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1. Johdanto

koko kansantalouden ja sen kaikki toimialat

kattava tuottavuuden mittaus tapahtuu yleensä
kasvutilinpitokehikossa. siinä havaittua tuo�
toksen muutosastetta selitetään kokonaispa�
noksen muutosasteella. tämän lähestymistavan
teoreettinen lähtökohta on robert solow’n
�1957�� artikkeli. nykyiset sovellutukset perus�
tuvat pääasiassa dale jorgensonin ensin yhdes�
sä Zwi Grilichesin �1967�� ja myöhemmin mui�
den yhteistyökumppanien kanssa kehittämään
menetelmään.1
kun halutaan tarkastella yhtenäisen käsite�
järjestelmän puitteissa eri toimialojen ja koko
kansantalouden tuottavuuskehitystä, ainoa
mahdollinen lähde on itse asiassa kansanta�
louden tilinpito. se on ainoa lähde, jossa on
käytössä kaikki toimialat kattavat sekä tarkat

*� Kirjoituksessa esitet�t n�ke��kset ovat kirjoittajan o�ia,
eiv�tk� v�ltt���tt� vastaa Tilastokeskuksen n�ke��ksi�.
Artikkeli �erustuu osittain kirjoittajan �U K��MS (2003)
�rojektissa teke���n t��h�n ja �rojektin �iiriss�, erit�isesti
sen datakoordinaatior�h��ss�, k���iin keskusteluihin.
Ks. esi� Jor�enson, Gollo� ja Frau�eni (19��) sek� Jor
�enson, �o ja Stiroh (200��).
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ja johdonmukaiset määritelmät tuotantopro�
sessin kuvauksessa tarvittavista operationaa�
lisista muuttujista. niinpä myös esimerkiksi
kasvutilinpitolähestymistapaan perustuvassa
eu kleMs2003 �projektissa, jossa analysoi�
daan eu�maiden ja yhdysvaltojen tuottavuus�
kehitystä sekä toimiala� että koko kansantalou�
den tasolla, on kansainvälisesti mahdollisim�
man vertailukelpoisten tietojen tuottamisen
lähtökohtana kansantalouden tilinpito.2 se ei
kuitenkaan sellaisenaan tarjoa kaikkia projek�
tissa tarvittavia tietoja, jo siitäkään syystä että
kansantalouden tilinpito nykyisellään on moni�
Projektin t��dellinen ni�i on: Productivit� in the �u
ro�ean Union: A Co��arative Industr� A��roach
(�U K��MS2003). Projektin rahoittaa �uroo�an ko�ission
tutki�us���osasto osana 6. �uiteohjel�an �rioriteettia �
”Polic� Su��ort and Antici�atin� Scientific and Technolo�i
cal Needs”. Suo�esta �ukana on �elsin�in kau��akorkea
koulu ja sen kautta Matti Pohjola, Jukka Jalava sek� t���n
kirjoittaja. Tilastokeskus toi�ii �rojektissa �erkitt�v�n�
alihankkijana. Projektin datakoordinaatior�h���n kuuluu
allekirjoittaneen lis�ksi ���s useita alan keskeisi��i� tutki
joita kuten Dale Jor�enson, Bart van Ark ja �ric Bartels�an.
Projektin kotisivujen osoite on htt�://www.eukle�s.net.
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tavoitteinen järjestelmä, jota ei ole nimenomaan
tuottavuusanalyysin näkökulmasta kehitetty.
tässä artikkelissa tarkastelen kansantalou�
den tilinpidon käyttöä kasvulaskentalähesty�
mistapaan perustuvassa tuottavuusanalyysissä.
luvussa 2 käyn läpi kansantalouden tilinpidon
pääpiirteet tuotantotoiminnan kuvauksen osal�
ta. luvussa 3 esittelen lyhyesti kasvutilinpidon
rakenteen ja sen teoreettisen perustan pää�
asiassa sellaisena kuin jorgenson yhteistyö�
kumppaneineen sen on kehittänyt. kasvutilin�
pidossakaan ei kuitenkaan kaikesta olla yksi�
mielisiä. siinä joudutaan suorittamaan valintoja
riippuen mm. siitä, mitkä kaikki olettamukset
ollaan valmiita hyväksymään. luvussa 4 tarkas�
telen kasvutilinpidon käsitteiden operationali�
sointia kansantalouden tilinpidon kehikossa
yleisesti ja luvussa 5 esitän joitakin päätelmiä
erityisesti suomen kansantalouden tilinpidon
ja siihen viimeaikoina tehtyjen muutosten nä�
kökulmasta.

2. tuotannon kuvaus kansantalouden tilinpidossa
2.1. Kansantalouden tilinpidon juuret

useat nykyiset kansantaloustieteilijät tuntuvat
ajattelevan kansantalouden tilinpitoa tilastojen
laatimisena, josta kansallinen tilastovirasto
huolehtii. näin ei ole aina ollut. kansantalou�
den tilinpito on 1600�luvulta lähtien kehittynyt
osana kansantaloustiedettä, vuorovaikutukses�
sa kansantaloustieteen muiden osa�alueiden
kanssa.3 alun perin tavoitteena oli lähinnä kan�
santulon tai kansantuotteen sekä kansakunnan
Kansantalouden tilin�idon historiasta l�he��in kiinnos
tuneille suositeltavia l�hteit� ovat Studenski (19���), Vanoli
(2002) ja Bos (2003).
3
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varallisuuden estimoiminen. keskeinen kysy�
mys oli, mitkä tuotannon haarat tuottavat kan�
santuloa. kansantulon käsitteen luojana pidet�
ty William petty �1623–1687�� sisällytti kansan�
tuloon kaikkien ammattiryhmien palvelut,
valtion sotilas� ja siviilivirkamiesten palvelut
mukaan luettuna. eri vaiheiden jälkeen 1800�
luvun jälkipuoliskolla neoklassiset taloustietei�
lijät yleensä palasivat tähän laajaan tuotannon
käsitteeseen.
irving Fisher �1867–1947�� yhdisti pääoman
ja tulon käsitteen määrittelemällä pääoman ar�
von sen tulevien palvelujen tuottamien tulojen
diskontattuna virtana. �Määrittele ihmisen tulo
siksi maksimiarvoksi, jonka hän voi kuluttaa ja
yhä olettaa olevansa viikon lopussa yhtä vara�
kas kuin viikon alussa� taas on varsin yleisesti
lainattu john Hicksin �1904–1989�� tulon mää�
ritelmä �Hicks 1946, s. 172��. joidenkin tutki�
joiden mielestä Hicksin tulon määritelmä yh�
distettynä Fisherin pääoman määritelmään
johtaa kehäpäätelmään. se on joka tapauksessa
edelleenkin useimmiten lähtökohtana keskus�
teltaessa kansantuotteen ja kansantulon käsit�
teiden teoreettisista perusteista.
Varsinaisen kansantalouden tilinpidon läh�
tökohtana oli keynesin yleinen teoria, erityises�
ti hänen oivalluksensa säästöjen ja investointien
yhtä suuruudesta. keynesiläinen teoria myös
kohdisti mielenkiinnon sektoreiden välisiin
suhteisiin. keynes luonnosteli viiden tilin jär�
jestelmän: tuotanto, tulonmuodostus, yksityi�
sen sektorin tulot ja menot sekä julkisen sekto�
rin tulot ja menot. richard stone ja james
Meade �1941�� toteuttivat laskelmat keynesin
ohjauksessa.
toinen kansantalouden tilinpitojärjestel�
män syntymiseen vaikuttanut innovaatio oli
panos�tuotosanalyysi ja sen pohjaksi tarvittavat
panos�tuotostaulukot. panos�tuotosanalyysin
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perustajana pidetään hyvällä syyllä Wassily
leontiefia �syntyi 1905 pietarissa ja kuoli 1999
new yorkissa��.
kolmas kansantalouden tilinpidon kehitty�
misen kannalta tärkeä innovaatio tapahtui eko�
nometrian alueella. Vuonna 1936 jan tinber�
gen konstruoi ensimmäisen koko talouden
kattavan ekonometrisen mallin, jossa käytettiin
tilinpidon käsitteitä. tämä innoitti kansanta�
louden tilinpidon kehittämiseen alankomaissa
juuri tinbergenin johdolla. norjassa toinen
ekonometrian pioneeri ragnar Frisch jopa
suunnitteli yleisen laskentasysteemin.
nykyaikaisen kansantalouden tilinpidon
järjestelmän syntymiseen vaikutti ratkaisevalla
tavalla richard stone. Hän kehitti järjestelmän,
joka perustui talouden toimijoiden suoritta�
mien alkeistaloustoimien kirjaamiseen. tämän
työn hän teki kansainliiton toimeksiannosta ja
se julkaistiin yk:n toimesta �stone 1947��. toi�
sesta maailmansodasta lähtien tilinpidon kehit�
täminen onkin tapahtunut kansainvälisten jär�
jestöjen piirissä. aluksi niiden suositukset kos�
kivat lähinnä kokonaissuureiden laskemista,
mutta yk:n suositus vuodelta 1968 �united
nations 1968�� kattoi jo koko järjestelmän. Hin�
ta� ja volyymitiedot sekä täydelliset rahoitustilit
tulivat tällöin ensimmäistä kertaa mukaan.
erittäin tärkeä uudistus oli panos�tuotoksen,
itse asiassa nykyisten tarjonta� ja käyttötaulu�
jen, integroiminen kansantalouden tilinpitoon.
tämänkin uudistuksen isä oli richard stone,
joka myös oli toinen sna68:n kahdesta pääkir�
joittajasta.
seuraava uudistettu sna hyväksyttiin
vuonna 1993 �isWGna, 1993��. siinä kansan�
talouden varallisuustaseet tulivat ensimmäistä
kertaa osaksi järjestelmää, joka tämän jälkeen
kattoi koko ketjun tuotannosta tulojen ja varal�
lisuuden muodostukseen. eu:n asetus kansan�

talouden tilinpidon järjestelmästä, esa95 tai
ekt95 �eurostat 1996 ja eurostat 1997��, pe�
rustuu jokseenkin täysin sna93:een. tilinpi�
tosuositusten kehittämistyö jatkuu sekä yk:n,
oeCd:n että eu:n piirissä
2.2. Kansantalouden toimijat ja niiden
toimet

kansantalouden toimijoita ovat institutionaali�
set yksiköt ja niiden osat, paikalliset toimi�
alayksiköt. institutionaaliset yksiköt ovat kan�
santalouden päätöksentekijöitä. ne voivat
suorittaa taloustoimia muiden yksiköiden kans�
sa täysin oikeuksin. ne ryhmitellään institutio�
naalisiksi sektoreiksi. institutionaalisten yksi�
köiden suorittamat taloustoimet koskevat tava�
roiden ja palvelujen tai taloudellisten varojen
myyntiä, ostamista, vuokraamista, lainaamista,
tulojen jakoa jne. niihin voi kuulua myös tava�
roiden ja palvelujen tuottaminen. näin ei kui�
tenkaan välttämättä ole.
jokainen tuotantotoimintaa harjoittava in�
stitutionaalinen yksikkö koostuu yhdestä tai
useammasta paikallisesta toimialayksiköstä.
institutionaaliset yksiköt jakautuvat paikallisik�
si toimialayksiköiksi sen perusteella, mitä, mil�
lä tavalla ja missä ne tuottavat. paikalliset toi�
mialayksiköt osallistuvat aina tuotantotoimin�
taan ja vain siihen. tuotantotoiminnan kuvauk�
sen ja sen toimialaluokittelun tulisi sna93:n ja
esa95:n mukaan perustua toimipaikkoja kos�
keviin tietoihin. käytännössä tämä on suomes�
sakin tullut yhä vaikeammaksi, koska yrityksil�
lä ei yksinkertaisesti enää ole toimipaikkakoh�
taisia tietoja tilastokeskukselle annettavaksi.
Monissa maissa tuotantotoiminnan kuvaus on
alun perinkin perustunut yrityskohtaisiin tie�
toihin. tämä tietysti vähentää kansainvälistä
vertailukelpoisuutta.
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2.3. tavaroiden ja palvelujen tarjonnan ja
käytön tasapaino
Tarjonta

nykyaikaisen kansantalouden tilinpidon yti�
messä ovat tarjonta� ja käyttötaulut, jotka ni�
mensä mukaisesti kuvaavat tavaroiden ja pal�
velujen tarjontaa ja käyttöä, itse asiassa niiden
arvoja. tarjonta sekä yksittäisen tuoteryhmän
että koko kansantalouden tasolla koostuu ko�
timaisesta tuotoksesta ja tuonnista. kuten edel�
lä olevasta lyhyestä historiasta ilmenee, tuotok�
sen käsite ei kansantalouden tilinpidon histo�
riassa ole ollut itsestään selvä, eikä se sitä ole
vieläkään.
periaatteessa yksikertaisin asia on markki�
noilla toimivan yksikön tuotos, joka siirtyy jon�
kin toisen yksikön käyttöön tai on tarkoitettu
sinne siirtyväksi �varastojen muutos��. Markki�
natuotos arvotetaan kansantalouden tilinpidos�
sa ns. perushintaan, johon sisältyy tuottajan
saama hinta lisättynä mahdollisilla tuotetuki�
palkkioilla.
tuotokseen kuuluu myös yksikön omaan
käyttöön tarkoitetun kiinteän pääoman muo�
dostus. nykyisin siihen luetaan, koneiden ja
rakennusten ohella, myös atk�ohjelmat ja �tie�
dostot. jatkossa yksikön tuotokseen tullaan
mahdollisesti lukemaan myös sen tutkimus� ja
kehittämistoiminnan tuloksena syntynyt �kiin�
teä pääoma�.4 se tuo uuden laskennallisen ele�
mentin kansantuotteen estimointiin.
julkisyhteisöjen ja kotitalouksia palvelevien
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen markki�
nattoman tuotoksen arvo määrätään kustan�
nusten kautta. kustannuksiin luetaan kylläkin
4
Muun �uassa SNA93:n tarkistusta val�istelevan asian
tuntijar�h��n, ns. Canberra II r�h��n ene��ist� on t�ll�
kannalla.

160

kiinteän pääoman kuluminen �poistot��, mutta
ei mitään tuottoa tälle pääomalle. esimerkiksi
jorgenson ja landefeld �2004�� pitävät epäjoh�
donmukaisena sitä, että vaikka julkisyhteisön
hankkima pääomatavara arvotetaan investoin�
tina samaan hintaan kuin vastaava yksityinen
hankinta, julkisyhteisön hankkiman varan tuot�
tamien palvelujen arvon ei kuitenkaan katsota
vastaavan samanarvoisen yksityisen investoin�
nin tuottamien palvelujen arvoa. käynnissä
olevassa keskustelussa on asiaa perusteltu si�
ten, että tuoton käsittely vaihtoehtoiskustan�
nuksena toisi lisää laskennallisuutta ja epävar�
muutta Bkt:n estimointiin johtuen erityisesti
pääomakantaestimaattien epävarmuudesta. sa�
masta syystä tietysti myös kiinteän pääoman
kuluminen on enemmän tai vähemmän epävar�
ma kustannuserä.
tuotteiden tarjonnan toisen osan, tuonnin,
selvittäminen ei myöskään ole aivan yksinker�
taista. palvelujen viennistä ja tuonnista on
yleensä ollut varsin niukasti tietoa saatavana.
Globalisaation myötä on kasvanut niiden yri�
tysten määrä, joilla on taloudellisia siteitä
useampaan kansantalouteen. yksikön kotipai�
kan määritteleminen saattaa olla vaikeaa. Mo�
nikansallisissa yrityksissä tuotteiden suunnitte�
lu ja vienti saattavat tapahtua yhdessä maassa
ja varsinainen valmistus jossain aivan muualla.
tällöin viedään samanaikaisesti palveluja yh�
destä maasta ja tavaroita toisesta maasta.
Käyttö

Melko huomattava osa tuotteista käytetään sa�
man vuoden aikana loppuun välituotteina mui�
den tuotteiden valmistuksessa. Välituotteiksi
kirjataan myös eräät pienehköt pidempään kes�
tävät esineet. kaikkea muuta tuotteiden käyt�
töä kutsutaan loppukäytöksi. tuotteet, jotka
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siirtyvät tuotantoprosessin käyttöön vuotta pi�
demmäksi ajaksi, ovat osa kiinteän pääoman
bruttomuodostusta. Myös varastoihin siirretyt
tavarat pysyvät, nettomääräisinä, tuotantopro�
sessin piirissä. loppukäytöstä vienti on tuon�
nin peilikuva ja siirtyy kotimaisen tuotantopro�
sessin ulkopuolelle. sinne siirtyvät myös kulu�
tukseen, yksilölliseen tai kollektiiviseen, käyte�
tyt tuotteet. Myös kotitalouksien hankkimat
kestokulutushyödykkeet luetaan kulutukseen.
esimerkiksi jorgenson ja hänen yhteistyö�
kumppaninsa yleensä katsovat, että ne tulisi
lukea kiinteän pääoman muodostukseen �ks.
esimerkiksi jorgenson et al. 1987, s. 116��. täl�
löin niiden tuottamat palvelut tulisi lukea tuo�
tantoon. toisaalta yhdysvaltojen kansantalou�
den tilinpidossa käsiteltiin vuoteen 1996 saak�
ka jopa julkisyhteisöjen investointeja kulutus�
menoina eikä kiinteän pääoman muodostukse�
na �yuskavage 1996, s. 139��. 5
kansantalouden tilinpidossa tuotteiden
käyttö arvotetaan ns. ostajanhintaan, johon si�
sältyy tuottajan saama perushinta lukuun otta�
matta mahdollisia tuotetukipalkkioita sekä
tuotteeseen mahdollisesti kohdistuneet tuote�
verot ja kaupan ja kuljetuksen marginaalit.
tuoteverot sisältävät mm. arvonlisäveron, joten
homogeenisenkin tuotteen hinta voi olla erilai�
nen eri käyttäjille. kaupan ja kuljetuksen mar�
ginaalit sisältävät kaupan marginaalin sekä ne
kuljetuskustannukset, jotka ostaja on erikseen
Viittaan kirjoituksessani �elko usein Yhd�svaltain kan
santalouden tilin�itoon. T���n taustalla on ensinn�kin se
tosiasia, ett� siell� k��d��n �ielenkiintoista korkeatasoista
keskustelua kansantalouden tilin�itoon liitt�vist� asioista.
T�h�n keskusteluun osallistuvat ���s �onet varsin arvos
tetut akatee�iset taloustieteilij�t. Toinen s�� on se, ett�
jor�ensonilaisen kasvutilin�idon alku�er�isen� kehikkona
on �U�aiden tilin�idosta jossain ���rin �oikkeava Yhd�s
valtain kansantalouden tilin�ito.

��

maksanut joko tuottajalle tai kaupalle saadak�
seen tuotteen haluamanaan ajankohtana halua�
maansa paikkaan. tavaran tietysti yksilöi sen
aineellisten ominaisuuksien lisäksi myös sen
aika� ja paikkakoordinaatit. tarkasti ottaen esi�
merkiksi suoraan tehtaan portilla vastaanotettu
tuote ja kotiin vähittäiskaupan kautta hankittu
tuote eivät ole sama tuote. tuotteiden ostajan�
hintaisessa käsittelyssä näin kuitenkin olete�
taan. ostaja on voinut myös hankkia tuotteen
eri teitä joko suoraan tehtaalta, tukkukaupan
kautta tai vähittäiskaupasta, on voinut käyttää
jotain pikakuljetusmuotoa jne.
2.4. Kiinteä pääoma ja sen kuluminen

kansantalouden tilinpidon järjestelmässä on
kaksi kiinteään pääomaan liittyvää käsitettä:
kiinteän pääoman bruttokanta ja kiinteän pää�
oman nettokanta. kiinteän pääoman brutto�
kannalla tarkoitetaan tuottajien hallussa ja vie�
lä käytössä olevien kiinteiden varojen arvoa,
arvotettuna �uutta vastaavin hinnoin�, riippu�
matta niiden iästä tai todellisesta kunnosta.
nettokanta, tai kuvaavammalta nimeltään va�
rallisuuskanta, mittaa pääomakannan varalli�
suusarvoa. sna93/esa95 �järjestelmässä6 las�
ketaan ensin jotakin pääomaesineiden poistu�
maprofiilia koskevan olettamuksen avulla
bruttokanta. nettokanta saadaan vähentämällä
jonkin oletetun mallin mukainen kiinteän pää�
oman kuluminen.
kiinteän pääoman kulumisella tarkoitetaan
sna93:n mukaan kiinteän pääoman arvon vä�
henemistä, joka on seurausta pääoman käyttö�
P��o�aa koskevat asiakohdat ovat �ielest�ni �uuten var
sin selke�n ja loo�isen SNA93:n heikoin lenkki. SNA93:n
tarkistusta val�istele�aan on asetettu erillinen eirahoitus
varojen �ittaa�ista selvitt�v� Canberra II r�h��.
6
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aikana tapahtuneesta normaalista kulumisesta,
ennakoitavissa olevasta vanhenemisesta tai sa�
tunnaisista vahingoista. kiinteän pääoman ku�
lumista kutsutaan kansantalouden tilinpidon
yhteydessäkin usein poistoiksi. pääomaesinei�
den arvon alenemisesta niiden vanhetessa on
melko vähän empiiristä tietoa käytettävissä.
yleensä kiinteän pääoman kulumisen arvioimi�
seksi käytetään erilaisia olettamuksia. esimer�
kiksi yhdysvaltojen kansantalouden tilinpidos�
sa on pääasiassa käytössä ns. geometrinen ku�
lumismalli, jota sovelletaan suoraan alkuperäi�
siin kohortteihin, ei siis bruttokantaan.7 tästä
poiketen autoille sekä tietokoneille ja niiden
lisälaitteille sovelletaan vastaavien käytettyjen
varojen hintatietojen pohjalta muodostettua
kulumisprofiilia.
2.5. tuotantotilinpidon lopputulos:
Kansantuote ja arvonlisäys

kun kansantalouden bruttotuotoksen ostajan�
hintaisesta arvosta vähennetään välituotekäy�
tön arvo, saadaan bruttokansantuote markki�
nahintaan. se jakaantuu tuotantoprosessin
osapuolille. niitä ovat palkansaajat, tuotanto�
toimintaa harjoittavat institutionaaliset yksiköt
ja lisäksi julkisyhteisöt myös verojen kerääjän
ja tukipalkkioiden maksajan ominaisuudessa.
kun bruttokansantuotteesta on vähennetty pal�
kansaajakorvaukset ja tuotannon ja tuonnin
nettoverot, jäljelle jäävää osuutta kutsutaan toi�
mintaylijäämäksi tai, jos työtuloa ei ole voitu
eritellä, sekatuloksi. paitsi tuotoksen ja välituo�
tekäytön erotuksena ja luotujen tulojen sum�
mana bruttokansantuote voidaan laskea suo�
raan tarjonta� ja kysyntäeristä loppukäytön ja
tuonnin erotuksena.
�

Katso Katz ja �er�an (199�).
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kansantalouden, sektorin tai toimialan perus�
hintaisesta bruttotuotoksesta välituotekäytön
vähentämisen jälkeen jäljelle jäävää osuutta
kutsutaan perushintaiseksi bruttoarvonlisäyk�
seksi. Markkinahintaista bruttokansantuotetta
ei voi esittää sektorien eikä myöskään toimialo�
jen bruttoarvonlisäysten summana, koska sii�
hen sisältyviä nettotuoteveroja ei sna93:n ja
esa95:n mukaan jaeta sektoreille eikä toimi�
aloille.8 ero markkinahintaisen bruttokansan�
tuotteen ja perushintaisen bruttoarvonlisäyk�
sen välillä on varteenotettava tekijä koko kan�
santalouden tasolla erityisesti maissa, joissa on
käytössä arvonlisävero.
Bruttokansantuotteen arvo riippuu olennai�
sesti siitä miten tuotos määritellään. jos esimer�
kiksi tutkimus� ja kehittämistoimintaa ryhdy�
tään käsittelemään tuotantona, sen tulokset
muodostavat kiinteää pääomaa, jolle on määri�
teltävä kuluminen. yksityisten tutkimus� ja
kehittämismenojen käsitteleminen pääoman�
muodostuksena lisäisi bruttokansantuotetta.
julkisten tutkimus� ja kehittämismenojen kä�
sitteleminen pääoman muodostuksena ei lisäi�
si bruttokansantuotetta suoraan, mutta siitä
seuraava kiinteän pääoman kuluminen lisäisi
sitä.
kun bruttokansantuotteesta vähennetään
kiinteän pääoman kuluminen, saadaan netto�
kansantuote. Hicksin tulon määritelmään ja
Weitzmanin �1976�� tuloksiin vedoten usein aja�
tellaan, että nettokansantuote on teoreettisesti
perusteltu hyvinvoinnin mitta. esimerkiksi

Yhd�svaltojen kansantalouden tilin�idossa on k��t�ss�
k�site Gross Product �ri�inatin� (GP�), joka lasketaan
���s toi�ialoittain ja sis�lt�� toi�ialan tuotoksesta �ak
settavat nettotuoteverot (ks. esi�. Yuskava�e 1996). T���
joskus aiheuttaa sekaannusta a�erikkalaisten tutkijoiden
kanssa keskusteltaessa.
�
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diewert �2005a�� kuitenkin päättelee kehittä�
mänsä mallin pohjalta, että nettokansantuotet�
ta on vaikea tulkita hyvinvoinnin mitaksi mal�
leissa, joissa on mukana kansainvälinen kauppa
ja tekninen muutos. Bruttokansantuote on tie�
tysti vielä vähemmän hyvinvoinnin mitta kuin
nettokansantuote. sna93:n mukaan sitä ei ole
edes sellaiseksi tarkoitettu. ero brutto� ja net�
tokansantuotteen välillä on kasvamassa, kun
lyhytkestoisen korkeateknologian pääoman
osuus kiinteästä pääomasta kasvaa. tämän voi�
si odottaa merkitsevän sitä, että kiinteän pää�
oman kulumisen osuus bruttokansantuotteesta
kasvaa ja bruttokansantuotteen voisi näin ollen
olettaa kasvavan nettokansatuotetta nopeam�
min.9
2.6. Volyymin muutokset

kiinteähintaisen bruttokansantuotteen tai
bruttokansantuotteen volyymin muutos on
epäilemättä seuratuin kansantalouden tunnus�
luku. sen laskemiseksi tulee tuotevirtojen arvot
ilmaista jonkin perusvuoden hinnoissa tai vo�
lyymi�indekseinä. tätä varten on valittava agg�
regoinnin alkeistaso eli se taso, jolla talous�
toimeen suoraan sovelletaan jotakin hinnan�
muutostietoa. lisäksi tulee päättää mitä indek�
sikaavaa käytetään ja mikä on perusvuosi.
kaikki nämä valinnat vaikuttavat lopputulok�
seen. eu:n suosituksen mukaan aggregoinnin
alkeistaso on mahdollisimman yksityiskohtai�
nen, indeksikaavana käytetään laspeyres’n
volyymi�indeksiä ja perusvuotena edellistä
Katso Diewert ja Fox (200��) sek� S�ant (2003). Ku��as
sakin l�hteess� ih�etell��n sit�, ett� toisin kuin kaikissa
�uissa ��CD�aissa, Suo�essa ja IsossaBritanniassa on
jaksolla 199��–2000 arvioitu nettokansantuotteen kasvaneen
bruttokansantuotetta no�ea��in.

9

vuotta. usein kuitenkin halutaan esittää kiin�
teähintaiset tai volyymitiedot aikasarjana jon�
kin viitevuoden hinnoin. ne joudutaan tällöin
konstruoimaan ketjuindekseinä, jolloin alem�
malla aggregointitasolla olevat aikasarjat eivät
enää summaudu ylemmälle tasolle.
toimialan kiinteähintainen arvonlisäys las�
ketaan nykyisten suositusten mukaan mieluiten
toimialan tuotoksen ja välituotekäytön kiinteä�
hintaisten arvojen erotuksena. tätä kutsutaan
kansantalouden tilinpidossa kaksoisdeflatoin�
niksi. se perustuu laspeyres’n volyymi�indek�
sien �tai paaschen hintaindeksien�� käyttöön.
Mikäli kaksoisdeflatointiin tarvittavia tietoja ei
ole käytettävissä, voidaan arvonlisäyksen defla�
tointiin käyttää esimerkiksi tuotoksen hintain�
deksiä. Voidaan myös olettaa arvonlisäyksen
volyymin muuttuvan tuotoksen volyymin mu�
kaisesti. kiinteähintainen bruttokansantuote
taas on toimialojen arvonlisäysten summa, jo�
hon kiinteähintaiset nettotuoteverot on lisätty.
tällöin voidaan diewertin �2005b�� tapaan aja�
tella, että on olemassa ylimääräinen toimiala,
joka tuottaa arvonlisäyksenään nettotuoteverot.
kaksoisdeflatoinnin kattava käyttö edellyttää
tarjonta� ja käyttötaulujen olemassa oloa.
informaatio� ja kommunikaatioteknologian
nopeaan kehitykseen liittynyt uusien ja entistä
tehokkaampien mallien tiheä ilmaantuminen
markkinoille on tehnyt laadun muutoksen huo�
mioon ottamisen yhä keskeisemmäksi kysy�
mykseksi hintaindekseissä. yleisimmin tarjottu
ratkaisu on ns. hedonisen funktion käyttö hin�
taindeksin muodostamisessa. siinä saman tuot�
teen eri �mallien� välisiä hintaeroja pyritään
selittämään niiden ominaisuuksilla.10 yhdysval�
tain kansantalouden tilinpidossa käytetään
useita hedonisia indeksejä, mm. tietokoneille ja
10

Katso tarke��in esi�erkiksi Tri�lett (2004).
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niiden oheislaitteille sekä tietokoneohjelmille.11
schreyer �2002�� kertoo tutkimustuloksista, joi�
den mukaan erittäin tiheäfrekvenssiset ja hyvin
yksityiskohtaisella tasolla laaditut �matched
models� �tekniikkaan perustuvat indeksit pys�
tyvät ottamaan huomioon tietokoneiden ja
puolijohteiden laadunmuutoksen siinä missä
hedoniset indeksitkin.
toinen kiinteähintaisten laskelmien epävar�
muutta lisännyt tekijä on palvelujen tuotanto�
osuuden kasvu. palvelujen hintaindeksejä ei
juuri ole ollut tarjolla, varsinkaan kovin pitkäl�
le taaksepäin. palvelutuotteet ovat vaikeammin
määriteltävissä kuin tavarat. osa palveluista on
varsin yksilöllisiä. esimerkiksi elokuva voi olla
hyvä tai huono, se voi olla ohjelmistossa pit�
kään tai vain lyhyen ajan. tuotteet voivat myös
olla varsin monimutkaisia, kuten puhelinope�
raattoreiden tarjoamat palvelut. erilaisia tuot�
teita voidaan sitoa yhteen, kuten sanomalehdis�
sä tiedonvälitys� ja ilmoituspalvelut. Vakuutus�
palvelujen osalta jo tuotoksen arvo on ongel�
mallinen käsite.12
kasvanut paine julkisyhteisöjen tuottavuu�
den parantamiseen on kohdistanut mielenkiin�
non erityisesti niiden markkinattoman tuotok�
sen volyymin mittauksen ongelmiin. ne on
�ratkaistu� pilkkomalla palvelutuotteet mah�
dollisimman homogeenisiksi kokonaisuuksiksi
ja painottamalla näiden määrän muutokset yh�
teen perusvuoden kustannusosuuksilla. tähän
näyttäisi liittyvän kaksi ongelmaa: laatua ei mi�
tata ja kalliimmat �ja mahdollisesti tehotto�
Katso Moulton (2001). �edonisten indeksien k��t�n seu
rauksia Yhd�svaltojen �itatulle BKT kasvulle tarkastelee
�ksit�iskohtaisesti �andefeld ja Gri�� (2000). Schre�er
(2002) tarkastelee niiden �erkit�st� kansainv�lisiss� kasvu
vertailuissa.
11

12
Palvelujen �ittaa�isen on�el�ia k�sittelee �ielenkiin
toisella tavalla Diewert (2003 ja 200��c).
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mammat�� palvelut saavat suuremman painon.13
yhdysvaltojen kansantalouden tilinpidossa vo�
lyymi�indikaattoreita ei ainakaan vielä ole otet�
tu käyttöön, vaikka niistä kyllä keskustellaan
�ks. Bea, 2004��.
2.7. työpanos

työpanoksen suositeltu mittari on periaattees�
sa yksikertainen: tehdyt työtunnit. työpaikkaa
kohden tehdyt työtunnit ovat sna93:n mu�
kaan yhtä kuin maksetut työtunnit miinus mak�
setut tunnit, joita ei ole tehty, plus tehdyt työ�
tunnit, joita ei ole maksettu. käytännössä läh�
tökohtana on usein työvoimatutkimus. se ei
kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa. kansan�
talouden tilinpidon ja työvoimatutkimuksen
välillä on joitakin määritelmällisiä eroja, tosin
jokseenkin vähäisiä �ks. savela 2004��. työvoi�
matutkimuksessa ei otostutkimukseen liittyvis�
tä satunnaisvirheistä johtuen päästä kovin ti�
heisiin toimialaluokituksiin, ei varsinkaan jos
samalla halutaan luokitella tehdyt työtunnit
työntekijän laatuominaisuuksien �esim. ikä ja
koulutus�� mukaan. työvoimatutkimusten vas�
tauskadon rakennetta ei yleensä myöskään ko�
vin hyvin tunneta. useimpien maiden työvoi�
matutkimuksen tiedustelu kohdistuu vain
osaan vuoden viikoista. tämän seurauksena
juhlapyhien ja muiden arkivapaiden sijoittumi�
nen vaikuttaa työtuntiestimaatteihin.
Mahdollinen ongelma työvoimatutkimuk�
sissa on myös koehenkilöiden antamien työtun�
titietojen luotettavuus. suomen osalta työvoi�
matutkimuksessa mitattu palkansaajien keski�
määräinen vuosityöaika oli jaksolla maaliskuu
1999 – helmikuu 2000 tosin vain noin 0,5 pro�
Katso tarke��in esi�. AulinAh�avaara ja Kokkinen
(2001).

13
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senttia pidempi kuin mahdollisesti tarkemmas�
sa ajankäyttötutkimuksessa mitattu �keinänen,
2004��. kuitenkin miespuolisilla palkansaajilla
työvoimatutkimuksen vuosityöaika oli 4,5 pro�
senttia lyhyempi ja naisilla 5,4 prosenttia pi�
dempi kuin ajankäyttötutkimuksessa mitattu.
tämä viittaa siihen, että miesvaltaisilla toimi�
aloilla työvoimatutkimuksen tiedot palkansaa�
jien työtunneista saattavat olla alaspäin harhai�
sia ja naisvaltaisilla aloilla taas ylöspäin harhai�
sia. yrittäjien keskimääräiset vuosityötunnit
olivat työvoimatutkimuksessa keskimäärin 10
prosenttia korkeammat kuin ajankäyttötutki�
muksessa. ero sukupuolten välillä oli jälleen
selvä. naisyrittäjien työvoimatutkimukseen il�
moittamat keskimääräiset työtunnit olivat 17
prosenttia korkeammat kuin ajankäyttötutki�
muksessa havaitut.
työvoimatutkimuksen sarjojen katkeami�
nen tai muuttuminen menetelmäuudistusten
yhteydessä osoittaa tietysti jo sinänsä, että tu�
lokset riippuvat käytetystä menetelmästä. toi�
saalta myöskään yritykset eivät usein pysty
vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka monta
tuntia niiden työpaikoilla on tehty. niinpä työ�
tuntitietojen kokoamiseksi kansantalouden ti�
linpidossa joudutaan yleensä käyttämään usei�
ta eri lähteitä.

3. Kasvutilinpito
3.1. teoreettisesta taustasta

robert solow’n �1957�� merkittävä kontribuu�
tio kasvulaskentaan oli linkin luominen tuotan�
tofunktion ja indeksilukulähestymistapaan
perustuvan tuottavuuden mittauksen välille.
dale jorgensonin ja Zwi Grilichesin �1967�� hy�
poteesi oli, että huolellinen muuttujien mittaus
saisi solow’n kokonaistuottavuuden muutok�

sen mittarin katoamaan. niinpä jorgenson ja
Griliches tekivät useita panosten ja tuotosten
mittausta koskevia innovaatioita tiukasti
neoklassisen tuotannon teorian puitteissa ja
saivatkin jäännöksen jokseenkin häviämään.
erwin diewert �1976�� osoitti, että leo törn�
�vistin kehittämä indeksi oli eksakti indeksi,
jos tuotantofunktiolla oli Christensenin, jor�
gensonin ja laun �1973�� kehittämä translog�
muoto. koska taustalla on parametrinen tuo�
tantofunktio, ei indeksilukuihin perustuvaa
kokonaistuottavuuden mittausta voi pitää täy�
sin ei�parametrisena.
kasvutilinpidon kuvaus tässä kirjoitukses�
sani perustuu lähinnä jorgensonin ja hänen
yhteistyökumppaniensa työhön, eräin täyden�
nyksin. Menetelmää kutsutaan usein kleMs
�Capital, labour, energy, Materials, and serv�
ices�� �kasvulaskentamenetelmäksi. jorgenson
et al. �1987�� sisältää yksityiskohtaisesti perus�
tellun menetelmän sekä tarkan kuvauksen siinä
tarvittavan empiirisen aineiston muodostami�
sesta. jorgensonin yhdessä Mun Hon ja kevin
stiroh’n �2005�� kanssa kirjoittamassa teoksessa
jorgensonilaista menetelmää sovelletaan infor�
maatioteknologian kasvuvaikutusten tutkimi�
seen. erinomainen kuvaus menetelmästä ja sen
teoreettisista perusteluista sisältyy myös
oeCd:n �2001�� tuottavuuskäsikirjaan.
Menetelmässä pyritään sekä toimialojen
että koko kansantalouden kokonaistuottavuu�
den muutosasteen mittaukseen tavalla, jossa
voidaan myös osoittaa toimialojen tuottavuus�
kehityksen ja muiden tekijöiden kontribuutiot
koko kansantalouden tuottavuuteen. kasvulas�
kenta nojaa tunnetusti yksinkertaistaviin olet�
tamuksiin. siinä oletetaan, että 1�� tuotantopro�
sessi voidaan esittää tuotantofunktiolla tai
tuotantomahdollisuuksien rintamalla talouden
eri tasoilla, 2�� markkinoilla vallitsee täydellinen
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kilpailu ja 3�� tuottajat toimivat tehokkaasti eli
minimoivat kustannuksia tai maksimoivat voit�
toa.

muodostetaan Xj eri tuoteryhmiin kuuluvien
välituotepanosten Xij törn�vistin indeksinä:
�3��

3.2. toimialojen tuottavuuden kasvuasteet

toimialan tuottavuuden mittaus perustuu sii�
hen ajatukseen, että on olemassa tuotantofunk�
tio, joka kertoo sen maksimituotoksen �Y��
määrän, joka voidaan aikaansaada työ �����,
pääoma �K��� ja välituotepanoksilla �X��. T on
aika.
�1��

Yj = fj �Kj, �j, Xj, T��.

kokonaistuottavuuden muutoksella tarkoite�
taan tuotantofunktion siirtymää ajassa. se voi�
daan esittää jatkuvan ajan tapauksessa divisia�
indeksillä. usein oletetaan, että tuotantofunk�
tio on ns. Hicks�neutraali eli että tuottavuuden
kasvuaste on ainoastaan ajan funktio. toinen
yleinen olettamus on vakioiset skaalatuotot.
jorgensonin lähestymistavassa vakioskaalatuo�
tot oletetaan, mutta ei Hicks�neutraalisuutta.
tällöin tuottavuuden kasvuaste on paitsi ajan
myös pääoma�, työ� ja välituotepanosten funk�
tio.
käytännössä, ajan ollessa epäjatkuva, toimi�
alan kokonaistuottavuuden muutosasteen las�
kenta perustuu törn�vistin indeksiin. se saa�
daan vähentämällä kokonaistuotoksen muutos�
asteesta kahden perättäisen vuoden keskimää�
räisillä kustannusosuuksilla, ∞ v, painotetut pa�
nosten muutosasteet:
�2��

vT, j = D logYj – ∞ vx, j D log Xj –

D log Xj = S ∞ vX, ij D log Xij .
i

tässä ∞ vX, ij on tuoteryhmään i kuuluvien tuot�
teiden kahden perättäisen vuoden keskimääräi�
nen osuus koko toimialan j välituotepanoksen
arvosta. Vastaavalla tavalla myös kokonaistyö�
panos ja kokonaispääomanpanos koostuvat eri
laatua olevista työ� ja pääomapanoksista. jor�
gensonin töissä painotetun �yhtälö 3�� ja suo�
raan välituotepanosten summasta lasketun
kasvuasteen erotusta kutsutaan välituotepa�
noksen laatuindeksiksi. Vastaavalla tavalla
määritellään työ� ja pääomapanosten laatuin�
deksit. Välituotepanosten kustannusosuudella
painotettu muutosaste ∞ vx, j D log Xj osoittaa vä�
lituotepanosten kokonaiskontribuution ao.
toimialan tuotoksen kasvuun. Vastaavasti ao.
kustannusosuuksilla painotetut työ� ja pääoma�
panosten kasvuasteet osoittavat näiden panos�
ten kontribuution toimialan tuotoksen kas�
vuun.
toinen usein käytetty tuotoksen käsite toi�
mialan tuottavuusanalyysissä on arvonlisäys.
jotta sen käyttäminen olisi teoreettisesti perus�
teltua, tulisi tuotantofunktion olla ns. separoi�
tuva työn, pääoman ja ajan suhteen eli se tulisi
voida kirjoittaa seuraavaan muotoon:
�4��

Yj = fj �Xj, �j �Kj, �j, T����..

tällöin arvonlisäysfunktio
�5��

Vj = �j �Kj, �j, T��.14

∞ v�, j D log �j –∞ vK, j D log Kj .
itse asiassa kokonaisvälituotepanos muodostuu
eri laatuja olevista tuotteista ja sen kasvuaste
166

Funktio on t�ss� �uodossa �leens� Jor�ensonilla. Se voi
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on olemassa. se edellyttää, että primääripanos�
ten rajasubstituutiosuhde on riippumaton käy�
tetyistä välituotepanoksista. toisin sanoen ole�
tetaan, että tuottaja valitsee ensin sopivan yh�
distelmän työtä ja pääomaa ja sitten kombinoi
tämän yhdistetyn primääripanoksen välituot�
teisiin. oeCd:n �2001�� tuottavuusmanuaalin
mukaan tämä on erittäin rajoittava olettamus,
joka empiirisissä testeissä yleensä on jouduttu
hylkäämään.
jos kuitenkin oletetaan, että toimialan ar�
vonlisäysfunktio on olemassa, niin bruttotuo�
toksen kasvuaste voidaan esittää arvonlisäyksen
ja välituotekäytön törn�vistin indeksinä:

kettu kokonaistuottavuuden kasvuaste on kaa�
vassa näkyvää skaalaustekijää lukuun ottamat�
ta harhaton. jos arvonlisäyksen kasvuaste sen
sijaan on laskettu yksinkertaisen deflatoinnin
perusteella tai kiinteäpainoisesti kaksoisdefla�
toituna, tämä harhattomuus ei enää toteudu,
kuten Bruno �1978�� on osoittanut.
3.3. tuottavuuden kasvu koko kansantalouden tasolla

yhtälön �6�� perusteella voidaan laskea törn�
�vistin indeksiin perustuva kaksoisdeflatoitu
arvonlisäyksen muutosaste. arvonlisäykseen
perustuva kokonaistuottavuuden kasvuaste on
tällöin

koko kansantalouden tason kokonaistuotta�
vuuden muutosaste voidaan laskea eri tavoin
riippuen siitä, mitkä kaikki olettamukset �aikai�
semmin esitettyjen lisäksi�� ollaan valmiita hy�
väksymään. jos oletetaan, että �1�� kaikille toi�
mialoille on olemassa arvonlisäysfunktio, �2��
nämä funktiot ovat kerrointa vaille identtiset ja
�3�� kaikki toimialat maksavat peruspanoksista,
työstä ja pääomasta, saman hinnan, niin koko
kansantalouden tason tuotantofunktio voidaan
kirjoittaa seuraavasti:

�7��

�9��

�6��

D logYj = ∞ vv, j D log Vj – ∞ vx, j D log Xj .

V A D log � – ∞ vV A D log K .
vT,V Aj = D log Vj – ∞ v�,
j
j
j
K, j

kustannusosuudet ∞ vVA on nyt laskettu arvon�
lisäyksestä. tällöin
�8��

vT, j = ∞ vv, j vT,V Aj .

kokonaistuotokseen perustuva kokonaistuot�
tavuuden muutosaste on näin ollen korkein�
taan yhtä suuri kuin arvonlisäykseen perustuva
muutosaste. kaavan �6�� mukainen kaksoisdef�
latoitu arvonlisäyksen kasvuaste voidaan tietys�
ti laskea vaikka arvonlisäysfunktiota ei olisi
olemassakaan, mutta sen perusteella laskettua
kokonaistuottavuuden muutosastetta ei voida
tulkita tuotantofunktioon perustuvaksi. kaava
�8�� kuitenkin pitää edelleen paikkansa ja las�

V PF = f �K, �, T��,

jossa V PF on toimialojen arvonlisäysten sum�
ma.
tästä voidaan johtaa koko kansantalouden
kokonaistuottavuuden muutosaste:
�10��

vTPF = D log V PF – ∞ v�VA D log � –
∞ vKVA D log K. �tFp1��

jotta tämä voitaisiin tulkita tuotantofunktioon
perustuvaksi kokonaistuottavuuden muutok�
seksi, pitäisi alussa mainittujen kolmen oletta�
muksen siis toteutua. edellä jo todettiin, että
toimialoittaisten arvonlisäysfunktioiden ole�
massa olo on varsin epätodennäköistä. niiden
identtisyys on tietysti jokseenkin mahdotonta.
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Taulukko 1. Arvonlis��sl�hest��ista�aan �erustuvat koko kansantalouden kokonaistuottavuuden �uutosasteet
Yhd�svalloissa (�rosenttia/�rosentti�ksikk��).*
1977–1995
tFp1 �koko kansantalouden arvonlisäys��
–0.18
– arvonlisäyksen uudelleen allokointi
–0.19
= tFp2 �toimialatasolta aggregoitu arvonlisäys��
0.01
– työpanoksen uudelleen allokointi
–0.04
– pääomapanoksen uudelleen allokointi
0.02
= tFp3 �toimialoittaisista kokonaistuottavuuden muutosasteista aggregoitu�� 0.03

1995–2000
1.47
0.84
0.63
–0.03
0.03
0.63

lähde: jorgenson et al. �2005��, s. 386.
* selitykset tekstissä.

toinen mahdollisuus on laskea koko kansanta�
louden kokonaistuottavuuden muutos toimi�
aloittaisiin arvonlisäyksiin perustuvasta ns.
tuotantomahdollisuuksien rintamasta. tällöin
voidaan pudottaa olettamus numero 2 eli ei
oleteta toimialoittaisten arvonlisäysfunktioiden
olevan kerrointa vaille identtisiä, mutta edel�
leen oletetaan niiden olevan olemassa. edelleen
myös oletetaan, että kaikki toimialat maksavat
peruspanoksista saman hinnan. koko kansan�
talouden arvonlisäyksen muutosaste lasketaan
tällöin toimialojen arvonlisäysten muutosastei�
den törn�vistin indeksistä:
�11��

D log V = S√ wj D log Vj .
i

kokonaistuottavuuden muutosaste saadaan
samaan tapaan kuin edellä:
�12��

vT = D log V – ∞ v�VA D log � –
∞ vKVA D log K. �tFp2��

kolmas tapa, jota mm. jorgenson et al. �2005��
käyttää, on toimialoittaisten kokonaistuotta�
vuuden muutosasteiden suora aggregointi. toi�
mialan paino kuvastaa toimialan kokonaistuo�
toksen suhdetta koko kansantalouden arvon�
lisäykseen:
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�13��

w
vTAG = S √ j vT, j . �tFp3��
i ∞ vV, j

tässä tapauksessa voidaan kaikki kolme olet�
tamusta hylätä. näitä painoja kutsutaan usein
domar�painoiksi. itse asiassa alkuperäiset do�
mar �1961�� �painot kuvastavat toimialan koko�
naistuotoksen suhdetta kansantalouden koti�
maiseen lopputuotokseen.
kolmen koko kansantalouden tasolla arvon�
lisäyslähestymistapaan perustuvan kokonais�
tuottavuusindeksin välillä vallitseva yhteys il�
menee taulukosta 1. koko kansantalouden ta�
son tulokseen vaikuttavat paitsi toimialojen
tuottavuuden kasvu myös arvonlisäyksen ja pe�
ruspanosten uudelleen allokointi. jorgenson et
al. �2005�� toteavat peruspanosten uudelleen
allokoinnin vaikutuksen suhteellisen vähäiseksi.
Mutta tästä ei tietenkään voi, asiaa empiirisesti
tutkimatta, tehdä muita maita koskevia johto�
päätöksiä. arvonlisäyksen uudelleen allokointi
osoittautuu tässä yhdysvaltojen tapauksessa
merkittäväksi. tästä voidaan tehdä yhdysval�
tojen osalta se johtopäätös, että koko kansanta�
louden tuotantofunktiota ei ole olemassa.
koko kansantalouden tuotosta voidaan
kuvata paitsi arvonlisäyksellä myös koti�
maisten tuotteiden toimituksilla loppukysyn�
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Taulukko 2. �si�erkkilaskel�a: Tuotoksen kasvuaste ja eri tekij�iden kasvukontribuutiot Suo�essa 2000/1999
(�rosenttia/�rosentti�ksikk��).*
tuotosmitta

tuotos =�1��+�2��+�3��+�4��+�5��
�1�� kotimaisten välituotteiden
teiden
nettotuoteverot
�2�� tuontivälituotteet
�3�� työpanos
�4�� pääomapanos
�5�� kokonaistuottavuus

arvonlisäys

toimitukset loppukäyttöön

koko
kansantalous
�tFp1��

toimialatasolta
aggregoitu
�tFp2��

yksinkertainen
deflatointi
�tFp4��

kaksinkertainen
deflatointi
�tFp5��

4.00

4.70

6.23

6.14

..
..
0.85
0.62
2.54

..
..
0.85
0.62
3.24

–0.24
3.26
0.66
0.48
2.07

–0.240
3.26
0.66
0.48
1.98

lähde: aulin�ahmavaara ja pakarinen �2005��.
* selitykset tekstissä.

tään.15 kotimaisten tuotteiden loppukysyntä�
toimitukset edustavat konkreettisesti niitä
tuotteita, jotka koko kansantalouden muodos�
tamasta tuotantoyksiköstä tulevat ulos. niitä
kuvaava indeksi voidaan laskea joko yksin�
kertaisella deflatoinnilla eli loppukäyttötoimi�
tusten törn�vistin indeksistä �tFp4�� tai kak�
soisdeflatoinnilla eli tuotoksen ja kotimaisten
tuotteiden välituotekäytön törn�vistin indek�
seihin perustuvien muutosasteiden erotuksena
�tFp5��. panoksina ovat työn ja pääoman lisäk�
si myös tuonti välituotekäyttöön sekä, hintakä�
sitteistä johtuen, kotimaiset välituotteet niistä
maksettujen verojen painolla. tällä lähestymis�
tavalla on se etu, ettei tarvitse olettaa mitään
T��� ����rt��kseni vastaa Do�arin (1961) alku�er�is
t� ajatusta. T�t� l�hest��ista�aa ovat k��tt�neet ��. Gol
lo� (199�) sek� ��CD (2001) tarkastellessaan a��re�ointia
toi�ialatasolta koko kansantalouden tasolle. S��st�n lukijaa
n�it� tuottavuuden �uutosasteita esitt�vilt� kaavoilta. Au
linAh�avaara ja Pakarinen (200��) sis�lt�� �ksit�iskohtai
sen eri l�hest��ista�oihin �erustuvien tuottavuuden �uu
tosasteiden johta�isen.

1��

arvonlisäysfunktioista. sen sijaan kyllä olete�
taan, että kaikki toimialat maksavat saman hin�
nan työ� ja pääomapanoksista sekä välituotepa�
noksista ennen mahdollisia tuoteveroja ja tuo�
tetukipalkkioita. toimialoittaiset tuottavuusas�
teet voidaan myös aggregoida alkuperäisillä
domar�painoilla, jotka kuvastavat toimialojen
kokonaistuotoksen suhdetta koko kansantalou�
den loppukäyttötoimituksiin �tpF6��.
suomessa on yhdelle vuodelle tehty kaik�
kiin eri vaihtoehtoisiin menetelmiin perustuvat
koelaskelmat �aulin�ahmavaara ja pakarinen
2005��. yhteenveto näistä laskelmista on ohei�
sissa taulukoissa 2 ja 3. tuloksissa kiinnittää
huomiota �taulukko 2�� tuotoksen kasvuastei�
den ja kokonaistuottavuuden kasvuasteiden
suurehkot erot, jopa kahden arvonlähestymis�
tavan välillä. Myös toimialatasolta aggregoidut
kokonaistuottavuuden muutosasteet poikkea�
vat selvästi toisistaan arvonlisäys� ja loppukäyt�
tötoimituslähestymistavoissa �taulukot 3a ja
3b��. suomen laskelmia on syytä pitää täysin
esimerkin luontoisina. niistä puuttuvat mm.
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Taulukko 3a. �si�erkkilaskel�a: Arvonlis��sl�hest��ista�aan �erustuvat kokonaistuottavuuden �uutosasteet
Suo�essa 2000/1999 (�rosenttia/�rosentti�ksikk��).*
tFp1 �koko kansantalouden arvonlisäys��
– arvonlisäyksen uudelleen allokointi
= tFp2 �toimialatasolta aggregoitu arvonlisäys��
– työpanoksen uudelleen allokointi
– pääomapanoksen uudelleen allokointi
= tFp3 �toimialoittaisista kokonaistuottavuuden muutosasteista aggregoitu��

2.54
–0.71
3.24
0.33
0.38
2.53

lähde: aulin�ahmavaara ja pakarinen �2005��.
* selitykset tekstissä.
Taulukko 3b. �si�erkkilaskel�a: Koti�aisten tuotteiden lo��uk��tt�toi�ituksiin �erustuvat kokonaistuotta
vuuden �uutosasteet Suo�essa 2000/1999 (�rosenttia/�rosentti�ksikk��).*
tFp4 �loppukäyttö, yksinkertainen deflatointi��
– loppukäytön uudelleen allokointi
= tpF5 �loppukäyttö, kaksoisdeflatointi��
– kotimaisten välituotteiden uudelleen allokointi
– tuontivälituotteiden uudelleen allokointi
– työpanoksen uudelleen allokointi
– pääomapanoksen uudelleenallokointi
= tpF6 �toimialoittaisista kokonaistuottavuuden muutosasteista aggregoitu��

2.07
0.09
1.98
–0.58
0.11
0.26
0.30
1.89

lähde: aulin�ahmavaara ja pakarinen �2005��.
* selitykset tekstissä.

työ� ja pääomapanosten laatutekijät. laatute�
kijöiden huomioon ottaminen todennäköisesti
pienentäisi näihin panoksiin liittyvien allokaa�
tiotekijöiden merkitystä.

4. Kansantalouden tilinpidon ja
kasvutilinpidon yhteensopivuus
jorgenson on voimakkaasti ajanut oman kasvu�
tilinpitoversionsa integroimista kansantalouden
tilinpitoon.16 tämä tietysti suuresti edistäisi
16
�lin o�alta �ienelt� osaltani �ukana t�ss� hankkeessa.
Tein ni�itt�in joitakin vuosia sitten, Jor�ensonin ���nn�st�,
vertailun h�nen j�rjestel��ns� ja SNA93:n v�lill�. T���n
vertailun tulokset sis�lt�v�t ���osin Review of Inco�e and
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mahdollisuuksia kansainväliseen vertailuun.
Meneillään olevassa sna93:n uudistuksessa
näin tuskin tulee kaikilta osin tapahtumaan.
sen sijaan käynnissä olevassa eu kleMs�2003��
projektissa tavoitteena on luoda kansantalou�
den tilinpidon kehikossa kansainvälisesti ver�
tailukelpoinen tietokanta tuottavuusanalyysejä
varten pitkälti juuri jorgensonin ajatusten mu�
kaisesti.
toimialatasolta lähtevässä kasvutilinpidossa
tuotos tulee arvottaa siihen hintaan, jonka tuot�
Wealthissa vuonna 2003 julkaistuun artikkeliini: ”SNA93
Values as an Accountin� Fra�ework for Productivit� Meas
ure�ent: Unsolved Issues”.
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taja siitä saa. kansantalouden tilinpidossa täl�
lainen hinta on perushinta.17 toimialojen tuo�
tos tuoteryhmittäin saadaan kansantalouden
tilinpidon tarjontatauluista. siitä tarvitaan kas�
vutilinpidossa käypähintaiset arvot sekä volyy�
min muutokset. kasvutilinpidossa ei yleensä
oteta huomioon sitä tosiasiaa, että toimialan
tuotos voi koostua useista tuoteryhmistä. Var�
sin usein toimialojen tuotokseen kuitenkin si�
sältyy esimerkiksi omaan käyttöön tarkoitettua
rakentamista tai omaan käyttöön laadittuja tie�
tokoneohjelmia tai tietokantoja. jatkossa siihen
tulee todennäköisesti sisältymään myös tutki�
mus� ja kehittämispääomaa. ongelmana on
tietysti se, että tarjontataulu on voitu joutua
kasvulaskentaa varten deflatoimaan jälkikäteen
ja tällöin on jouduttu olettamaan toimialan
kaikkien tuotteiden hintakehitys samaksi. oi�
keampi menettely saattaisi olla, mikäli aidot
kiinteähintaiset tarjontataulut ovat olemassa,
käyttää myös toimialan tuotokselle törn�vistin
indeksiä. näin ei tietääkseni kukaan ole mene�
tellyt.
Kun tuottavuuskehit�st� tarkastellaan koko kansantalou
den tasolla, saatetaan joskus k��tt�� �arkkinahintaista (eli
ostajanhintaista) bruttokansantuotetta tuotoksen �ittarina.
N�in �enettelev�t esi�erkiksi Jor�enson ja Stiroh (2000).
Artikkelissa ei tosin eks�lisiittisesti sanota, �ik� hintak�si
te on k��t�ss�. Il�eisesti k�s���ksess� on juuri �arkkina
hintainen bruttokansantuote, johon nettotuoteverot sis�lt�
v�t. T���n oletetaan olevan arvoltaan �ht� suuri kuin t��
ja ���o�a�anosten �hteisarvo. Mihin �anoksiin tuoteverot
(�iinus tuotetuki�alkkiot) sis�ll�tet��n, ei ���sk��n artik
kelista il�ene. Nettotuoteverot �uodostavat Yhd�svalloissa
vajaat �� % bruttokansantuotteesta, joten k�s���ksess� ei
ole kovin suuri on�el�a. Sovellettaessa Jor�ensonin ja
Stirohin (2000) �enetel��� esi�erkiksi Suo�een on�el�a
on v�h�n suure��i arvonlis�veroj�rjestel��st� johtuen.
Nettotuoteverot �uodostavat noin 13 % bruttokansantuot
teesta, ja ne joudutaan t�ss� ta�auksessa luke�aan joko
���o�a tai t���anoksen arvoon.

1�

Välituotekäyttöjen osalta tarvitaan toimialoit�
tain ja tuoteryhmittäin, erikseen kotimaisille ja
tuontituotteille, käypähintaiset arvot ja volyy�
min muutokset. näiden tietojen lähteenä ovat
käyttötaulut. tuontituotteiden käytöstä ei erik�
seen juuri ole tietoa käytettävissä. Hyvin usein
oletetaan, että tuoteryhmä jakaantuu kaikissa
käytöissä kotimaisiin ja ulkomaisiin tuotteisiin
samalla tavalla. Mitä tiheämpi tuoteluokitus on
käytössä, sitä realistisempi tällainen olettamus
tietysti on.
periaatteessa välituotekäytön arvojen ja def�
laattorien pitäisi kuvastaa sitä hintaa, minkä
käyttäjät niistä maksavat. kuten edellä jo tuo�
tiin esiin, ostajanhintaiset tuotteet ovat varsin
heterogeenisia. niinpä esimerkiksi jorgensonin
töissä välituotekäyttö arvotetaan ns. tuottajan
hinnalla, joka sisältää nettotuoteverot, muttei
kaupan ja kuljetuksen marginaaleja. Viimeksi
mainitut käsitellään erillisinä välituotepanoksi�
na. eurooppalaisessa järjestelmässä erityison�
gelmana on arvonlisävero, joka riippuu tuot�
teen käytöstä. kun tuoteryhmä kuitenkin
useimmiten koostuu eri käytöissä erilaisista
tuotekoreista, myös muut tuotevero� ja tuote�
tukipalkkioasteet saattavat olla erilaisia eri käy�
töissä. ja tietysti jo se tosiasia, että tuotekorit
ovat erilaisia, johtaa eroihin hintakehityksessä.
jorgensonin menetelmässä kuitenkin oletetaan,
että tuotekoreilla on kaikissa käytöissä sama
rakenne ja sama tuottajan hinta. eu kleMs
�hankkeessa oikeasta, ja toisaalta käytännössä
mahdollisesta, hintakäsitteestä on paljon kes�
kusteltu ja lopullinen ratkaisu on avoin.
Markkinattoman tuotoksen käsittely on vai�
kea osa�alue. jorgensonilaisessa kasvutilinpi�
dossa markkinattoman tuotoksen oletetaan
olevan pelkästään työn ja pääoman funktio.
sen arvo vastaa siihen käytettyjen työ� ja pää�
omapanosten yhteisarvoa. toisin kuin kansan�
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talouden tilinpidon suosituksissa välituotekäy�
tön arvoa ei lasketa mukaan. Mitään tuottavuu�
den muutosta ei markkinattomassa tuotannos�
sa oleteta tapahtuvan. Markkinattomaan tuo�
tokseen sisältyvät jorgensonilaisessa kasvutilin�
pidossa myös kestokulutushyödykkeiden
tuottamat palvelut. on selvää, että koko kan�
santalouden tason tuottavuusmittauksen tulok�
set olennaisesti riippuvat siitä, miten markki�
natonta tuotosta on käsitelty.
toimialojen kokonaistyöpanosta ajatellaan
kleMs�tilinpidossa mitattavaksi tehdyillä työ�
tunneilla. kuten kansantalouden tilinpitoa kos�
kevassa osassa jo todettiin, �tehdyt työtunnit�
on periaatteessa ehkä ongelmaton käsite, mut�
ta käytännössä varsin ongelmallinen mitattava.
eu kleMs �hankkeessa pyritään myös työ�
tunnit ja työstä saadut korvaukset erittelemään
koulutuksen ja iän mukaan. työvoimatutkimus
ei sinänsä voi yleensä toimia lähteenä riittävän
tiheällä toimialajaolla. Muista lähteistä, kuten
esim. väestölaskennoista saatavat tiedot voi�
daan kalibroida työvoimatutkimuksen ja�
kaumiin. Myös palkansaajakorvausten jakami�
seen työn laadun mukaan tarvitaan eri läh�
teiden yhteiskäyttöä. kansantalouden tilinpi�
don sisältämästä sekatulosta on myös erotetta�
va se osa, jota voidaan pitää korvauksena yrit�
täjien työstä. tällöin yleensä oletetaan, että
tuntikorvaus on sama kuin vastaavat ominai�
suudet omaavalla palkansaajalla samalla toimi�
alalla.
pääoma on tunnetusti yksi kansantaloustie�
teen pulmallisimmista käsitteistä. sekä tuotta�
vuusanalyysissä että kasvutilinpidossa on pää�
omapanosta usein mitattu joko bruttopääoma�
kannalla tai nettopääomakannalla tai jopa nii�
den keskiarvolla.18 Bruttokannassa ei kuiten�
1�

Katso esi�. Maddison (19��).

172

kaan oteta huomioon pääomaesineiden tuotan�
tokyvyn laskua. nettokanta taas edustaa varal�
lisuusarvoa, joka laskee pääomaesineen iän
myötä, vaikka tuotantokyky pysyisi muuttu�
mattomana. suositeltavana tapana mitata pää�
omapanoksen kehitystä pidetään nykyisin ns.
tuottavan pääoman tarjoamiin pääomapalvelui�
hin perustuvaa indeksiä.19 tuottavan pääoman
palvelujen oletetaan pääomatavaratyypeittäin,
mahdollisimman tiheällä luokituksella, olevan
suorassa suhteessa tuottavan pääoman mää�
rään, jota edustaa sen kiinteähintainen arvo.
kiinteähintaisen arvon kehitys arvioidaan in�
vestointikertymämenetelmällä soveltaen oletet�
tuja tavaratyyppikohtaisia tehokkuuden laskun
jakaumia.
koko kiinteän pääomapanoksen muutosas�
te lasketaan tavaratyyppikohtaisista muutosas�
teista käyttäen painoina ao. pääomapalvelujen
arvo�osuuksia. arvo�osuuksien laskemista var�
ten estimoidaan, jorgensonin �1963�� ja Hall ja
jorgensonin �1967�� kehittämää neoklassiseen
investointiteoriaan perustuvaa menetelmää
käyttäen, kutakin laatua olevan pääomapalve�
lun hinta:
�14��

PK, k, j, t = �ij, t – pk, j, t��PI, k, j, t–1 + dk PI, k, j, t .

tässä ij, t on nimellinen tuottoaste, PI, k, j, t pää�
omaesineen hankintahinta, pk, j, t pääomatava�
ratyypin hinnanmuutosaste �joka osoittaa hal�
lussapitovoitot�� ja dk on poistoaste. pääomapal�
velujen hintaa kutsutaan myös pääomaesineen
vuokrahinnaksi tai pääoman käyttäjäkustan�
nukseksi.
kiinteähintaisen arvon laskemiseksi tarvi�
taan hintaindeksit, jotka ottavat huomioon laa�
dunmuutoksen. iCt�tuotteiden osalta suosios�
19

Katso esi�. ��CD (2001).
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sa ovat hedoniset indeksit. poistoaste vastaa
tehokkuuden laskuastetta ainoastaan siinä ta�
pauksessa, että kummankin oletetaan noudat�
tavan ns. geometrista mallia, jossa käytetään
samaa poistoastetta pääomaesineen iästä riip�
pumatta. Muita tehokkuuden laskumalleja so�
vellettaessa tulisi poistoaste laskea kohorteit�
tain.
nimellisenä tuottoasteena voidaan ex�ante
�lähestymistavassa käyttää jotakin �normaali�
korkoa�. ex�post �lähestymistavassa estimoi�
daan pääoman toteutunut tuottoaste, jonka
oletetaan vastaavan odotettua tuottoastetta.
jorgenson yhteistyökumppaneineen käyttää
ex�post �lähestymistapaa. kirjallisuudesta löy�
tyy tukea kummallekin tavalle.20 pääoman tuot�
toastetta estimoitaessa oletetaan, että koko
bruttotoimintaylijäämä on korvausta pääoman
käytöstä. tuottoaste lasketaan jakamalla netto�
toimintaylijäämä tuottavan pääoman jälleen�
hankintahinnalle. tuottoastetta laskettaessa ei
tällöin siis käytetä kiinteän pääoman varalli�
suusarvoa. Geometristen tehokkuuden laskun/
poistojen tapauksessa tällä erolla ei ole merki�
tystä, mutta muutoin kyllä on. Voidaan myös
epäillä, onko koko toimintaylijäämä korvausta
pääomalle vai sisältyykö siihen esimerkiksi mo�
nopolivoittoja ja/tai skaalatuottoja tms. lisäksi
verotus luonnollisesti vaikuttaa tuottajan pää�
omapalveluista maksamaan hintaan, ja se tulisi
ottaa huomioon sitä estimoitaessa. esimerkiksi
eu kleMs �hankkeessa verotietojen saami�
nen on kuitenkin osoittautunut liian vaikeak�
si.
sisäistä tuottoastetta, samoin kuin pääoman
kasvukontribuutiota laskettaessa, tulisi ottaa
huomioon myös se, että kiinteän pääoman li�

säksi tuotantotoiminnassa tarvitaan ainakin
varastoja ja maata. jorgensonin järjestelmässä
ne ovat mukana. Maan ja varastojen merkitys
on suhteellisen suuri. eurostatin �2003�� selvi�
tyksen mukaan varastojen arvo ranskassa
�2000�� vastasi lähes 10 prosenttia kiinteiden
varojen arvosta ja suomessa �2002�� vastaavasti
noin 5 prosenttia. sekä suomessa että ranskas�
sa maan arvo vastasi noin 35 prosenttia kiintei�
den arvojen arvosta.21 jos kiinteän pääoman
muutosaste painotetaan pääoman kasvukontri�
buutiota laskettaessa koko pääoman tulo�osuu�
della, oletetaan itse asiassa, että tuotantotoi�
minnassa tarvittavien muiden varojen kasvuas�
te on sama kuin tuotetun kiinteän pääoman.
tämä ei ymmärtääkseni ole täysin uskottava
olettamus. kiinteästä pääomastakin toistaisek�
si puuttuvat tutkimus� ja kehittämismenojen ja
itse asiassa myös muiden pitkävaikutteisten
menojen tuottamat varat. keunig �1999�� on
esittänyt, että mukana pitäisi olla kaikki varat
lukuun ottamatta korkoa tuottavia rahoitusva�
roja ja yritysten omistuksia muissa yrityksissä.
eu kleMs �hankkeessa on ainakin toistaisek�
si mukana vain tuotettu kiinteä pääoma. pää�
omapanoslaskelmat laaditaan keskitetysti käyt�
täen geometrista tehokkuuden laskuprofiilia.
Mahdollisuuksia kapitalisoida tutkimus� ja ke�
hittämismenot tutkitaan. ottaen huomioon
pääomaan liittyvät määrittely� ja mittausongel�
mat, saattaisi olla parempi käyttää ex�ante �lä�
hestymistapaa sekä pääomapalvelujen hintojen
että pääoman tulo�osuuden estimoinnissa. täl�
löin poisjääneiden panosten vaikutus tulisi
osaksi jäännöksenä laskettua kokonaistuotta�
vuuden muutosta, johon on usein viitattu myös
termillä �measure of our ignorance�.

Katso esi�erkiksi �ulton (200��), Schre�er (2004),
Schre�er et al. (2003) sek� Diewert (2001).

21
Suo�essa �aan arvoon sis�lt�iv�t �ets�t, jotka n�k�k��
t�nn�n �ukaan luetaan varastoihin.

20
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5. Kasvulaskennan tietopohjasta
Suomessa
kun tuottavuuslaskentaan ei ole olemassa yhtä
ainoaa oikeaa lähestymistapaa, ei mielestäni voi
edellyttää, että tilastokeskus auktorisoisi viral�
liseksi tilastoksi jonkin tietyn tavan laskea tuot�
tavuus, vaikka se tietysti voi tuottavuuslasken�
taa suorittaakin. tilastokeskukselta ja erityises�
ti sen harjoittamalta kansantalouden tilinpidol�
ta tarvitaan joka tapauksessa rakennuspalikat
tuottavuusanalyysin pohjaksi ja tietysti myös
kaikilta osiltaan mahdollisimman luotettava
kansantalouden tilinpito.
tuotantotilinpitoon integroidut tarjonta� ja
käyttötaulut, käypähintaisina vuodesta 1995
lähtien ja kiinteähintaisina vuodesta 2000 läh�
tien parantavat olennaisesti kansantalouden
tilinpidon laatua. kaksoisdeflatointimenetel�
mää sovelletaan vuodesta 2001 alkaen. in�
deksikaavana on eu:n ohjeen mukaisesti
laspeyres’n volyymi�indeksi ja perusvuotena
edellinen vuosi. kaksoisdeflatointi tapahtuu
toimialoittain noin 120 toimialan ja 950 tuote�
ryhmän tarkkuudella. laspeyres’n indeksiin
perustuvat kansantalouden tilinpidon mukaiset
arvonlisäyksen volyymin muutokset tosin eivät
vastaa kasvulaskennassa käytettävään törn�
�vistin indeksiin perustuvia muutoksia.
kasvulaskennan pohjaksi tarvittavat tuo�
toksen ja välituotekäytön käypä� ja kiinteähin�
taiset sarjat ja niitä vastaavat marginaalimatrii�
sien sarjat ovat joka tapauksessa siis olemassa,
mutta vain vuodesta 2000. niissä on varmaan
edelleenkin parantamisen varaa, erityisesti pal�
velujen sekä informaatio� ja kommunikaatio�
teknologian hintaindeksien osalta. suomen
kansantalouden tilinpidossa hedoniset indeksit
eivät ole käytössä. Matkapuhelimien hintake�
hitystä pyritään suomessa seuraamaan vaihta�
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malla seurattavat mallit kolmen kuukauden
välein. palvelujen osalta tilanne on paranemas�
sa. nykyisin tilastokeskus julkaisee 16 palve�
lutoimialan tuottajahintaindeksit, mutta sarjat
alkavat parhaimmillaankin vasta vuodesta
2000. eu:n komission hinta� ja volyymipäätök�
sen mukaisesti markkinattomien yksilöpalvelu�
jen volyymin kehitys lasketaan suomen kansan�
talouden tilinpidossa vuodesta 2001 lähtien
volyymi�indikaattorien perusteella. se tuo lisää
laskennallisia elementtejä tuottavuusmittauk�
seen.
on kuitenkin kyseenalaista missä määrin
vuodesta 2000 alkavaa aikasarjaa voidaan tuot�
tavuusmittauksen kannalta pitää aikaisemman
yksinkertaiseen deflatointiin perustuvan aika�
sarjan todellisena jatkona. eu kleMs �2003��
�projektiin on suomen osalta laadittu käypä� ja
kiinteähintaisten tarjonta� ja käyttötaulujen ai�
kasarja vuodesta 1970 lähtien.22 sitä vielä vii�
meistellään. eu kleMs �tietokanta julkiste�
taan vuoden 2007 maaliskuussa. aikasarja on
käypähintaisten lukujen osalta integroitu kan�
santalouden tilinpitoon. kiinteähintaisten lu�
kujen osalta tilanne on monimutkaisempi.
kiinteähintainen tuotos on toimialoittain inte�
groitu kansantalouden tilinpitoon. jos halutaan
käyttää kaksoisdeflatointia ja olettaa jorgenso�
nia mukaillen samat perushinnat kaikissa käy�
töissä, ei päädytä samoihin arvolisäyksen volyy�
min muutoksiin kuin kansantalouden tilinpi�
dossa edes laspeyres’n indeksiä käytettäessä.
periaatteessa voidaan kalibroida välituotepa�
nosten kiinteähintaiset kokonaisarvot vastaa�
maan kansantalouden tilinpitoa. Mutta silloin
ei enää ole kysymyksessä aidosti kaksoisdefla�
toitu sarja. toisaalta eu kleMs �sarjoja ei ole
Menetel��n kuvauksesta katso Toivola ja Pasanen
(200��).
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laadittu yhtä tiheällä tuote� ja toimialajaolla
kuin kansantalouden tilinpidon vuodesta 2000
alkava sarja. tämä tulee ottaa huomioon törn�
�vistin indeksejä käytettäessä. saattaa olla, että
eu kleMs �deflatointiin perustuvaa sarjaa on
syytä, tuottavuusanalyysejä varten, jatkaa myös
vuoden 2000 jälkeiselle ajalle.
pääomapanoslaskelmien kannalta hyödylli�
set tuote x toimiala �investointivirtataulut vielä
puuttuvat. esimerkiksi toimialoittaisia tietoja
investoinneista kuljetusvälineisiin ja informaa�
tio� ja kommunikaatioteknologiaan ei tuoteta.
pääomakantalaskelmien uudistuksen yhteydes�
sä tilastokeskus lopetti kaikki tavaratyypit kat�
tavat bruttokantalaskelmat. koneiden ja laittei�
den sekä atk�ohjelmien osalta tuotetaan vain
nettokantatiedot. ne perustuvat suoraan inves�
tointikertymästä laskettuun geometriseen ku�
lumiseen käyttäen pääasiassa yhdysvaltojen
kulumisasteita.23 sen sijaan rakennusten ja ra�
kenteiden osalta käytetään edelleen bruttokan�
nan pohjalta laskettua tasapoistoihin perustu�
vaa nettokantaa. tämä johtuu eu:ssa sovitusta
käytännöstä. nykyinen tilanne ei anna välineitä
tuottavan pääomakannan palvelujen volyymin
ja hinnan laskentaan. toinen ongelma on se,
että pääomakantalaskelmien taustalla on hyvin
vähän todellista empiiristä tietoa. se, mitä tar�
vittaisiin, olisi mahdollisimman pitkälti empii�
riseen tietoon perustuvat tehokkuudenlasku�
mallit ja niiden kanssa johdonmukaisesti las�
kettu pääoman kuluminen. tässä eu:n suositus
voi muodostua esteeksi. Myös varastoja ja maa�
ta koskevat toimialoittaiset tiedot puuttuvat
suomesta, kuten useimmista muistakin mais�
ta.
eu kleMs �projektissa tuotetaan keskite�
tysti kaikille eu�maille samoihin geometrisiin
23

Katso Katz ja �er�an (199�).

kulumismalleihin perustuvat tuottavan kiinteän
pääoman sarjat sekä vastaavat pääomapalvelu�
jen hinnat. projektissa käsitellään informaatio�
ja kommunikaatiovälineiden investoinnit itse�
näisinä. tämän jälkeenkin pääoman kasvu�
kontribuution ja pääoman tuottavuuden tutki�
mus tarjoaa kyllä runsaasti sekä teoreettisia että
käytännön ongelmia asiasta kiinnostuneelle
tutkijalle.
työpanossarjat, jopa joidenkin laatutekijöi�
den mukaan luokiteltuna, tulevat sisältymään
eu kleMs �tietokantaan. ne perustuvat kan�
santalouden tilinpidon työtuntitietoihin. Vii�
meksi mainittujen uskottavuudessa on tiettyjä
ongelmia. kuten kansantalouden tilinpitoa
koskevassa osassa todettiin, myöskään työvoi�
matutkimuksen tietoja ei voi sellaisenaan sovel�
taa. työvoimatutkimus on kuitenkin jo nyt
kansantalouden tilinpidonkin työpanostietojen
pääasiallinen lähde. siirtyminen kaikki vuoden
viikot kattavaan tiedusteluun on varmasti pa�
rantanut siihen perustuvien työtuntiestimaat�
tien luotettavuutta. nykyisellä otoskoolla tus�
kin kuitenkaan päästään tarkemmilla toimiala�
jaoilla kovinkaan luotettaviin työtuntitietojen
vuosimuutosten estimaatteihin. joka tapauk�
sessa tietoa kaivattaisiin esimerkiksi vuosittais�
ten muutosestimaattien keskivirheistä. luotet�
tavien toimialoittaisten työtuntitietojen saami�
seksi joudutaan varmasti hyödyntämään muita
lähteitä työvoimatutkimuksen otokseen perus�
tuvien tietojen täydentäjänä. tämäkin edellyt�
tää menetelmäkehittelyä.
Miten sitten tutkijan pitäisi tähän kaikkeen
suhtautua? yksi mahdollisuus on käyttää eu
kleMs �projektin tietokantaa, joka ehkä antaa
parhaat mahdollisuudet kansainvälisiin vertai�
luihin. silloin vain joutuu hyväksymään siinä
tehdyt ratkaisut ja käytetyt olettamukset. eu
kleMs �tietokanta antaa mahdollisuudet
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myös kokonaistuottavuuden kasvuun vaikutta�
neiden laatutekijöiden huomioon ottamiseen
toimialatasolla ja uudelleen allokointitekijöiden
tarkasteluun koko kansantalouden tasolla. tie�
tokantaa on tarkoitus ylläpitää myös projektin
päätyttyä. tavoitteena on, että ylläpidosta huo�
lehtisivat kansalliset tilastovirastot. Mutta tar�
vitaan myös eu kleMs �menetelmää täyden�
tävää ja tarkentavaa tuottavuustutkimusta. joka
tapauksessa tutkijan on syytä tuntea käyttä�
mänsä aineiston taustalle olevat olettamukset.
kasvutilinpidossa aineiston tuottaminen saat�
taa olla jopa suurempaa panosta edellyttävä
tutkimusongelma kuin sen hyödyntäminen.
tämä näkyy mm. siitä huolellisuudesta ja avoi�
muudesta, jolla jorgenson yhteistyökumppa�
neineen yleensä laatii ja perustelee aineiston�
sa.
korostaisin vielä sitä, että vaikka kansanta�
louden tilinpidon käyttöön liittyy ongelmia,
niitä ei voi välttää siirtymällä käyttämään jotain
muuta tilastolähdettä. jokaista muuta lähdettä
käytettäessä joudutaan ratkaisemaan kaikki ne
ongelmat, joita kansantalouden tilinpidon laa�
tijallakin on. tilinpidon erityisenä etuna on
joka tapauksessa sen kattavuus ja sisäinen joh�
donmukaisuus. 
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