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Ennustetyön muuttuva kuva

Jukka Pekkarinen
Ylijohtaja

Valtiovarainministeriö

ennustetyön ympäristötekijät
ovat muuttuneet

suhdanneennusteiden rooli on viime aikoina
muuttunut monesta syystä. tähän ovat vaikut
taneet muutokset sekä makrotaloudellisessa
ajattelussa, talouspoliittisten ongelmien hah
mottamisessa että yleisessä suhtautumisessa
talouspoliittisen päätöksenteon valmisteluun,
sen avoimuuteen ja luotettavuuteen.

rationaalisten odotusten koulukunnan
myötä odotusten merkitys makrotaloudellises
sa analyysissä on entisestään kasvanut. koko
naistaloudellinen kehitys nähdään nyt odotus
ten vetämänä paljon painokkaammin kuin aiem
min. samalla on alettu kiinnittää aivan uudella
tavalla huomiota odotusten muodostumiseen
sekä niihin vaatimuksiin, joita kokonaistalou
dellisen tasapainon saavuttaminen ja ylläpito
asettavat yleisön odotusten yhteensopivuudelle
ja johdonmukaisuudelle.

talouspoliittisia ongelmia tarkastellaan nyt
sekä makroanalyysissa että päätöksenteossa
pidemmässä horisontissa kuin aiemmin. Pää
töksenteon pohjaksi aiemmin riittivät pitkälti
lyhyen, vuoden pituisen horisontin kattavat
ennusteet ja päähuomio kohdistui kokonais
kysyntään, sen eri eriin sekä sen tilaan suhtees

sa talouden tarjontakapasiteettiin. nyt huo
mio kiinnittyy usein suhdannejakson yli ulottu
viin keskipitkän ajan tai, enenevässä määrin,
sukupolven yli ulottuviin pitkän ajan kysymyk
siin.

ennusteiden epävarmuus ja niiden lukuisat
virhelähteet tiedostetaan aiempaa selvemmin
sekä asiantuntijoiden että yleisön piirissä. tä
hän suhtautumistavan muutokseen on osaksi
vaikuttanut edellä mainittu odotusten uuden
lainen korostuminen makroanalyysissa.

talouspoliittisen päätöksenteon, yleisön
odotusten ja taloudellisen vakauden väliset
suhteet nähdään nyt hyvin erilaisina kuin aiem
min. talouspolitiikan valmistelu ja päätöksen
tekojärjestelmää ei liioin pidetä yhtä pyyteettö
mänä yleisen edun, talouden vakauden ja kas
vun sekä oikeudenmukaisen tulonjaon vaalijana
kuin joskus aikanaan. uuden poliittisen talous
tieteen nousu heijastaa osaltaan yleistymistä
suhtautumistavassa, jossa päätöksentekijöiden
nähdään ajavan osaksi omia tai oman ryhmä
kuntansa etuja. jotkut epäilevät myös virallisiin
ennusteisiin sisältyvän tarkoituksellista mani
pulointia.
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Myös itse ennustetyö muuttuu

edellä kuvatut muutokset ovat vaikuttaneet
myös talouspoliittista päätöksentekoa palvele
van, julkisen hallinnon toteuttaman ennuste
työn ympäristöön. näihin ns. ”virallisiin en
nusteisiin” kohdistuu nyt uusia vaatimuksia.

yhtenä, radikaaleimpana vaatimuksena on
esitetty julkisen hallinnon päätöksentekoa pal
velevan ennustetoimen ulkoistamista. tätä on
perusteltu lähinnä ennusteiden manipulointi
vaaran torjumisella. ennustetyön ulkoistami
nen ei kuitenkaan ole käypä vaihtoehto. talou
den seuranta, vastaisen kehityksen ennustami
nen sekä päätöksentekoa palvelevien arvioiden
laatiminen muodostavat ajallisesti katkeamat
toman ketjun, jonka osasina ne ovat keskenään
jatkuvassa vuorovaikutuksessa. ennusteen ir
rottaminen tästä kokonaisuudesta merkitsisi
sitä, että valmisteluketju katkeaisi ja hallinnon
asiantuntijatyön laatu ajan myötä vääjäämättä
kärsisi. Valtiovarainministeriön suhdannearviot
palvelevat meillä hallituksen oman talouspoliit
tisen valmistelun ohella myös eu:n sekä mui
den kansainvälisten järjestöjen piirissä tapah
tuvaa monitahoista tiedonvaihtoa. tämän tie
tojen vaihdon siirtäminen jonkin ulkopuolisen
tahon hoidettavaksi kohtaisi monia käytännöl
lisiä ja periaatteellisia hankaluuksia. ei ole
ihme, ettei maailmalla ennusteiden ulkoistami
seen ole paljoista puheista huolimatta menty
kään.

julkisen hallinnon ennustejärjestelmän on
silti pystyttävä vastaamaan edellä kuvattuihin
uusiin painotuksiin ja kritiikkiin. uusien kysy
mysten esittäjien perustelut sekä heidän esille
tuomansa huolet ovat perusteltuja.

talouspoliittista päätöksentekoa palvele
vien ennusteiden ulkopuolinen arviointi on
tarpeellista niiden uskottavuuden ja objektiivi

suuden turvaamiseksi. kansainvälisten järjes
töjen suorittamilla maaarvioinneilla on tässä
oma roolinsa. on niinikään hyvä, että kansalli
sella tasolla ennusteita tehdään myös hallinnon
ulkopuolella. eri tahojen ennusteiden syste
maattinen vertailu ja työhön osallistuvien asian
tuntijoiden keskinäinen dialogi ovat hyödyllisiä
ja omiaan parantamaan ennusteiden laatua sekä
edelleen kehittämistä. ennusteen uskottavuu
den kannalta on tärkeää, että ennusteet julkis
tetaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaan
samanaikaisesti sekä päätöksentekijöiden että
yleisön tietoon. eijulkistettuja talouspoliittisia
päätöksiä ei virallisiin ennusteisiin pidä luon
nollisestikaan sisällyttää.

ennusteiden läpinäkyvyyteen ja avoimuu
teen on kiinnitettävä entistä enemmän huomio
ta. ennusteen oletukset sekä niiden ja tehtyjen
johtopäätösten perustelut on tehtävä selviksi.
ennusteen johdonmukaisuudesta on pidettävä
kiinni tinkimättä. ennusteen raportoinnissa tu
lee kiinnittää huomiota siihen, että ulkopuoli
nen arvioija pystyy halutessaan arvioimaan esi
tetyn kehitysarvion oletuksia, tuloksia ja mah
dollisia suosituksia. ennusteisiin sisältyviä epä
varmuuksia ja riskejä ei pidä kätkeä, päinvastoin
pitäisi pystyä arvioimaan pätevästi ja läpinäky
västi, miten epävarmuus vaikuttaa ennusteen
luotettavuuteen ja mitä erilaisten riskien toteu
tuminen ennusteen näkökulmasta merkitsisi.

Virallisessa, talouspoliittista päätöksente
koa palvelevassa ennusteessa on otettava huo
mioon myös se, että ennuste voi vaikuttaa ylei
sön odotuksiin talouspolitiikasta sekä tätä
kautta taloudelliseen käyttäytymiseen ja talou
den kehityskulkuun. talouspolitiikan epäkon
sistenssin – tehdyistä päätöksistä lipsumisen –
sekä päätöksenteon uskottavuuden välistä
jännitettä ei talouspolitiikan valmistelussa voi
da enää välttää.
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ennustetyön on pystyttävä vastaamaan
myös siihen haasteeseen, jonka talouspolitiikan
aikahorisontin pidentyminen asettaa. keskipit
kän ja pitkän aikavälin kehitysarvioiden tarve
on lisääntynyt. aikahorisontin pidentyessä tu
levaisuuden arvioitsijan tehtävä vaikeutuu. tar
vitaan entistä parempia arviointimenetelmiä.
Mitä pidemmälle tulevaisuuteen arvio ulottuu,
sitä suuremmassa määrin se joudutaan yleensä
perustamaan keskeisistä muuttujista tehtyjen
oletusten varaan. jotta voitaisiin arvioida tulos
ten herkkyyttä näille oletuksille, on tarpeen
laatia vaihtoehtoisia laskelmia. Vaihtoehtoisia
arvioita ja vaikutuslaskelmia tarvitaan myös
talouspoliittisten päätösten valmistelun tueksi.
tällainen ennakkoarviointi ja ennustetyö ovat
enenevässä määrin rinnakkaisia ja samankal
taista kompetenssia vaativia. tällaisessa arvioin
nissa ei päätöksentekijöiden ja ulkopuolisten
havainnoijien vakuuttamiseksi liioin riitä yksi
oikoisesti todeta, mitä kussakin vaihtoehdossa
tapahtuu. Monella tapaa tärkeämpää ja merki
tyksellisempää on osoittaa, miksi ja millaisten
vuorovaikutussuhteiden tuloksen tietty loppu
tulos toteutuu.

VM:n ennusteen kehittämissuunta

Miten sitten erityisesti julkisen hallinnon en
nustetyö on pyrkinyt meillä vastaamaan edellä
kuvattuihin haasteisiin? antti suvanto luon
nehtii paneelin puheenjohtajanpuheenvuoros
saan kahta tapaa tehdä ennusteita. toinen näis
tä etenee alhaalta ylöspäin, sektoriasiantuntijoi
den tekemistä, osakokonaisuuksia koskevista
arvioista koko kansantalouden kehitysarvioksi.
tämä sektorilähtöinen työskentelytapa on pe
rinteisempi. se tukeutuu osittaismalleihin ja
indikaattoreihin. kokonaistaloudellisten aggre
gaattien johtamisessa ja niiden yhteensopivuu

den turvaamisessa käytetään yleensä hyväksi
laskentamallia, joka ei sisällä käyttäytymisole
tuksia. kokonaistaloudelliset mallit voivat toi
mia osatekijät yhteen kokoavan, ja niistä sekto
rivastaaville palautetta antavan kokoavan ar
vion sivustatukena. ennusteen aikahorisontti
on lyhyt, vuoden mittaluokkaa.

toinen ennustetapa laskeutuu ylhäältä alas,
kokonaisuudesta osiin: kansantalouden koko
naistilan ja siihen sisältyvien jännitteiden ar
vioinnista toimiala ja sektoritasolle. ennuste
näkemyksen virittävä yleisarvio tukeutuu ko
konaistaloudelliseen malliin. kun makrotalou
dellisten vaikutusten ja talouden tilaan sisälty
vien jännitteiden purkautumisen kesto on
yleensä pitkä, ulottuu malliperustaisten koko
naislaskelmien aikahorisontti kauas, kysymyk
senasettelusta riippuen keskipitkälle tai pitkäl
le ajalle.

on syytä sanoa selvästi, että nämä kaksi lä
hestymistapaa eivät suinkaan ole toisensa pois
sulkevia. Päinvastoin, hyvässä, talouspolitiikan
valmistelun tarpeisiin hyvin vastaavassa ennus
te ja arviointityöskentelyssä ne molemmat ovat
käytössä ja niitä molempia tarvitaan siinä myös
jatkossa. nämä kaksi eri näkökulmaa on pys
tyttävä yhdistämään sillä tavalla, että ne täy
dentävät ja tukevat toisiaan. kumpaakin lähes
tymistapaa on pyrittävä kehittämään samanai
kaisesti.

yhtä kiistatonta toisaalta on, että edellä ku
vatut ennusteympäristön muutostendenssit –
talouspolitiikan aikahorisontin pidentyminen,
vaihtoehtoisten kehitysurien samoin kuin poli
tiikkasimulointien tarve, transparenssin koros
tuminen jne. – ovat kaikki omiaan korostamaan
mallipohjaisen ”top down”työskentelyn mer
kitystä. tämä on ennustetyön kehittämisessä
sitä suurempi haaste, kun viralliset ennusteet
ovat perinteisesti nojanneet sektoripohjaiseen
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työskentelymalliin. näin on ollut asian laita
meillä myös valtionvarainministeriössä.

Valtiovarainministeriön kansantalousosas
tolla on viime syksynä käynnistetty hanke
uuden makromallin kehittämiseksi. hankkeen
tavoitteeksi asetettiin makromallien viimeisintä
kehitysvaihetta, ns. dynaamisia, stokastisia ylei
sen tasapainon malleja (dsGe) edustavan työ
välineen aikaansaaminen. Projektin erityinen
haaste on, että tällaiset mallit, niin kuin pääosin
koko nykyinen makroanalyysi, on rakennettu
rahapolitiikan näkökulmasta. julkinen talous ja
finanssipolitiikka on puolestaan sisällytetty nii
hin melko karkein vedoin. olemme VM:ssä
joutuneet siten paneutumaan erityisesti siihen,
miten julkisen talouden rakenne ja finanssipo
litiikan vaikutuskanavat voitaisiin sisällyttää
malliin riittävän tarkasti. kun dsGemalleissa
yleensä keskeistä osaa näyttelee rahapolitiikan
ja työmarkkinoiden välinen vuorovaikutus, on
VM:n kehittelytyössä vastaavasti painopiste
ollut työmarkkinoiden ja finanssipolitiikan vä
lisissä kytköksissä. tämä on suomen tapauk
sessa luontevaa, koska meillä ei omaa rahapo
litiikkaa ole eikä ekP reagoi millään tavoin
suomen palkanmuodostukseen.

olemme siis joutuneet mallimme kehittä
mistyössä uusien, mielenkiintoisten kysymyk
senasettelujen eteen. kun mallin vaiheittainen
sisäänajo ensi vuonna alkaa, näemme, miten
olemme tavoitteissamme onnistuneet.

Kristallipallosta ennustefoorumiin?

haluaisin lopuksi nostaa esille kysymyksen,
joka liittyy kiinteästi alussa korostamiini ennus
tetoiminnan avoimuuden, ulkopuolisen kontrol
loitavuuden ja vertailtavuuden vaatimuksiin.
kotimaisen ennustekentän hajanaisuus ja ko
heesion puute on mielestäni ongelma. ennus

tetoimintaan käytetään meillä pieni kokomme
huomioon ottaen resursseja melko paljon. laa
ditaanhan talouden kehitysarvioita pääsääntöi
sesti neljännesvuosittain valtiovarainministe
riön ja suomen Pankin ohella kolmessa talou
dellisessa tutkimuslaitoksessa ja lisäksi lukui
sissa pankeissa tai pankkiiriliikkeissä.

näihin melkoisen suuriin kokonaisresurs
seihin nähden ennusteiden ja niiden yhteydes
sä tehtyjen talouspoliittisten arvioiden ja suo
situsten näkyvyys ja paino talouspoliittisessa
keskustelussa on, näin uskaltaisin väittää, har
mittavan vähäinen. julkaistut ennusteet kyllä
raportoidaan säännöllisesti tiedotusvälineissä.
Mutta tavallisesti juttu on johonkin sivun nurk
kaan sijoitettu pieni, useassa tapauksessa kai
keti kesätoimittajan laatima uutinen. tämä on
sinänsä ihan ymmärrettävää, sillä eihän vähän
ja vielä vähemmän toisistaan poikkeavilla en
nusteluvuilla yleensä kovin suurta julkisuusar
voa ole.

uutisarvo ei kuitenkaan ole ennusteiden
keskeinen ominaisuus. huolestuttavaa sen si
jaan on, että kehitysarvioiden esille nostamat
talouspolitiikan haasteet sekä niissä esitetyt po
litiikkasuositukset ja näiden perustelut ruok
kivat talouspoliittista keskustelua meillä suh
teellisen vähän.

Vähän hyödynnetyksi meillä käsitykseni
mukaan jää myös se informaatio, joka olisi saa
tavissa ennusteiden systemaattisesta vertailusta,
niiden välisten erojen syiden selvittelystä sekä
eri tahoilla tehtyjen ennustevirheiden lähteiden
kartoittamisesta. tällainen vertailu olisi erityi
sen hyödyllistä ennusteita tekeville ja niitä hyö
dyntäville asiantuntijoille. se olisi aikaa myöten
omiaan lisäämään ennustetyön laatua sekä sen
talouspoliittista relevanssia.

ennustetyön koheesion lisäämiseksi haluai
sinkin heittää esiin ajatuksen vuotuisesta en
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nustefoorumista. ennustetyöhön osallistuvat ja
niitä hyödyntävät asiantuntijat, talouspoliittiset
päätöksentekijät ja lehdistö voisivat kokoontua
kerran vuodessa, luontevimmin ehkä keväällä
hallituksen kehyspäätöksen tietämillä, arvioi
maan kuluvan ja sitä seuraavan vuoden talou
dellisia näkymiä, epävarmuuksia, riskejä sekä
talouspoliittisia haasteita. Puheenvuoroja tilai
suudessa käyttäisivät asiantuntijat ja päättäjät.
eri ennusteiden vertailu, niiden yhtymäkohtien
ja erojen selvittely sekä niistä esiin nousevien
talouspoliittisten suositusten arviointi, olisi ta
pahtumassa näkyvästi mukana. kun eri ennus
telaitokset ovat jossakin määrin erikoistuneet
omaa asiakaskuntaansa lähellä oleville aihe
alueille, voisi hyvin valmisteltu yhteisesiintymi
nen ja näkemysten vaihto täydentää kokonais
kuvaa myös yleisön kannalta. tapahtuma olisi
samalla omiaan lisäämään myös julkisen sanan
kiinnostusta ennustetoimintaa kohtaan.

jyväskylän kesäseminaarin järjestäjät ovat
saaneet sekä asiantuntijat että tiedotusvälineet
kiinnostumaan vuotuisesta ennustekisasta. Va
kiintuneiden kriteereiden perusteella parhaiten
osuvasta numerokokoelmasta jaettava kristalli
pallo on hauska idea sinänsä. Mutta lienemme
kaikki yhtä mieltä siitä, että tällainen kilpailu
nostaa esiin vain yhden hyvän ennusteen osa
tekijän. Myös ennustevirheet ja niistä oppimi
nen ovat työn kehittämisen kannalta hyödylli
siä. itse yksittäisiä ennustelukuja olennaisempia
ovat se kokonaiskuva, jonka varaan ennuste on
rakennettu, samoin ne jännitteet, uhkatekijät ja
talouspoliittiset haasteet, jotka se nostaa esiin.
hyvin järjestetty ennustefoorumi voisi tuoda
mielenkiintoisella tavalla esiin näitä ennustei
den arvokkaimpia piirteitä. löytyisikö tästä
ideaa jyväskylän tapahtuman edelleen kehittä
miseksi? 




