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Ennustevirheitä ei voi sälyttää
Tilastokeskuksen niskaan

Eero Lehto
Ennustepäällikkö

Palkansaajien tutkimuslaitos

timo tyrväisen (2007) kirjoitus ”suomen kas
vuluvut arvontakoneesta?” tämän aikakauskir
jan edellisessä numerossa antaa oudon kuvan
tilastokeskuksen vuonna 2006 tekemästä kan
santalouden tilinpidon laskennan uudistukses
ta. kirjoituksesta saa sellaisen käsityksen, että
tilastokeskus olisi uudistuksellaan aikaansaa
nut vain lisähämmennystä. oleellista uudistuk
sessa oli kuitenkin se, että myös neljännesvuo
sitilinpidossa alettiin nojautua teollisuuden
osalta liikevaihtotietoihin, mikä paransi tämän
tilaston luotettavuutta. aikaisemminhan nel
jännesvuositilinpidon arvio perustui teollisuus
tuotannon volyymiindeksiin, jonka sisältämä
arvio teollisuuden kasvusta on yhä räikeämmin
alaspäin harhainen.

kyseisessä kirjoituksessa arveltiin myös,
että käyttöön otettu kaksoisdeflatointi, jossa
välituotekäyttö deflatoidaan omalla hintain
deksillä, on saattanut aikaansaada turhaa hei
luntaa Bktlukuihin. tämä arvio on vielä en
nenaikainen, koska uudella systeemillä neljän
nesvuosikehitystä on arvioitu vasta seitsemän
kertaa. se, että uudessa laskennassa, jossa pe
rusvuosi vaihtuu vuosittain, tilinpidon alaerien
määrät eivät summaudu, ei tee tilinpitoa risti

riitaiseksi, toisin kuin tyrväinen antaa ymmär
tää. ennustettujen tilinpidon lukujen ristirii
dattomuuden tarkistaminen toki hankaloituu,
mutta alaeriin jakautuvien määrien ja niiden
muutosten laskeminen alaeristä on edelleen
mahdollista alaerien arvoosuuspainojen avulla.
on myös huomattava, että vaihtuvan perusvuo
den ansiosta alaerien painot vastaavat parem
min vallitsevaa tilannetta.

tyrväisen kuvaama vuoden 2006 alkupuo
len kasvulukujen korjaantuminen huimasti ylös
päin oli seurausta menetelmän muuttumisesta,
ennen kaikkea siitä, että neljännesvuositilinpi
dossa teollisuustuotantoa alettiin arvioida lii
kevaihtotietojen pohjalta teollisuustuotannon
volyymiindeksin lukujen sijaan. uutta mene
telmää sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden
2006 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, jotka
julkaistiin 9.6.2006. käsittääkseni harva ennus
taja kuitenkin enää keväällä 2006 tukeutui tyr
väisen tapaan kansantalouden kuukausikuvaa
jaan, joka teollisuuden osalta perustuu teolli
suustuotannon volyymiindeksiin. deflatoimal
la tilastokeskuksen kuukausittain julkaisema
teollisuuden liikevaihto teollisuuden tuottaja
hintaindeksillä saadaan likimääräinen arvio
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teollisuustuotannon kasvusta, jota vertaamalla
vastaaviin teollisuuden volyymiindeksin kas
vulukuihin kävi ilmi, että volyymiindeksi oli
alkanut aliarvioida teollisuustuotannon kehi
tystä jo vuoden 2005 aikana. allekirjoittanut
kommentoi tätä 20.12. 2005 päivätyssä nettiko
lumnissa (ww.labour.fi/ talousenn/talko1205.
htm). sittemmin vuosina 2006 ja 2007 tämä
alaspäin suuntautuva harha on vain kasvanut.

kyseisessä tyrväisen kirjoituksessa annet
tiin lisäksi ymmärtää, että tilastouudistuksen
jälkeenkin neljännesvuositilinpidon tarkistuk
set ovat johtaneet ennustajat harhateille. tä
män mukaan maaliskuun alussa 2007 annettu
tieto olisi indikoinut selvästi hitaampaa kasvua
kuin saman vuoden kesäkuun uudet luvut.
osin tämä pitää paikkansa. neljännesvuosilu
kuihin tehdään suuriakin korjauksia sitä mu
kaa, kun tilastopohja täydentyy. osin näissä
korjauksissa on kysymys vuoden sisäisen kas
vun ajoittamisesta uudella tavalla. Mutta se,
että jotkut ennustivat – kuten tyrväisen viittaa
ma konsensusennuste osoittaa – vielä tilasto
keskuksen maaliskuussa 2007 julkaistujen lu
kujen jälkeenkin viime vuoden talouskasvun
jäävän noin kolmeen prosenttiin ja jopa sen
alapuolelle, sisälsi kuitenkin näkemyksen ta
louskasvun selvästä hidastumisesta. Maalis
kuussa julkaistujen lukujen kasvuperintö ja
oletus, että kokonaistuotanto kasvaa vuonna
2007 yhtä nopeasti kuin se kasvoi maaliskuun
lukujen mukaan vuoden 2006 viimeisellä nel
jänneksellä, olisi aikaansaanut 3,8 prosentin
kasvun vuodelle 2007.

tyrväisen luotettavana pitämä (edellä mai
nittu) konsensusennuste heijastaa vahvasti kan
sainvälisten järjestöjen näkemystä suomen ta
louskasvusta. nämä arviot ovat viime aikoina
olleet varsin varovaisia ja sen vuoksi alakan
tissa. esimerkiksi iM� tarkisti heinäkuussa

2006 suomen Bkt:n kasvuennusteen 3,5 pro
senttiin (sama kuin sittemmin iM�:n World
economic outlookin syyskuun 2006 numeros
sa). tämän ennusteen toteutuminen olisi edel
lyttänyt suomen kasvun putoamista nollaan
saman vuoden jälkipuoliskoksi, jos kehitystä
olisi arvioitu sillä hetkellä käytettävissä olevan
tilastotiedon, siis lähinnä tuoreiden (13.6.2007
julkaistujen) neljännesvuositilinpidon lukujen
perusteella.

tyrväinen valittaa myös sitä, että teollisuus
tuotannon vanhamuotoinen volyymiindeksi ja
siihen pohjautuva kokonaistalouden kuukausi
kuvaaja ovat menettäneet yhteytensä tilinpi
toon. näin on käynyt jo aikaa sitten. nähtäväs
ti siitä on tullut ongelma, että jotkut ekonomis
tit ovat tajunneet tämän vain kovin myöhään ja
että tilastokeskuksessakin on haluttu pitää
kiinni näistä harhaanjohtavista indikaattoreis
ta.

kaiken kaikkiaan vuoden 2006 tilastouu
distus on parantanut talouskehityksen arvioin
tia. sen myötähän neljännesvuositilinpidossa
siirryttiin teollisuuden osalta liikevaihtopohjai
seen arviointiin, mikä palautti neljännesvuosi
lukujen yhteyden lopulliseen vuositilinpidon
laskelmaan, joka on arvioinut myös teollisuu
den arvonlisäystä jo alun perin liikevaihtotieto
jen pohjalta. kuten tyrväinen kirjoitti, teolli
suustuotannon volyymiindeksin ja kokonais
talouden kuukausikuvaajan tilalle ollaan laati
massa korvaavia indikaattoreita. näin on jo
osin käynyt, kun teollisuustuotannon volyymi
indeksiä on parannettu. Missään pimennossa
kokonaistaloutta arvioivat ekonomistit eivät
kuitenkaan ole olleet. työllisyysluvut, palvelu
alojen ja teollisuuden liikevaihtotiedot, ulko
maankauppatilaston ennakko, uusi tilasto teol
lisuuden uusista tilauksista sekä elinkeinoelä
män omat eri toimialoille suunnatut kyselyt
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ovat antaneet ekonomisteille runsaasti aineksia
tarkistaa neljännesvuosilukujen julkistusten
välissäkin omia arvioitaan talouden vastaisesta
kehityksestä. näin ollen ei omia ennustevirhei
tään voi kokonaan sälyttää tilastoviranomaisten
niskaan. 
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