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Epävarmuus ja kulutuskysynnän dynamiikka*

TIMO KOIVUMÄKI
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Oulun yliopisto

Kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on vii-
meisen viidenkymmenen vuoden aikana ollut
eräs tutkituimmista taloustieteen osa-alueista.
Tutkijoiden kestävä kiinnostus kulutuskäyttäy-
tymistä kohtaan on hyvin ymmärrettävää, sillä
useimmissa ns. kehittyneissä maissa kotitalouk-
sien kulutus on eräs tärkeimmistä talouden
muuttujista kattaen yli 50 % bruttokansantuot-
teesta. Kulutusta on myös perinteisesti pidetty
keskeisimpänä yksityisen kuluttajan hyötyä, ja
yleisemmällä tasolla kansakunnan hyvinvointia
ohjaavana tekijänä.
Koska kulutuspäätökset ovat samalla myös

säästämispäätöksiä, ja säästämisen kautta vai-
kuttavat myös tuleviin kulutusmahdollisuuk-
siin, on luonnollista tarkastella kulutusta aikaan
sidotussa kontekstissa, eli dynaamisena opti-
mointiongelmana. Yleisimmin hyödynnetyt ku-
lutusta kuvaavat teoriat, kuten esimerkiksi Mo-
diglianin ja Brumbergin elinkaarihypoteesi sekä
Friedmanin pysyväistulohypoteesi olettavatkin

kulutuspäätösten nojaavan kuluttajan käsityk-
seen omasta tulevaisuuden tulokehityksestään.
Elinkaarihypoteesin mukaan kulutus määräy-

tyy elinajan arvioidun varallisuuden perusteella
ja pysyväistulohypoteesi olettaa, että kulutuk-
sen taso päätetään keskiarvoisen odotetun tulo-
virran, eli ns. pysyväistulon perusteella. Jos py-
syväistulo määritellään elinajan kokonaisvaral-
lisuudesta saatavaksi annuiteettituloksi, ovat
nämä teoriat hyvin lähellä toisiaan.
Niiden painotuksissa on kuitenkin merkittä-

viä eroavuuksia. Pysyväistulohypoteesi keskit-
tyy kuvaamaan kulutuksen dynamiikan suhdet-
ta tuloissa tapahtuviin muutoksiin, kun taas
elinkaarihypoteesi keskittyy analysoimaan ensi-
sijaisesti säästämisen, varallisuuden ja iän suh-
detta kulutuspäätöksiin.
Suurin osa viime vuosikymmenien tutkimus-

työstä pohjautuukin pysyväistulohypoteesiin
ehkä juuri siitä syystä, että siinä kulutuksen dy-
namiikka on niin keskeisessä asemassa. Kenties
merkittävimpänä pysyväistulohypoteesiin poh-
jautuvana tutkimuksena voidaan pitää Robert
Hallin (1978) tutkimusta, jossa hän osoitti, että
pysyväistulohypoteesin ollessa voimassa lyhyt-
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aikaisten tavaroiden kulutus on tulonmuutoksis-
ta riippumatonta.
Useissa empiirisissä tutkimuksissa on kuiten-

kin saatu tuloksia, joiden nojalla tämä tulon-
muutosten ja kulutuksen riippumattomuusoletus
on päädytty hylkäämään. Ensisijaisina syinä tä-
hän teorian ja empiiristen tulosten väliseen ris-
tiriitaan on pidetty mm. likviditeettirajoitteiden
ja epävarmuuden vaikutusten puuttumista teo-
rian mukaisesta ongelma-asettelusta.
Tämä teorian ja empirian välinen ristiriita on

ollut keskeinen inspiraatio väitöskirjatutkimuk-
seni taustalla. Erityisesti työssäni on pyritty sel-
vittämään epävarmuuden vaikutuksia kulutuk-
seen toisaalta kestävien tavaroiden ja toisaalta
lyhytikäisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
Tutkimus koostuu neljästä esseestä, joissa ku-
lutuksen eri komponenttien dynamiikkaa, sekä
dynamiikan ja epävarmuuden välistä suhdetta
on pyritty kartoittamaan eri menetelmiä hyväk-
sikäyttäen. Aineistona työssä on käytetty suo-
malaista aikasarja-aineistoa.
Tutkimuksen ensimmäisessä esseessä (luku 2)

tarkastellaan kotitalouksien kulutuksen dyna-
miikkaa hyödykeryhmittäisellä tasolla. Koko-
naiskulutus on jaettu hyödykkeiden luonteen ja
kestoiän perusteella 12 pääryhmään. Tarkaste-
lukehikkona käytettiin lineaarista menojärjes-
telmää, joka perusmuodossaan olettaa kotita-
louksien preferenssit staattisiksi, eli eri hyödy-
keryhmiin allokoitujen kulutusmenojen budjet-
tiosuuksien oletetaan pysyvät vuodesta toiseen
muuttumattomina.
Oletus staattisesta kulutusrakenteesta tuntuu

kuitenkin intuitiivisesti epäuskottavalta, ja niin-
pä menojärjestelmästä onkin kehitetty dynaami-
sia laajennuksia, jotka pyrkivät huomioimaan
kulutustottumusten muodostumisen. Tutkimuk-
sessa estimoitiin staattisen perusmallin lisäksi
kaksi hieman toisistaan poikkeavaa dynaamista
spesifikaatiota. Vaihtoehtoisten malliversioiden

sopivuutta eri hyödykeryhmien kulutusmenojen
kuvaamiseen arvioitiin niiden ennustuskyvyn
perusteella.
Tulokset osoittivat, ehkä hieman yllättäen,

staattisen perusmallin kykenevän ennustamaan
lyhytikäisten kulutustavaroiden kulutusmenoja
paremmin kuin yksinkertainen dynaaminen
malliversio. Tämän tuloksen perusteella lyhyt-
ikäisten tavaroiden kulutus näyttäisi olevan suu-
relta osin staattista. Dynaamiset malliversiot
osoittautuivat soveltuvan kestokulutushyödyk-
keiden kulutusmenojen ennustamiseen staattis-
ta menojärjestelmää paremmin. Tämä tulos se-
littyy sillä, että kestokulutushyödykkeet ovat
luonteeltaan investointihyödykkeitä, joiden
tuottamien palvelusvirtojen kulutus jaksottuu
useamman vuoden ajalle.
Väitöskirjan toisen esseen (luku 3) analyysi

keskittyy lyhytikäisten tavaroiden ja kestokulu-
tushyödykkeiden kokonaiskulutuksen vaihtele-
vuuteen. Tarkastelun runkona on pysyväistulo-
hypoteesi, jonka realistisuutta erityisesti kulu-
tuksen tulosidonnaisuuteen liittyvien implikaa-
tioiden osalta esseessä pyritään arvioimaan.
Tarkastelussa käytettiin Jordi Galín kehittämiä,
spektraalianalyyttisiin parametrittomiin laskel-
miin pohjautuvia menetelmiä.
Tulokset osoittivat erityisesti kestokulutus-

hyödykkeiden kulutusmenojen varianssin ole-
van huomattavasti pienempää kuin mitä pysy-
väistulohypoteesi olettaa. Tämä kulutusmeno-
jen liiallinen tasaisuus suhteessa pysyväistulo-
hypoteesiin voidaan nähdä ilmentymänä siitä,
että kulutus on sidoksissa tulokehitykseen voi-
makkaammin kuin pysyväistulohypoteesi olet-
taa.
Tulojen ja kulutuksen riippuvuuden tarkaste-

lua laajennettiin ns. ristispektrianalyysillä, jon-
ka avulla voidaan tarkastella muuttujien välisiä
riippuvuuksia aallonpituuksittain. Pitkillä aal-
lonpituuksilla, jotka vastaavat pitkän aikavälin
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vaihtelua, tulojen ja kulutuksen välinen korre-
laatio osoittautui suhteellisen korkeaksi. Tämä
tulos on pitkälti teorian mukainen, sillä budjet-
tirajoitteista johtuen tulojen ja kulutuksen tulee-
kin pitkällä aikavälillä seurata toisiaan.
Kolmannessa esseessä (luku 4) kulutusky-

synnän tarkastelua laajennettiin ottamalla huo-
mioon tuloepävarmuuden vaikutukset. Tarkas-
telukehikkona käytettiin kulutuksen intertempo-
raalista optimointimallia, jossa kestokulutus-
hyödykkeiden ja lyhytikäisten kulutushyödyk-
keiden kysyntä käsitellään erikseen. Optimoin-
tiongelman ratkaisuina saadut kysyntäyhtälöt
olettavat kulutuskomponenttien muutosten ole-
van riippuvaisia tuloepävarmuudesta.
Tuloepävarmuutta kuvaamaan valittiin tulo-

jen innovaatioimpulssien ehdollinen varianssi.
Lisäksi estimoitaviin kulutusmuutosyhtälöihin
sisällytettiin työttömyysasteen muutosta kuvaa-
va muuttuja. Tämän muuttujan ajateltiin vangit-
sevan varsinaisen tuloihin liittyvän epävarmuu-
den lisäksi yleiseen kokonaistaloudelliseen ti-
lanteeseen liittyvää epävarmuutta. Tätä tulkin-
taa työttömyysasteen muutokselle voidaan pe-
rustella Suomen kattavalla sosiaaliturvajärjes-
telmällä, joka varsinkin lyhytkestoisen työttö-
myyden tilanteessa takaa tulotason säilymisen
suhteellisen hyvänä, ja näin ollen pelkän tulo-
epävarmuuden lisäksi työttömyysasteen voi-
daankin katsoa heijastelevan myös yleistä epä-
varmuutta.
Tuloksista kävi ilmi, että varsinkin kestoku-

lutushyödykkeiden kulutusmenojen muutoksen
ja epävarmuustekijöiden välillä vallitsi selkeä
negatiivinen korrelaatio, kun taas kulutustava-
roiden osalta ei vankkoja johtopäätöksiä kulu-
tusmenojen muutosten ja epävarmuuden suh-
teesta voitu tehdä. Kalliiden ja kestävimpien
hyödykkeiden, kuten esimerkiksi autojen, koh-
dalla epävarmuuden kulutusta alentava vaikutus
osoittautui erityisen selväksi, ja vieläpä useam-

man periodin kestoiseksi. Tulos tuntuu luonte-
valta, sillä liittyyhän auton ostoon huomattavas-
ti suurempi taloudellinen riski kuin esimerkiksi
vaatteiden hankintaan, joten tulevaisuuteen liit-
tyvän epävarmuuden vaikutukset päätöksente-
koon korostuvat.
Väitöskirjan neljännessä esseessä (luku 5)

epävarmuuden ja kulutuskysynnän välisen suh-
teen tarkastelua jatkettiin sumeaan logiikkaan
pohjautuvien päätöksentekomallien avulla. Su-
meisiin joukkoihin pohjautuvien päätöksente-
komallien lähtökohtana on, että tehdessään ku-
lutuspäätöksiä kuluttajat hahmottavat sekä
oman että ympäristönsä taloudellisen tilan ai-
noastaan karkealla verbaalisella tasolla, eivätkä
suinkaan pyri, saatikka pysty, ratkaisemaan mo-
nimutkaisia dynaamisia optimointimalleja.
Päätöksentekoprosessin aikana kuluttajat ka-

tegorisoivat ympäristöönsä ja keskeisiin kulu-
tuspäätöksiin vaikuttaviin muuttujiin liittyvän
relevantin informaation muutamiin laadullisiin
luokkiin, kuten esimerkiksi »korkea työttö-
myys», tai »suhteellisen korkea työttömyys».
Näiden luokkien, eli niin sanottujen sumeiden
joukkojen, ei tarvitse olla yhteispisteettömiä,
vaan havaintomuuttujan arvot voidaan mieltää
kuuluviksi useampiin luokkiin eriasteisilla jäse-
nyyslatauksilla, eli ns. »totuusarvoilla».
Sumeisiin joukkoihin perustuva sääntökanta-

pohjainen menetelmä avaa mahdollisuuden epä-
varmuuden ja kulutuskäyttäytymisen välisen
suhteen analysoinnin syventämiseen, koska sen
avulla voidaan tarkastella yllättävien tulonmuu-
tosten mahdollisia epäsymmetrisiä kulutusvai-
kutuksia.
Päätöksentekomuuttujiksi valittiin yllättäviä

tulonmuutoksia kuvaavien tuloprosessin inno-
vaatioimpulssien lisäksi kaksi vaihtoehtoista
epävarmuusmuuttujaa. Omaan henkilökohtai-
seen taloudelliseen tilanteeseen liittyvää epä-
varmuutta kuvattiin Tilastokeskuksen kokoa-
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malla luottamusindeksillä, joka peilaa kulutta-
jan näkemystä omasta tulevasta taloudellista ti-
lanteestaan. Yleistä taloudellista tilaa kuvaa-
vaksi muuttujaksi valittiin työttömyysasteen
muutos.
Analyysissä käytettiin kuutta erilaista sääntö-

kantaa, jotka poikkesivat toisistaan tulonmuu-
tosten kulutusvaikutusten symmetrisyys- ja
herkkyysoletusten sekä oletetun epävarmuuden
lähteen osalta. Saadut kulutusmuutosten sumei-
siin luokkiin kuuluvat arvot palautettiin numee-
risiksi kulutusmuutosvasteiksi ns. painopiste-
menetelmää hyväksikäyttäen.
Saatuja arvoja verrattiin toteutuneisiin kulu-

tusmuutoksiin korrelaatiokertoimien avulla.
Korrelaatiot laskettiin koko havaintoperiodin li-
säksi erikseen vuosiväleille 1988–1989 ja
1995–1997, jolloin Suomen taloudessa on ollut
selvä noususuhdanne, sekä lamavuosille 1990–
1994. Tämän jaottelun avulla pystyttiin tutki-
maan onko kulutuksen reagointi yllättäviin tu-
lomuutoksiin ja erilaisiin epävarmuustekijöihin
erilaista talouden syklien eri vaiheissa.
Tulokset osoittivat lyhytikäisten kulutustava-

roiden muutosten ja sääntökantojen tuottamien
kulutusmuutosvasteiden korrelaatioiden olevan
hyvin alhaisia kaikilla tarkasteluperiodeilla, eli
epävarmuuden vaikutus kulutuskäyttäytymi-
seen lyhytikäisten hyödykkeiden osalta näyttäi-
si olevan myös näiden tulosten valossa ainoas-
taan marginaalista.
Kestokulutushyödykkeiden osalta parhaim-

maksi perussääntökannaksi osoittautui jäykkään
sopeuttamiseen perustuva sääntökanta, jonka
mukaan kulutuskysynnän muutokset edellyttä-
vät suhteellisen suuria tuloshokkeja.
Tulosten perusteella voitiin myös havaita

kestokulutushyödykkeiden kysyntään vaikutta-
van epävarmuuden lähteen muuttuvan siirryttä-
essä noususuhdanteesta lama-aikaan. Suotuisan
yleisen taloudellisen tilanteen vallitessa kulu-

tuspäätöksiin näytti vaikuttavan pääasiallisesti
kuluttajan näkemys omasta tulevasta taloudelli-
sesta tilanteestaan, kun taas lama-aikana odo-
tukset yleisen talouden tilan kehityksestä nou-
sivat keskeiseen asemaan.
Tämä tulos kielii siitä, että laman vallitessa

kuluttajien varovaisuus kasvaa, ja vaikka odo-
tukset omasta tulokehityksestä olisivatkin posi-
tiiviset, ei uusia kestokulutushyödykehankinto-
ja uskalleta tehdä, jos yleiset taloudelliset indi-
kaattorit kuten esimerkiksi työttömyysaste si-
sältävät negatiivista informaatiota.
Tulokset osoittivat myös kysynnän reagoin-

nin erisuuntaisiin äkillisiin tulonmuutoksiin ole-
van epäsymmetristä talouden yleisen ilmapiirin
ollessa suosiollinen. Nousukaudet kattavalla
tarkasteluperiodilla kestokulutushyödykkeiden
kysynnän reagointi positiivisiin tulonmuutok-
siin osoittautui herkemmäksi kuin reagointi ne-
gatiivisiin muutoksiin. Tämä tulos korostaa
maltillisen tulopolitiikan merkitystä tilanteissa,
joissa taloudellisessa ilmapiirissä on havaitta-
vissa ylikuumenemisen merkkejä.
Analysoitaessa sumeiden joukkojen menetel-

millä saavutettujen tulosten merkitsevyyttä ta-
louspolitiikkaan on kuitenkin muistettava, että
sovelletut sääntökannat ja laskentamenetelmät
perustuvat tutkijan omiin valintoihin. Näin ol-
len, saatujen tulosten pitävyyden varmistami-
nen edellyttäisi laskelmien suorittamista huo-
mattavasti nykyistä suuremmalla määrällä vaih-
toehtoisia sääntökantoja ja herkkyysanalyysiä
tarjolla olevien eri laskentamenetelmien suh-
teen.
Kaiken kaikkiaan väitöskirjan empiiriset tu-

lokset antavat varsin kattavan kuvan erilaisten
hyödykkeiden kulutuskysynnän dynamiikasta ja
epävarmuustekijöiden vaikutuksesta kysynnäs-
sä tapahtuviin muutoksiin. Lyhytikäisten tava-
roiden kulutus näyttäisi olevan suurelta osin
staattista, eikä epävarmuustekijöillä voitu tode-
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ta olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta
kulutuspäätöksiin. Kestokulutushyödykkeiden
kysyntä näyttää sitä vastoin olevan suurelta osin
dynaamista. Myös epävarmuuden vaikutukset
tulevat selkeästi esille nimenomaan kestokulu-
tushyödykkeiden kysynnässä.
Koska työttömyysasteella näyttää olevan eri-

tyisesti lama-aikana varsin keskeinen rooli kes-
tävien tavaroiden kysynnän määräytymisessä,
olisi tehokkain tapa elvyttää kulutuskysyntää ja
tätä kautta koko kotimarkkinasektoria onnistu-
nut työvoimapolitiikka. Jos elvytystoimet kes-
kittyvät ainoastaan tulopolitiikkaan, ei pelkällä
reaalitulojen kasvulla saavuteta nopeita tulok-
sia. Suomen kotimaisen kulutuskysynnän hidas
kasvu 1990-luvun puolivälin jälkeen huolimat-
ta tasaisesta kotitalouksien reaalitulojen nousus-
ta tukee omalta osaltaan väitöskirjassa saavutet-
tuja tuloksia.

Koska väitöskirjassani tehdyt laskelmat poh-
jautuvat aggregaattiaineistoon, on tutkimuksen
tärkein anti nimenomaan kansantalouden koko-
naiskulutuksessa tapahtuvan kehityksen ja sii-
hen vaikuttavien epävarmuustekijöiden merki-
tyksen kartoittaminen.
Varsinaiselle yksittäisen kuluttajan käyttäy-

tymisen selvittämiselle sillä ei ole juurikaan an-
nettavaa. Kuluttajan käyttäytymisen analyysin
syvyys ja tarkkuus paranee sitä mukaan kun riit-
tävän laadukkaita ja suuria mikrotason aineis-
toja saadaan kerättyä ja hyödynnettyä. Vaikka
suurimmat edistysaskeleet kulutustutkimuksen
saralla tulevat hyvin todennäköisesti nimen-
omaan mikrotason aineistoon pohjautuvasta tut-
kimuksesta, tulee makroaineiston analyysillä
kuitenkin olemaan oma merkittävä asemansa
esimerkiksi talouspolitiikan vaikuttavuuteen
liittyvien kysymysten analysoinnissa.




