajoite
tulla havaintomäärällä onnistu. Muuttujat, 
keskimääräiset vaikutusviipeet ja mallin es
timointitulokset on tarkemmin esitetty liit
teessä. 

3.1 Sisäiset tekijät 

Mallin taustalla on ajatus, että kaikki tuotan
tokapasiteettiin vaikuttavat taustatekijät, ku
ten pääoma, potentiaalinen työvoima ja tek
nologia (tuottavuus), kasvavat likimain vaki
oista eksponentiaalista vauhtia, kun niihin vai
kuttavat tekijät muuttuvat vakioisesti. Kun 
uskotaan, että pitkällä aikavälillä tuotantoka
pasiteetti määrää bkt:n tason, voidaan tällai
set trendimuuttujat tiivistää bkt:n logaritmi
sen differenssimallin vakioon. Mallin vakio 
muodostuu siten näiden vakioisten trendikas
vujen summasta. Estimoinneissa tämän vaki
on arvoksi saatiin 0.036 eli bkt:n trendikasvu 
oli n. 3.6 prosenttia vuodessa. 

Reaalikoron, nimelliskorko miinus inflaa
tio, oletetaan vaikuttavan yritysten investoin
teihin. Tällöin reaalikoron lasku (nousu) saa 
aikaan tilapäisen lisäyksen (laskun) yritysten 
investoinneissa, joka puolestaan saa aikaan 
pysyvän lisäyksen (vähenemisen) tuotantoka
pasiteetissa. Mallin reaalikorkomuuttuja mal
littaa näitä molempia vaikutuksia. Se voidaan 

MALLIIN SISÄLTYVÄT VAIKUTUKSET 

SISÄISET TEKIJÄT ULKOISET TEKIJÄT 

BKT <:=J Rahan 
määrä 

+ 
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Kuvio 2. Sisäisten tekijöiden vaikutus. 
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saattaa muotoon, jossa muuttuja samalla se
littää sekä reaalikoron muutosten aikaan saa
mia impulsseja investointikysynnässä noin 
puolentoistavuoden viipeellä että pysyviä 
muutoksia tuotantokapasiteetissa vielä hie
man pidemmällä viipeellä. Myös reaalikoron 
välittömät kysyntä vaikutukset tulevat mallis
sa merkitseviksi. Näitä ei kuitenkaan ole si
sällytetty malliin, sillä tämä vaikutus on pieni. 

Reaalikoron kerroin mallissa on -0.43, jo
ten prosenttiyksikön suuruinen lasku reaali
korossa saa aikaan hieman alle puolen pro
sentin lisäyksen bkt:ssa noin kahden vuoden 
viipeellä. Kuviosta 2 nähdään, että reaaliko
ron vaikutus bkt:n muutoksiin on suurimmil
laan ollut noin 2 prosenttiyksikön luokkaa. 
Vuodenvaihteeseen 1988-1989 ajoittunut 
»kumpare» aiheutui ulkomaisten lainojen va
pauttamisesta yritysten omiin investointeihin 
vuoden 1986 elokuussa.4 

Julkisen sektorin vaikutusindikaattori selit
tää finanssipolitiikan vaikutuksia. Se on saa
tu valtionvarainministeriön Taloudellisesta 
katsauksesta. Mallissa indikaattoria on viiväs
tetty noin vuodella. Tämän muuttujan kertoi-

4 Ulkomaisena viitekorkona on käytetty KOPIV -va
luuttakorin (700/0 DEM, 200/0 USD, 10% GBP) kuuden 
kuukauden korkoa. Nimelliskorko on vapautuksen jäl
keen laskettu painotettuna keski arvona ulkomaisesta ko
rosta ja kotimaisesta 3-5 vuoden korosta. Ulkomaisen 
koron paino on ollut 0.4 ja kotimaisen koron 0.6. 
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Kuvio 3. Vientikysynnän ja kilpailukyvyn vaiku
tus. 
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meksi estimoitui odotetun ykkösen sijasta 0.5. 
Julkisen sektorin vaikutus bkt:n vuosikasvuun 
on tarkasteluperiodilla vaihdellut yhden pro
senttiyksikön välillä. 

Rahan määrän (Ml) vaikutus tuotantoon 
on huomioitu konventionaalisella tavalla: vain 
rahan määrän muutokset vaikuttavat bkt:n ta
soon. Tällöin logaritmisessa kausidifferenssi
mallissa rahan määrän kausimuutoksen muu
tos vaikuttaa bkt:n muutokseen, Rahan mää
rän vaikutusviive on noin vuosi ja sen vaiku
tuskerroin on 0.265• Suurimmillaan rahan 
määrän muutoksen muutokset ovat aiheutta
neet jopa kahden prosenttiyksikön piikkejä 
bkt:n muutoksiin, 

3.2 Ulkoiset tekijät 

Viennin suoria ja kerrannaisvaikutuksia 
bkt:seen selittävät länsivientikysyntäindikaat
tori, kilpailukykyindikaattori, itäviennin 
volyymi-indeksi ja öljyn hinta. Näiden muut
tujien vaikutuksen voimakkuuden bkt:seen 
nähden voidaan ajatella muuttuvan mm. itä
ja länsiviennin bkt-osuuksien muuttumisen 
mukana. Myös nämä muutokset vaikutuksissa 
on pyritty mallissa ottamaan huomioon (ks. 
jakso 3.3). 

5 Saman pituinen vaikutusviive on havaittu myös pe
riodilla 1956-1972 (Kannianenja Suvanto, 1974, s.14). 



Kuvio 4. Öljyn ja sellun hinnan vaikutus. 
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Länsivientikysynnän keskimääräinen ker
roin mallissa on 0.34 ja vaikutusviive puoli 
vuotta6 • Kerroin ja vaikutusviive eivät tässä 
tapauksessa kerro koko totuutta länsiviennin 
vaikutuksesta, sillä öljyn hinnalla on mallis
sa myös länsivientikysyntää selittäviä ominai
suuksia. Länsivientikysyntäindikaattorin vai
kutus on vaihdellut tarkasteluperiodilla mel
ko äkkinäisestikin (kuvio 3). Vaikutuksen it
seisarvo on ollut suurimmillaan vuonna 1981, 
jolloin toisella ja kolmannella neljänneksellä 
negatiivinen vaikutus oli lähes 2.5 prosenttiyk
sikköä. 

Itäviennin vaikutuksia bkt:seen selittää mal
lissa itäviennin volyymi-indeksi. Sen keski
määräinen kerroin on 0.071. Itäviennin muu
toksen vaikutus on ollut voimakkainta vuo
sina 1980-1981 (kuvio 3). Tarkasteluperio
din loppupuolella itäviennin voimakas lasku 
ei aiheuttanut kovin suurta negatiivista vaiku
tusta bkt:seen, koska sen vaikutuskerroin on 
samalla tullut selvästi pienemmäksi. Kuiten
kin vuosina 1986-1990 vaikutus on ollut 
lähes jatkuvasti reilut -0.5 prosenttiyksik
köä bkt:n kasvuun. Vuodelle 1991 on ennus
tettu itäviennin kolmenkymmenen prosentin 

6 Länsivientiin länsivientikysyntäindikaattori vaikut
taa lähes välittömästi (Öller, 1978 ja Vartia, 1974). Tämä 
on sopusoinnussa sen kanssa, että bkt:seen nähden vai
kutus on hieman. viivästynyt. 
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Kuvio 5. Muunnoskertoimet itä- ja länsivientiky
synnälle sekä kilpailukyvylle. 
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supistumisen vaikutus on mallin mukaan n. 
-0.8 (= 0.071 *0.36*(-30070» prosenttiyksik
köä bkt:n kasvuun. Ennustamisen kannalta 
on ongelmallista, että itävientimuuttujaa ei ole 
viivästetty. 

Kilpailukykymuuttuja mittaa Suomen vien
tihintojen ja vientimaiden tuontihintojen vä
listä suhdetta. Jos Suomen vientihinnat ovat 
nousseet nopeammin kuin sen vientimaiden 
tuontihinnat, Suomen kilpailukyky on heiken
tynyt, ja päinvastoin. Kilpailukyky siis para
nee kun muuttuja on negatiivinen ja huono
nee kun se on positiivinen. Tämän vuoksi kil
pailukykymuuttujan keskimääräinen vaiku
tuskerroin on negatiivinen (-0.21). Sen vai
kutusviive on n. 1.5 vuotta? Kilpailukyvyn 
kontribuutio bkt:n kasvuun oli suurimmillaan 
vuoden 1979 noususuhdanteen aikaan. 

Öljyn hinta selittää osittain vientikysynnän 
välittömiä vaikutuksia vientiin, koska sen 
muutokset pystyvät kääntäen ennakoimaan 
länsivientikysyntää noin vuoden viipeellä (ÖI
ler, 1985). Toisaalta se selittää tuontihintojen 
vaikutusta kotimaiseen reaaliseen ostovoi
maan. Tarkasteltavassa mallissa muuttujan 
kerroin on -0.059. Siten öljyn hinnan 10 pro
sentin nousu aiheuttaa 0.59 prosenttiyksikön 

7 Vuosiaineistolla on kilpailukykyindikaattorin vaiku
tus länsivientiin havaittu hieman viivästyneeksi (Vartia, 
1974). 
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laskun bkt:n muutokseen. Vaikutusviive on 
reilu vuosi. Öljyn hinnan muutosten vaikutus 
on tarkasteluajanjaksolla ollut huomattava 
(kuvio 4). Vuodenvaihteeseen 1980-1981 is
kenyt negatiivinen shokki aiheutui ns. toises
ta öljykriisistä. Vuoden 1987 suuri positiivi
nen vaikutus puolestaan aiheutui vuoden 1986 
öljyn hinnan laskusta sekä samanaikaisesta 
dollarin heikkenemisestä. 

Vientihintojen vaikutusta kotimaiseen os
tovoimaan selittää osaltaan sellun hinta. Sen 
kerroin mallissa on 0.019. Sellun hinnan vai
kutusviive on noin puolitoista vuotta. Sen vai
kutus bkt:n muutoksiin on pieni (kuvio 4). 
Sellun hinta on kuitenkin sisällyttetty malliin, 
jotta siinä edes jollain tavoin otettaisiin huo
mioon Suomen vientituotteiden maailman
markkinahintojen nousun (laskun) bkt:n kas
vuun aiheuttamat positiiviset (negatiiviset) vai
kutukset. 

3.3 Vientiosuuksien mukaan muuttuvat 
vaikutuskertoimet 

Itä- ja länsivientikysynnän sekä kilpailuky
kyindikaattorin kertoimiin on lisätty tekijä, 
joka pyrkii huomioimaan vientiosuuksien 
muutoksista johtuvat muutokset vaikutusker
toimissa8• Muunnos perustuu siihen, että 
kiinteällä parametrilla estimoitaessa vaikutus
kerroin saa itä- tai länsiviennin keskimääräi
sen bkt-osuuden mukaisen arvon. Kun nyt 
muutetaan kertoimia siten, että kunkin neljän
neksen vaikutus kerroin kerrotaan ao. neljän
neksen bkt-osuudella suhteutettuna koko es
timointiperiodin keskimääräiseen bkt-osuu
teen, saadaan kertoimia, jotka ovat suurem
pia kuin vakio kerroin , kun osuus on ollut kes
kimääräistä suurempi ja päinvastoin. Tällä 
muunnoksella on myös se hyvä ominaisuus, 
että jos osuus pysyy vakiona on myös muun
nettu kerroin vakio. Ja toisaalta äärimmäises
sä tapauksessa, jossa osuus putoaa nollaan, 
myös vaikutuskerroin putoaa nollaan. 

8 Öljyn hinnan osalta sopiva tekijä voisi olla esim. in
dikaattori, joka kuvaa länsimaiden talouksien riippuvuut
ta öljystä. Tätä muunnoskerrointa ei vielä ole otettu mal
liin mukaan. 
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Näin ollen estimoidut itä- ja länsivientiky
synnän sekä kilpailukykyindikaattorin kertoi
met ovatkin keskimääräisiä kertoimia. Län
sivientikysynnän ja kilpailukykyindikaattorin 
osalta tämä muunnos ei aiheuta suuria muu
toksia eri ajankohtina, mutta itäviennissä sen 
sijaan muunnoksen vaikutus on tuntuva. Lop
puperiodilla itäviennin kerroin on jopa alle 
puolet keskimääräisestä kertoimesta (vrt. ku
vio 5). Alustavissa testeissä muunnosten ai
heuttamat vaikutukset on estimointiperiodil
la havaittu tilastollisesti merkitseviksi. 

3.4 Jäännöstermi 

Tarkasteltavassa mallissa pyritään selittä
mään kysynnällä tarjontaa. Kysyntä-tarjonta 
-kehikossa kunkin neljänneksen virhetermi 
vastaa sen neljänneksen varastojen muutos
ta, sillä kysynnän ja tarjonnan erotus on yh
tä kuin varastojen muutos. Tätä jäännöster
miä voidaan osuvammin nimittää suunnitte
lemattomaksi varastojen muutokseksi, koska 
yritykset pyrkivät suunnitelmissaan tuotta
maan sen tuotoksen, jolle on kysyntää ja si
ten saamaan suunnitellun virheen nollaksi. 9 

Mallissa edellisen neljänneksen jäännöster
mi vähennetään seuraavan neljänneksen so
vitteesta eli kysynnästä (MA(l)-termi kertoi
mella yksi). Tämä voidaan jäännöstermin 
luonteen perusteella tulkita suunnittelematto
mien varastojen muutosten kompensoinniksi 
välittömästi seuraavalla neljänneksellä. Käy
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tarjonta 
on ylittänyt kysynnän edellisellä neljänneksel
lä Uäännöstermi ja varastojen muutos posi
tiivinen), seuraavalla neljänneksellä (»käyte
tään» varastoon tehty työ tai tuotteet ja) tuo
tetaan tämän verran vähemmän. Vastaavasti 
kun kysyntä on ylittänyt tarjonnan edellisel
lä neljänneksellä, seuraavalla neljänneksellä 
tuotetaan edellisen neljänneksen vajauksen 
verran ylimääräistä. Mallissa tarjonta siis py
ritään samaan samaksi kuin kysyntä ehdolla, 
että kompensaatio suoritetaan. 

9 Suunnittelemattomiin varastojen muutoksiin sisältyy 
tässä myös lakkojen ym. syiden takia tehty liian pieni tai 
suuri työmäärä ja muut vastaavanlaiset abstraktit varas
tojen muutokset. 



Liitteen estimointituloksista nähdään, että 
MA(I)-termi on tilastollisesti erittäin merkit
sevä. Mallin pitää sisältää olennaiset vaikutuk
set ja mittausvirheiden osuus sen muuttujissa 
täytyy olla pieni, jotta yllä kuvatun kaltainen 
mallin omista virhetermeistä syntyvä voima
kas ominaisuus voisi estimoitua siihen. 

3.5 Asuntomarkkinahäiriön vaikutus 
ennusteperiodilla 

Luoton säännöstelyn kevenemisen seurakse
na asuntojen kysyntä lähti voimakkaaseen 
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nousuun vuonna 1987. Tämä aiheutti asunto
jen hintojen puolitoista kertaistumisen vuo
sina 1987-1989. Kysynnän lisääntyminen ja 
nouseva hintataso kiihdytti asuntojen tuotan
toa voimakkaasti. Kun tarjonta oli viipeellä 
saatu vastaamaan kysyntää, hintojen nousu 
ensin tasaantui ja kääntyi sitten laskuksi vuo
den 1989 loppupuolella. Lisääntyneen tuotan
non seurauksena oli asuntomarkkinoille syn
tynyt ylitarjontaa, joka luonnollisesti vähen
si asuntojen tuotantoa. 

Kysyntä-tarjonta-kehikossa voidaan asun
tomarkkinoilla vallitseva poikkeuksellisen 

Kuvio 1 b. Asuntojen hintojen muutoksen vaikutuksella korjatut ennusteet. 
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suuren asuntojen kysynnän ja tarjonnan vä
lisen epätasapainon aiheuttama asuntotuotan
non muutos approksimatiivisesti mallittaa 
asuntojen reaalihinnan muutoksella. Muuttu
jan järkevyys perustuu yksinkertaiseen meka
nismiin. Asuntojen hinnan nousu on signaali 
ylikysynnästä. Tällöin asuntotuotantoa lisä
tään. Vastaavasti, kun hinnat laskevat, asun
totuotantoa vähennetään. 

Kuviossa 1 B näkyy asuntojen tuotannon 
poikkeuksellisen suuren nousun aiheuttama 
arvioitu lisäys bkt:n muutoksissa vuosina 
1988-1989. Kuviosta nähdään myös miten 
asuntotuotannon väheneminen pahentaa vuo
sien 1990-1991 laskusuhdannetta. Proksi
selittäjänä asuntotuotannon muutoksille on 
käytetty asuntojen reaalihintojen muutosten 
muutosta noin neljällä neljänneksellä viiväs
tettynä. 
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Estimointitulokset Liite. 

Estimointiperiodi on 1978/1-1987/4 (40 neljännesvuosihavaintoa). Mallin sovitteet ja ennusteet on esitetty ku
viossa 1 A. 

Taulukko 1. Mallin estimointitulokset 

d4Yt = 0.036 + 0.50 d4bt_4.5 + 0.34 d4xWt_2-O.21 d4pt_5.6-0.059 d4zt_4.5 
(81.3) (13.4) (27.1) (-13.9) (-20.0) 

+ 0.019 d4selt_5.S-0.43 d4rkt_ 7.5 + 0.26 d1d4m1 t_4.3 + 0.071 d4xet_o.4 

(2.9) (-22.9) (14.0) (16.4) 

+ [(1-0.99 B)/(1 + 0.19 B + 0.32 B2)] et> 
(11.2) (-1.3) (-2.3) 

missä B on viiveoperaattori. 

SELITYSOSUUS (R2) ........ .94 
JÄÄNNÖKSEN ESTIMOIDUT AUTOKORRELAATIOT: 

VIIVE 

autokorr. 
keskivirhe 

-.12 
.14 

2 

-.23 
.15 

3 

-.12 
.16 

4 

-.17 
.16 

5 

.03 

.16 

6 

.04 

.16 

7 

-.04 
.16 

8 

-.10 
.16 

9 

-.10 
.16 

10 

.10 

.16 

Taulukossa 1 merkintä d4 tarkoittaa differenssiä neljällä viipeellä (kausidifferenssi). Vastaavasti dl tarkoittaa diffe
renssiä yhdellä viipeellä. Pienellä kirjaimella merkityt muuttujat ovat alkuperäisten muuttujien luonnollisia logarit
meja. Alaindeksissä oleva luku kertoo keskimääräisen vaikutusviipeen neljänneksinä ja e on virhetermi. t-arvot ovat 
sulkeissa. 

Muuttujaluettelo: 

d4y = bkt:n, pl. maatalous, logaritminen vuosimuutos 
d4b = valtionvarainministeriön julkisen sektorin vaikutusindikaattori; vaikutusviive n. vuosi 
d4xw = länsivientikysyntäindikaattori, joka koostuu 12 tärkeimmän läntisen vientimaan vientiosuuksilla paino-

tettujen teollisuustuotannon volyymi-indeksien logaritmisesta vuosimuutoksesta; vaikutusviive n. puoli vuotta 
d4p = emo maiden tuonnin yksikköarvoindeksien muutoksen ja Suomen ulkomaanvaluuttaisen vientihintaindeksin 

muutoksen erotus; vaikutusviive n. 1-2 vuotta 
d4z = öljyn markkamääräisen maailmanmarkkinanhinnan logaritminen vuosimuutos; vaikutusviive n. vuosi 
d4sel = sellun markkamääräisen maailmanmarkkinahinnan logaritminen vuosimuutos; vaikutusviive n. puolitoista 

vuotta 
d4rk = reaalikoron, nimelliskorko miinus inflaatio, logaritminen vuosimuutos; vaikutusviive n. 1.5-2.5 vuotta 
d1d4m1 = bkt:seen suhteutetun suppean rahan (Ml) määrän muutoksen muutos; vaikutusviive n. vuosi 
d4xe = itäviennin volyymi-indeksin logaritminen vuosimuutos; vaikutusviive n. 0.4 vuosineljännestä 
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