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arkku lanne (2007) kommentoi kansanta
loudellisen aikakauskirjan edellisen numeron
pääkirjoitustani ”onko kansantaloutemme ti
linpito ajan tasalla?” (pohjola 2007a) ansiok
kaalla, hodrickprescott suotimen ominai
suuksia koskevalla analyysillä. Myönnän suoti
men käyttöön liittyvät ongelmat, eikä tarkoi
tukseni ollutkaan tehdä analyysiä kansantalou
den tai sen toimialojen työtuntia kohden las
kettujen arvonlisäyksien aikasarjaominaisuuk
sista. käytin hpsuodinta (l = 100) keskiarvo
jen laskemisen asemasta siksi, että se tuo kehi
tyksen suunnat paremmin esiin. asian olisin
toki voinut kertoa ilman tätä teknistä apuväli
nettäkin.
Myönnän myös auliisti, etten ole aikasarja
analyysissä ajan tasalla. tämä lienee kuitenkin
yhteiskuntamme kannalta vähäpätöinen ongel
ma tilinpidon mahdollisiin ongelmiin verrattu
na. tutkijoiden soisi siksi niihin kernaasti tart
tuvan. niiden selvittäminen on ekonomistien
yhteiskunnallinen velvollisuus, sillä siihen mei
dät on koulutettu. kiinnittämällä huomion
käyttämäni analyysimenetelmän puutteisiin ti
linpidon informaatiosisällön asemasta Markku
lanne ottaa selkeästi kantaa tilinpidon lukujen
käyttökelpoisuuden puolesta.
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en kirjoituksessani pitänyt työn tuottavuu
den kasvun hidastumista koko kansantalouden
tasolla arkielämän kokemusten vastaisena. hi
dastuminen on itse asiassa varsin luonnollista,
kun kansantaloutemme työn tuottavuuden taso
on jo kansainvälisesti verraten varsin korkea.
tämä näkyy kuviosta 1, joka kuvaa työn tuot
tavuuden kasvua 45 vuoden aikana. hpsuoda
tettu (l = 10) kasvuvauhti on puolittunut siitä,
mikä se oli vielä 35–40 vuotta sitten. näin pit
kä aikaväli siirtää myös hpsuotimen alkupis
teongelman vuoteen 1961 ja asettaa myös kas
vun viime vuosien mahdollisen kiihtymisen
oikeisiin mittasuhteisiin. tuottavuuden kasvu
vauhdin hidastuminen näkyy kuviosta ilman
suodintakin. Vuosina 1961–1995 se oli keski
määrin 3,6 prosenttia, vuoden 1995 jälkeen se
on ollut 2,3 prosenttia.
koko kansantalouden asemasta kirjoitin
tuottavuuden kasvutrendien olevan eräillä pal
velualoilla yllättäviä, ”sillä ainakin rahoitus ja
vakuutustoiminnan sekä kiinteistö ja liikeelä
män palvelujen osalta ne ovat arkielämän ha
vaintojen vastaisia”. jotta itse asia ei peittyisi
suotimien alle, niin kuvio 2 esittää rahoitus ja
vakuutustoiminnan arvonlisäyksen ja työn tuot
tavuuden (arvonlisäys/tehty työtunti) volyy
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Kuvio 1. T�ön tuottavuuden kasvu ja sen trendi koko kansantaloudessa 19��1–2005 (ln%)
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ainestolähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito (31.1.2007) ja historialliset aikasarjat.
Kuvio 2. Rahoitus ja vakuutustoiminnan arvonlisä�ksen ja t�ön tuottavuuden vol��mien kehit�s 1975–2005 (indeksejä, 1975
= 100)
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lähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, 31.1.2007.

227

KAK 2 / 2 007

mien aikaurat vuosina 1975–2005 ilman mitään
suodatuksia.
työn tuottavuus putosi vuodesta 1999 vuo
teen 2003 noin neljänneksellä, ja se on vielä
nytkin alempi kuin vuonna 1997. koska työpa
noksen mittaaminen toimialatasolla on haas
teellista, niin tuottavuuden heikon kehityksen
voi ajatella johtuvan työpanoksen mittauson
gelmista. kuvio paljastaa kuitenkin, että arvon
lisäyksen volyymi laski vuodesta 1999 vuoteen
2003 suhteellisesti vielä hiukan enemmän kuin
työn tuottavuus. rahoitus ja vakuutustoimin
nan pitäisi kansantalouden tilinpidon lukujen
mukaan olla nyt yhtä syvässä kriisissä kuin
1990luvun alussa. arkipäiväiset havainnot toi
mialan menestymisestä eivät kuitenkaan tätä
käsitystä tue.
edellä kerrottu merkitsee, että rahoitus ja
vakuutustoiminnan kontribuutio koko kansan
talouden työn tuottavuuden ja jopa arvonlisä
yksen kasvuun on tilinpidon mukaan ollut ne
gatiivinen vuoden 1999 jälkeisellä periodilla.
kontribuutio tuottavuuteen on ollut negatiivi
nen eräillä muillakin aloilla mm. rakentamises
sa sekä kiinteistö ja liikeelämän palveluissa.
tässä numerossa ilmestyvässä kirjoituksessani
(pohjola 2007b, kuvio 3) tämä asia näytetään
jälleen hpsuodatetuilla luvuilla, mutta saman
tuloksen saa myös laskemalla kontribuutioiden
vuosittaiset keskiarvot.
tilinpidon ongelmien selvittäminen tai edes
niiden selittäminen on tärkeää sekä tutkimuk
sen että talouspoliittisen päätöksenteon kan
nalta, mielestäni paljon tärkeämpää kuin hp
suotimiin liittyvien tilastollisten ongelmien
pohtiminen. syy on se, että elämme kolmannen
teollisen eli tieto ja viestintäteknologian (iCt)
vallankumouksen aikaa. tämän uuden tekno
logian pitäisi kiihdyttää työn tuottavuutta pait
si sitä valmistavilla niin myös sitä paljon käyt
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tävillä toimialoilla. jälkimmäiset ovat tyypilli
sesti palvelualoja, esimerkkeinä rahoitus ja
vakuutustoiminta sekä liikeelämän palvelut.
yhdysvalloissa tieto ja viestintäteknologian
valmistuksen kontribuutio tuottavuuden kas
vuun on puolittunut vuoden 2000 jälkeen. in
formaatiota paljon käyttävien palvelualojen
kontribuutio on sen sijaan kaksinkertaistunut.
talouskasvun veturit ovat vaihtuneet. Meillä
rahoituksen ja vakuutuksen sekä liikeelämän
palvelujen kontribuutio on sen sijaan ollut ne
gatiivinen, vaikka niiden iCtpääomakanta on
eu kleMs tietokannan mukaan kolminker
taistunut vuoden 1995 jälkeen (ks. www.
euklems.net). talouskasvun veturit eivät ole
meillä vielä ainakaan tilinpidon mukaan vaih
tuneet.
sekä talouspoliittisen keskustelun että ta
loustieteellisen tutkimuksen kannalta on ensi
arvoisen tärkeää tietää, onko asia todella näin
vai onko kyseessä vain mittausongelma. jos ti
linpidon luvut antavat kehityksestä oikean ku
van, niin iCtinvestoinnit ovat olleet tehotto
mia ja tarvittavat politiikkajohtopäätökset ovat
lähes itsestään selviä. elleivät ne sitä tee, niin
johtopäätökset tilinpidon kehittämistarpeen
suhteen ovat yhtä selviä: tilastokeskuksen on
asetettava tilinpito taloustilastojen kehittämis
strategiassaan etusijalle.
jotta asia etenisi, niin esitän kahta konk
reettista toimenpidettä. ensinnäkin tilastokes
kuksen tulisi rakentaa tilinpidon rinnalle kas
vu ja tuottavuustilinpito kehittämällä sen jo
nykyään julkaisemaa tuottavuuskatsausta. eu
kleMs projektin tietokanta tarjoaa hyvän
perustan. tietokannan ylläpitäminen ja päivit
täminen vaativat päätoimisen tutkijan, mutta
nämä kustannukset ovat vähäiset yhteiskunnal
liseen tuottoon verrattuna. tämä työ valmistai
si myös tilinpidon snastandardin seuraavaa
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uudistusta varten, jossa pääomapalvelut liite
tään tilinpitoon.
toinen ehdotus liittyy keskeisten makrota
loudellisten muuttujien suhdanneominaisuuk
sien kuvaamiseen. sergio rebelo (2005) kirjoit
taa suhdanneteorian uusia malleja käsitteleväs
sä katsauksessaan, että ”macroeconomists
know their main findings by heart”. suomen
osalta kukaan ei näitä varmaan ulkoa osaa, sil
lä niitä ei ole missään kirjoitettunakaan. kan
santaloustieteen peruskurssia opettaessani olen
nimittäin näitä keskeisiä suhdannefaktoja etsi
nyt vaan en ole löytänyt. niiden selvittäminen
auttaisi myös neljännesvuositilinpidon ja koko
naistuotannon kuukausikuvaajan laadun kehit
tämisessä.
nämä toimet edistäisivät mielestäni sekä
kansantaloutemme kehityksen tilastointia ja

tutkimusta että makrotaloustieteen opetusta.
olisimme kaikki paremmin ajan tasalla. 
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