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kansantalouden tilinpitoa ei tunnetusti ole
kovin helppoa opettaa kuulijoiden mielenkiin
toa herättävällä ja ylläpitävällä tavalla. tähän
tarkoitukseen soveltuvia oppikirjoja ei myös
kään juuri ole ollut. kuitenkin ekonomistikun
ta varmasti hyötyisi nykyistä syvällisemmästä
tilinpidon ymmärtämisestä. kaksi oeCd:n
kansantalouden tilinpidon keskeistä asiantun
tijaa ovat nyt kirjoittaneet kirjan, jonka tavoit
teena on auttaa tilinpitoon vihkiytymättömiä
ymmärtämään sitä. kansantalouden tilinpitoon
perehtymistä motivoidaan kirjassa mielestäni
onnistuneesti esimerkeillä oeCd:n eri maiden
taloudellista tilannetta ja talouspolitiikkaa kos
kevista analyyseistä ja lausunnoista. kirjan
käyttökelpoisuutta oppimateriaalina lisäävät
lukuisat harjoitustehtävät ja linkit oeCd:n tie
tokantoihin.

kirja alkaa tavanomaiseen, ja ehkä ainoaan
mahdolliseen, tapaan esittelemällä bruttokan
santuotteen käsitteen ja kolme eri tapaa laskea
Bkt. Bruttokansantuotteen volyymin muutos
sekä kaksi muuta keskeistä makrotaloudellista
tunnuslukua, kotitalouksien säästämisaste ja
julkisyhteisöjen rahoitusyli/alijäämä, esitel
lään. Volyymin ja hinnan muutosten erottelua

käsitellään yleisemmin kirjan luvussa 2. kirjoit
tajat muistuttavat markkinattomien palvelujen
volyymin mittaamisen ongelmista, mutta tuovat
myös esiin sen usein unohdetun tosiasian, että
rahoitus ja vakuutuspalvelujen volyymin muu
tosten mittaaminen on ehkä vieläkin haasteel
lisempaa. koska vero/tukimarginaalit sekä
kaupan ja liikenteen marginaalit itse asiassa
ovat hinnanmuodostuksen osia, on niiden vo
lyymin mittaaminen kirjoittajien mukaan jo
käsitteellisestikin ongelmallista. tässä kohden
saattaisi lukijan olla helpompi ymmärtää teksti,
jos tuotos ja muut tuotevirrat ja niiden arvotta
minen erilaisia hintakäsitteitä käyttäen olisi jo
esitelty.

kolmannessa luvussa käsitellään kansainvä
lisiä vertailuja ja varoitetaan niihin liittyvistä
ongelmista. yksittäisten muuttujien, kuten
Bkt:n volyymin, kasvuvertailuihin vaikuttavat
erot tilastollisissa menetelmissä. erilaisten suh
demuuttujien, kuten kotitalouksien säästämis
asteen, vertailua vaikeuttavat institutionaaliset
erot. tasovertailuissa taas tarvitaan ostovoima
pariteetteja. kotitalouksien kulutusmenojen
sijasta tulisi kansainvälisissä vertailuissa, kir
joittajat huomauttavat, käyttää niiden todellis
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ta kulutusta. nämä käsitteet tosin määritellään
tarkemmin vasta luvussa 5.

luvussa 4 esitellään, ja osin perustellaan
kin, tuotannon rajaus kansantalouden tilinpi
dossa. erityisesti kiinnitetään huomiota mark
kinattomien tuottajien (julkisyhteisöjen sekä
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen) tuotok
sen mittaamiseen. rahoitus ja vakuutustoimin
nan tuotoksen mittaaminen selostetaan ja sii
hen liittyvistä ongelmista keskustellaan. luvus
sa 5 määritellään myös kaikki loppukäyttöerät
sekä tuonti ja vaihtosuhde.

loppukäyttöerien määrittelyssä itse asiassa
tarvitaan jo sektorin käsite. sektoritilit ja sek
torien määrittelyt esitetäänkin sitten luvuissa
6–9. kotitalouksien tileihin perustuvat kolme
keskeistä talouden indikaattoria, kotitalouksien
kulutusmenot, säästäminen ja käytettävissä ole
va tulo, määritellään ja niiden merkitys perus
tellaan luvussa 6. kansantalouden tilinpidon
mukainen kotitalouksien käytettävissä oleva
tulo ei kirjoittajien mielestä välttämättä ole ta
loustieteilijöiden kannalta relevantein tulokäsi
te. siihen eivät sisälly sellaiset kotitalouksien
nettovarallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten
hallussapitovoitot ja tappiot sekä pääomansiir
rot. luvussa 7 esitellään yrityssektorin tilit.
aluksi käsitellään yrityssektorin määrittelyä.
tältä osin jo sna:n terminologia on kieltämät
tä vähän hankalaa. yrityssektorin tulonmuo
dostustilin tasapainoerän, bruttotoimintaylijää
män (tai kiinteän pääoman kulumisen vähentä
misen jälkeen nettotoimintaylijäämän), tode
taan olevan yrityssektorin menestyksen pää
asiallinen mittari.

luvussa 8 esitellään rahoitustilit ja taseet.
erityisesti kotitalouksien varallisuutta koske
van tiedon merkitystä kansantalouden tilan
arvioinnissa perustellaan. rahoitus ja reaaliti
lien välinen yhteys nelinkertaisen kirjanpidon

kautta selostetaan. osoitetaan myös miten
kumpaakin kautta päästään, ainakin periaat
teessa, samaan nettoluotonantoon/ottoon.
luvun syventävässä osassa on hyödyllistä tietoa
varojen arvon määräämisestä ja sen yhteydestä
taloustieteen teoriaan, hallussapitovoitosta ja
tappioista sekä rahoitustilien yhteydestä rahan
tarjonnan mittareihin. luvussa 9 esitellään jul
kisyhteisöjen tilit ja julkisyhteisöjen käsite sekä
neljä keskeistä julkisen talouden indikaattoria,
julkisyhteisöjen yli/alijäämä, julkisyhteisöjen
velka, julkisyhteisöjen menot sekä niiden ke
räämät verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut
(suhteessa Bkt:hen). kirjassa selostetaan
myös, miten eumaiden komissiolle raportoi
mat yli/alijäämä ja velka eroavat vastaavista
kansantalouden tilinpidon käsitteistä

luku 10 esittelee suppeasti, mutta mieles
täni selkeästi, tarjonta ja käyttötaulukot ja nii
hin perustuvat koko kansantalouden tavaroi
den ja palvelujen tilin ja sekä toimialoittaiset
tuotanto ja tulonmuodostustilit. tässä luvussa
vihdoin käsitellään myös toimialojen brutto
arvonlisäysten summan ja bruttokansantuot
teen välinen ero ja esitellään kansantulon käsi
te. tässä luvussa kysytään myös, mielestäni
perustellusti, onko kolmella tavalla lasketun
kansantuotteen yhtä suuruus verokiilasta joh
tuen puhtaasti teoreettinen asia. ainakin tuo
teverojen ja tukien merkitys olisi syytä ymmär
tää tarkasti.

luvussa 11 kuvataan sitten suppeasti nel
jännesvuositilinpito oeCd:n lyhyen aikavälin
analyysin keskeisenä välineenä. neljännesvuo
sittaisten kasvuasteiden muuntamista vuosita
solle selvitetään. kirjoittajat myös varoittavat
eroista eri maiden neljännesvuositilinpidossa
käytetyissä kasvuindikaattoreissa. luvussa 12
kuvataan yhdysvaltain tilinpitoa ja sen eroja
sna:han. Bruttokansantuotteen osalta ero on
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nykyisin jokseenkin vähäinen. toimialojen tuo
toksen ja arvonlisäyksen arvostuksessa on mer
kittävämpi ero. Myös kiinan ja intian kansanta
louden tilinpitojärjestelmät kuvataan ja niiden
luotettavuutta arvioidaan. Viimeisessä luvussa
tarkastellaan kansainvälisten kansantalouden
tilinpitoa koskevien suositusten historiaa ja nii
hin lähivuosina tulossa olevia muutoksia.

kirjan nimi on osuva monellakin tavalla.
kirja auttaa ymmärtämään paitsi kansantalou
den tilinpidon sisältöä ja sen käyttöä talouden
seurannassa ja arvioinnissa myös sen luonnetta
ja erityisesti sen eroja toisaalta yritysten kirjan
pitoon ja toisaalta ns. perustilastoihin. kirjassa
on kaksi tältä kannalta varsin osuvaa lainausta.
ensimmäinen on ranskan huomattavimmalta
nykyaikaiselta taloustieteilijältä edmond Ma
linvaudilta. hänen mukaansa kansantalouden
tilinpidon merkitys on siinä, että se on kaiken
kansakunnan taloudelliseen aktiviteettiin liit
tyvän kvantitatiivisen tiedon esitys aukottoman
laskentakehikon puitteissa. toisaalta alan
�reenspanilla oli kirjoittajien mukaan tapana
sanoa, että tilastollisen eron näyttämisellä kan
santalouden tilinpidossa on etuna, että se muis
tuttaa käyttäjiä kansantalouden tilinpidon jää
misestä kauaksi 100 prosentin luotettavuudes
ta.

kuten kirjoittajat toteavat perustilastot ei

vät missään kata kaikkia yksiköitä eivätkä muo
dosta johdonmukaista laskentakehikkoa. kos
ka tilastojen laatimisessa ei voi tapahtua ihmei
tä, johdonmukaisten taulukoiden saavuttami
seksi kansantilinpidon laatijat joutuvat ”leik
kaamaan täällä ja uudelleen arvioimaan tuolla
– usein mielivaltaisesti – vaikka käyttävätkin
parhaita mahdollisia menetelmiä”. kirjoittajat
huomauttavat, että kansantalouden tilinpito, ja
erityisesti Bkt, ei näin ollen ole yhden suuren
tiedustelun tulos, jolle voitaisiin laskea luotta
musväli. se on tulos lukuisista lähteistä saa
duista tiedoista, joista monet vaativat muok
kausta kansantalouden tilinpidon tietokantaan
siirrettäessä ja joita sitten edelleen muokataan
paremman koherenssin saavuttamiseksi, usein
käyttäen epätieteellisiä menetelmiä.

kirjoittajat ovat onnistuneet esittelemään
kansantalouden tilinpitoa ja sen käyttöä kan
santalouden ja talouspolitiikan analysoinnissa
poikkeuksellisen elävän tuntuisesti. Mikään
yhdellä istumisella luettava teos ei kirja silti ole.
kansantalouden tilinpidon ymmärtäminen vaa
tii työtä, oikotietä siihen on turha etsiä. näh
däkseni kirja toimisi hyvin kurssimateriaalina
ja on varmasti hyödyllinen myös käsikirjana.
suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille niille, jot
ka haluavat ymmärtää kansantalouden tilinpi
toa. 




