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Suomen kasvuluvut
arvontakoneesta?
Timo Tyrväinen
Valtiotieteen tohtori, pääekonomisti
aktia säästöpankki oyj

suomen

irrottua lamasta 1993 talouskasvu
ylitti kahdeksan vuoden ajan sekä oman ta
loutemme pitkän aikavälin keskikasvun että
yleiseurooppalaisen kasvunormin. kuinka on
nyt? siihen on vaikea ottaa kantaa, kun meneil
lään olevien kasvutrendien arvioimista vaikeut
tavat tilastokeskuksen toteuttamat menetelmä
muutokset ja tilastolukujen merkittävät jälki
käteisrevisoinnit, joiden vuoksi ennustajan on
pakko suhtautua käytössään olevaan tilasto
pohjaan suurella epäluulolla. Viime aikoina
tilastopohjien muutokset ovat saaneet ennuste
työn muistuttamaan arvontakoneen avustamis
ta.
tässä puheenvuorossa 1) selvitetään tilasto
jen roolia ennustetyön taustatekijänä, 2) esitel
lään eurostatin uuden tilastoohjeistuksen pää
piirteet, 3) kuvataan muutamia menetelmä
muutosten käyttöön ottamisen jälkeen synty
neitä ongelmatilanteita ja 4) pohditaan uuden
tilanteen vaikutuksia ennustetyöhön ja talous
poliittiseen keskusteluun. onko nykytilantees
ta ulospääsyä? siihen emme osaa ottaa kantaa.
teemme siis kysymyksiä, mutta emme osaa tar
jota vastauksia. pallo on tilastokeskuksella.

Taustaa
olen osallistunut ennustetyöhön sekä suomes
sa että ulkomailla yli 30 vuoden ajan. suomen
pankin ennusteveteraaneilta oppimani kirjoit
tamaton sääntö on, että ennusteet tehdään ti
lastokeskuksen lukujen jatkoksi silloinkin, kun
tilastot oudoksuttavat. eri ennustelaitosten en
nustenäkemysten vertailu olisi mahdotonta, jos
kullakin olisi oma tilastonsa ja sen mukaan eri
lainen lähtökohta varsinaiselle ennustamiselle.
käsitys siitä missä oltiin historian ja tulevai
suuden saumakohdassa heijastuu ennustelu
kuihin. historiasta siirtyy aina vuosiennusteen
lukuihin tilastollista siirtymävaikutusta. tasai
sen kehityksen vuosina vaikutus on toisarvoi
nen, kasvukäänteiden yhteydessä se voi olla
hyvinkin suuri. Viimeisten havaintojen suuret
revisioinnit voivat muuttaa olennaisesti siirty
mävaikutusta. silloin muuttuvat vuosiennusteet
silloinkin, kun tulevaisuutta koskeva käsitys ei
ole muuttunut.
Menneisyyden kuvaaminen kuuluu tilasto
keskuksen reviiriin. jos ennustajat alkavat en
nustaa menneisyyttä, ennusteosuvuuden arvioi
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minen muuttuu hankalaksi. tehtiinkö virhe
menneisyyden kuvaamisessa vai tulevan käyt
täytymisen ennakoimisessa? kun jälkikäteen
lasketaan ennustevirheitä, on tärkeää erottaa
aidot käyttäytymistä koskevat ennustevirheet
tilastomuutoksista. edellisten osalta ennustajil
la on aihe itsekritiikkiin, josta on syytä ottaa
opiksi. jälkimmäisistä johtuva korjaustarve ei
johdu ennustajan virheistä.
toinen tärkeä oppi menneiltä vuosikymme
niltä on sen hyväksyminen, että tilastot tarken
tuvat. osa tiedosta saadaan nopeammin, osa
hitaammin. koska yritysmaailmalla, etujärjes
töillä, ennustajilla ja talouspolitiikan tekijöillä
on kiire saada ote siitä, missä talous menee,
paine tilastojen julkaisemiseen vaillinaisenkin
tietopohjan perustalta on suuri. paraskaan ti
lastotoimi ei muuta sitä tosiasiaa, että lisätie
don karttuessa lopullinen ”totuus” on harvoin
muuttumaton. puolen prosenttiyksikön suu
ruusluokkaa olevat korjaukset Bktluvuissa
ovat olleet tilastotarkistuksissa arkipäivää pit
kään ja niiden kanssa on opittu elämään.
paras tilastotoimi tuottaa ”lopullisen totuu
den” minimiajassa. lisäksi tarkentuminen on
konvergenssia, jossa lopullista totuutta yleensä
lähestytään yhdestä suunnasta. suuret korjauk
set ja siksakkonvergenssi herättävät epäilyksen
siitä, ovatko menetelmät parhaita mahdollisia.
tilastojen tarkentuminen ei ole vain suoma
lainen erikoisuus. esimerkiksi usassa alan
Greenspanin propagoima tuottavuusihme
näyttää tilastokorjausten jälkeen paljon mainet
taan vaatimattomammalta.

Kansantalouden tilinpito ja uusien
tilastomenetelmien esiinmarssi
kansantalouden tilinpito kertoo talouskehityk
sen tärkeimmät kehityspiirteet ja sen summa
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lukuihin kiteytyy valtava tietomäärä talouden
eri alueilta. kokonaistuotanto eli Bkt saadaan,
kun kokonaiskysynnästä vähennetään tuonti
tarjonta. tietyssä mielessä Bkt eli kotimainen
tarjonta tasapainottaa kokonaistarjonnan vas
taamaan kokonaiskysyntää.
tilastokeskus julkaisi syyskuussa 2006 en
simmäistä kertaa uudistetuilla menetelmillä
lasketun neljännesvuositilinpidon. Menetelmä
muutosten taustalla oli ylimmän eurooppalai
sen tilastoviranomaisen eurostatin uusi ohjeis
tus.
uudessa järjestelmässä Bkt lasketaan yri
tysten liikevaihtotietojen perusteella. siksi lo
pullisemman kasvukuvan muotoutuminen
näyttää kestävän paljon kauemmin kuin mihin
aiemmin totuttiin. tällä hetkellä viimeisin vuo
si, jolta kasvulukuihin voi luottaa, lienee 2005.
tosin senkin osalta outoa on, että paperialan
työselkkauksen vaikutus kokonaistuotannon
neljännesvuosikehitykseen 2005 on epäilyttä
västi kadonnut taivaan tuuliin tilastoa kehitet
täessä. Myös 2005 tilastoon liittyy siis kysymys
merkkejä.
keskeinen ongelmia tuottava muutos kos
kee tapaa, jolla arvoluvuista päästään määrä
tietoihin. kysymys on siis deflatoinnista. on
gelmana ei ole, että nyt hintatasoa verrataan
aina edelliseen vuoteen eikä johonkin ennalta
määrättyyn perusvuoteen. hankaluudet liitty
vät arvonlisäyksen laskemiseen, joka tehdään
vähentämällä tuotannosta välituotekäyttö. toi
mialojen arvonlisäyksen laskemisessa on siirryt
ty ns. kaksoisdeflatointiin. nyt tuotanto ja vä
lituotekäyttö deflatoidaan kumpikin omalla
deflaattorillaan, kun aikaisemmin niiden oletet
tiin olevan deflatoitavissa samalla deflaattorilla.
kaksoisdeflatointi saattaa olla syy siihen, että
tilinpidon sarjoihin on tullut sellaista satun
naisvaihtelulta vaikuttavaa volatiliteettia, joka
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tuntuu sarjoja pitkään seuranneelle epäuskot
tavalta todellisuuden kuvaukselta.
uudessa järjestelmässä määräsarjat eivät
ketjuindeksien käytön vuoksi summaudu yh
teen eikä kokonaistuotannon muutos siis ole
alaeriensä painotettu keskiarvo kuten aikaisem
min. toisaalta tämä estää ennusteen sisäisen
konsistenssin tarkistamisen, toisaalta se tekee
eri ennusteiden sisäisen logiikan vertaamisen
mahdottomaksi. asetelma on ennustajan näkö
kulmasta outo.
yksi syksyn 2006 tärkeä lisämuutos, joka ei
kuitenkaan johtunut eurostatin uusista ohjeis
ta, koski palveluiden vientiä. parantuneen tie
donkeruun tuloksena palveluviennin arvo on
osoittautunut huomattavasti aiemmin arvioitua
suuremmaksi. esimerkiksi 2005 palveluviennin
11 miljardin euron arvo on 54 % suurempi
kuin aiemmin julkistettu 7,6 miljardin euron
arvo. tämä muutos nosti Bkt:n tasoa ja pie
nensi niitä tunnuslukuja, joissa jakajana on
Bkt.

Kuinkas sitten kävikään?
kun ensimmäiset uuden tilinpidon mukaiset
luvut julkistettiin syyskuussa 2006, ennustajan
painajainen alkoi. tilanne toistui kesällä 2007.
kun ennustajat olivat tottuneet muutaman
kymmenyksen Bktrevisointeihin lukujen tar
kentuessa, nyt on nähty useiden prosenttiyksik
köjen korjauksia kasvuluvuissa. tilastotarkis
tuksilla on ollut keskeinen rooli 2006–07 ennus
tetarkistusten taustatekijänä. se selviää alla.
keväällä 2006 ennustajien käytössä olleiden
kokonaistuotannon kuukausikuvaajan havain
tojen mukaan Bkt oli tammimaaliskuussa
2006 vajaat 3 % suurempi kuin vuotta aikai
semmin. toukokuussa 2006 ns. flashestimaatti
kertoi mainitun kasvun olleen 3,8 % ja kesä

kuun 2006 tilinpitotiedot olivat samassa linjas
sa. syyskuussa 2006 neljännesvuositilinpito
kertoi oikean kasvuluvun olleen 5,9 % eli kak
sinkertainen verrattuna kuukausikuvaajan vuo
den alussa antamaan kasvukuvaan. tilastokor
jauksen myötä käsitys vuosikasvuun 2006 siir
tyneestä tilastollisesta kasvuperimästä muuttui
dramaattisesti. samalla muuttui ratkaisevasti
haarukka, johon sijoittuva kasvuennuste oli
järkevä ja/tai mahdollinen vuodelle 2006.
ennustaja, joka suhtautui tilastokeskuksen
keväällä 2006 julkaisemiin tilastoihin vakavasti,
aliarvioi dramaattisella tavalla 2006 vuosikas
vun. Mj economics’in kesäkuun alussa 2006
keräämä konsensusennuste oli, että 2006 suo
men Bkt kasvaa 3,5 %. kun tilastokeskuksen
uudistetut tilastot ehdittiin leipoa sisään uusiin
ennusteisiin, konsensusennuste nousi ison por
taan. nykyisten tilinpitolukujen mukaan suo
men Bkt kasvoi 5,0 % vuonna 2006, mutta
vuoden sisäinen kasvuura on kuitenkin siinä
määrin epäuskottava, että sen korjaaminen
saattaa tuottaa muutoksia myös vuositason lu
kuihin. tai sitten ei.
Valitettavasti edellä kuvattu kokemus ei jää
nyt ainutkertaiseksi. Maaliskuussa 2007 tilas
tokeskus kertoi, että suomen Bkt oli 2006
viimeisellä neljänneksellä 4,5 % suurempi kuin
vuotta aikaisemmin ja kasvu oli hidastunut
vuoden jälkipuoliskolla selvästi alkuvuoteen
verrattuna. kun 2006 ensimmäisen vuosipuo
liskon kasvuvauhti oli amerikkalaisittain lasket
tuna1 noin 7 prosentin tasolla, vuoden jälki
puoliskolla kasvuvauhti oli puolta hitaampi.
Yhdysvalloissa talouskasvua on tapana kuvata luvuilla,
jotka esittävät kausipuhdistetun muuttujan muutoksen edel
lisestä neljänneksestä vuositasolle korotettuna. Käytännössä
tämä luku kertoo millainen olisi esimerkiksi BKT:n vuosi
kasvu, jos kyseisen neljänneksen kasvuvauhti jatkuisi koko
edessä olevan vuoden ajan.
1
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Kuvio 1. Kokonaistuotannon kehitys eri tilastojen mukaan
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tämän perusteella vuoden 2007 kasvulukuihin
siirtyvä tilastollinen perimä ei näyttänyt erityi
sen suurelta. käsitys muuttui, kun tilastokes
kus julkaisi uudet tilastonsa 13.6.2007 (ku
vio 1), ja se tapahtui heti sen jälkeen, kun en
nustajat olivat ehtineet julkistaa talousennus
teensa, jotka perustuivat maaliskuun tilinpi
toon.
uusien tilastojen mukaan viime vuoden lo
pun Bkt ei ollutkaan 4,5 prosenttia suurempi
kuin vuotta aikaisemmin, vaan tämä muutos
olikin 7,8 %. kun kyseessä oli raakasarjan
muutos (kuvio 1), kausipuhdistus ei ollut syn
tipukki. tilastoon kirjattu vuosikasvu nousi
kerta heitolla 3 prosenttiyksikköä aiemmin il
moitettua korkeammaksi. amerikkalaisittain
laskettuna1 neljännesvuositilasto väittää, että
suomen kokonaistuotanto oli viime vuoden
lopulla 10 prosentin vuosikasvussa. luku on
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epäuskottava varsinkin, kun suurin kysyntäerä
eli kulutus oli 2 1/2 prosentin vuosikasvussa. in
vestointien määrä oli amerikkalaisittain noin 5
prosenttia miinuksella. Viennin volyymin vuo
simuutos oli noin 8 prosenttia miinuksella ja
tuonti väheni hieman vientiä enemmän vuoden
2006 loppuneljänneksellä.
Vuoden 2006 loppuvaiheiden kasvutekijöi
den konsistenssi näyttää kyseenalaiselta. toi
saalta uuden laskentajärjestelmän yhdeksi omi
naisuudeksi on vahvistettu, että summaluvut
eivät ole alaeriensä painotettuja keskiarvoja
niin kuin oli aikaisemmissa tilastoissa. kuinka
suureen epäkonsistenssiin pitää sopeutua?
syksyn 2007 ennustekierroksella ennusteet
on tehty aivan erilaiselle tilastopohjalle kuin
kevään kierroksella. kesäkuussa, ennen viime
vuodenvaihteen lukujen ”ylöskorjausta”, kon
sensusennuste povasi 3,1 prosentin Bktkas
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vua 2007. syyskuussa 2007, kun ennustajat
ovat ehtineet laatia uudelle tilastopohjalle teh
dyt ennusteet, odotetaan yli 4 prosentin kas
vua. tällaisellekin tasolle sijoittuvat ennusteet
kätkevät mitä luultavimmin sisäänsä odotuk
sen, että tilastokeskus korjaa merkittävästi ti
lastojaan ennen kuin lopullinen ”totuus” vuo
desta 2007 on aikakirjattu. Mutta selviääkö
”totuus” vuonna 2007, 2008 vai vasta 2009?
suurin osa aikakirjoihin kirjautuvista, syk
syn 2007 ennustekorjauksista johtuu tilasto
muutoksista. ennusteita on korjattu ylös rons
killa kädellä, mutta miltä tilanne näyttää sitten,
kun tilastokeskus on julkaisut seuraavat tarkis
tuksensa? jos korjaukset ovat samaa mitta
luokkaa kuin viime kesäkuussa, nykytilastoihin
perustuvat ennusteet heittävät taas häränpyl
lyä.

neljännesten kehityksestä aivan erilaisen kuvan
kuin tilinpidon eri aikoina julkaistut versiot.
jopa suunta on monasti ollut erilainen. samaan
aikaan, kun menetelmäuudistus on tuonut en
nustepohjaan suurta epäselvyyttä, aikaisemmin
hyvin toimineiden kuukausitilastojen yhteys
tilinpitoon on kadonnut. tukeva maa ennusta
jan jalkojen alla on kaukana takana. Miten kau
kana? siitäkään ei oikeastaan ole tällä hetkellä
kuvaa.
pitkään käytetyt teollisuustuotannon ja
kokonaistuotannon kuukausitilastot ovat muut
tuneet täysin hyödyttömiksi. niiden kautta ei
enää voi arvioida sitä, kuinka teollisuuden tuo
tanto ja kokonaistuotanto kehittyvät myöhem
min julkaistavissa neljännesvuosi ja vuositilas
toissa. itse asiassa kuukausitilastot eivät ole
vain hyödyttömiä vaan jopa harhaanjohtavia.

Entä kokonaistuotannon kuukausikuvaaja ja teollisuustuotannon
volyymi-indeksi?

Mihin tilastoepävarmuus johtaa?

ennustaja on vuosien ajan tottunut ennakoi
maan meneillään olevan vuosineljänneksen
talouskehitystä teollisuustuotannon kuukausi
indeksin ja kokonaistuotannon kuukausikuvaa
jan avulla. itse olen useissa kansainvälisissä
kokouksissa kuullut suurta suitsutusta siitä,
että suomalaisten ekonomistien käytössä on
kuukausitasolla julkaistu kokonaistuotannon
kuvaaja. 2000luvun alkuvuosina tilastokeskus
sai ennustajat oppimaan, että kuukausikuvaa
jan vuosimuutosten perusteella sai hyvän kuvan
myöhemmin julkaistavasta neljännesvuositilin
pidosta.
tilinpitouudistuksen jälkeen molemmat
kuukausikuvaajat ovat menettäneet yllä kuva
tun roolinsa. kuten kuvio 1 kertoo, kokonais
tuotannon kuukausikuvaaja antaa viimeisten

kun talouden viime aikojen kehitys on arvaus
ten varassa, keskustelu oikeasta talouspolitii
kasta seisoo ilmassa. on vaikea väitellä politiik
kavaihtoehdoista, kun ei tiedetä mihin tilantee
seen niitä sovelletaan. jos luottaa siihen, että
käsitys taloustilanteesta toissa vuonna on koh
tuullisella varmuudella oikea, tämän päivän
politiikkamuutosten mitoittaminen ei paljon
helpotu. talouspolitiikan linjanvedossa fiktio
syrjäyttää faktan.
tilastoepävarmuus luultavasti lisää ennusta
jien sopulikäyttäytymistä. kun kukaan ei voi olla
varma ennusteensa lähtökohdista, on turvalli
sempaa peesata muita. Vaihtoehtoisista ennus
tenäkemyksistä on turha väitellä, kun historia
korjaukset saattavat viedä miltä tahansa vuosi
ennusteelta relevanssin millä hetkellä tahansa.
yllä kuvattujen ongelmien sivutuote on,
että tuotantolukujen säkättäessä ja työllisyyslu
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kujen kehittyessä jatkumona, työn tuottavuus
(tuotanto/työpanos) heilahtelee enemmän tai
vähemmän irrationaalisesti. Vahva tuottavuus
kasvu on edellytys hyvinvointijärjestelmiemme
säilyttämiselle, mutta mitä tuottavuuskasvusta
uskaltaa päätellä nykytilastojen pohjalta?
tilastokeskus järjesti kesäkuun alussa kes
kustelutilaisuuden, jossa se kartoitti käyttäjien
käsityksiä nykytilanteesta ja haki perusteita tu
levia resurssointeja koskeville ratkaisuille. Vies
ti oli selvä. käyttäjät näkevät nykytilanteen
ongelmalliseksi. jatkon osalta nähtiin tärkeäm
mäksi tilastojen laatu kuin niiden julkaisuno
peus. nopeasti julkaistavat harhaanjohtavat
tiedot ovat yksikäsitteisen haitallisia. esimer
kiksi kokonaistuotannon kuukausikuvaajan
osalta nähtiin indeksin tärkeimmäksi ominai
suudeksi se, että indeksi kuvaa oikein myöhem
min julkaistavan neljännesvuositilinpidon lu
kuja. nyt tilastokeskus on ilmeisesti lopetta
massa koko kuukausiindeksin julkaisemisen
siihen asti, kun sen laskentamenetelmät on saa
tu lähemmäs tilinpidon laadintatapaa.
jos ja kun kokonaistuotannon kuukausiku
vaaja lopetetaan, kokonaistuotannon kehitys
kuvaa koskeva hämmennys saa lopullisen sine
tin. liikevaihtopohjainen Bkt saattaa varmis
tua vasta parisen vuotta kalenterivuoden päät
tymisen jälkeen. siihen asti kaikki on enemmän
tai vähemmän sumuista.
kysymys resursseista ei saa nousta edes
esiin silloin, kun on kysymys näin keskeisiin
talouslukuihin liittyvästä ongelmasta, joka hei
jastuu myös talouspolitiikan valintoihin.
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Yhteenveto
uskoimme, että kansantalouden tilinpidon las
kentauudistukset parantavat tilastojen laatua,
kun niiden käyttö vakiintuu. uskoimme myös,
että suuret 2006 tilastokorjaukset olisivat ker
taluonteisia ja liittyisivät uuden järjestelmän
lastentauteihin. ainakin jälkimmäinen arviom
me on osoittautunut vääräksi.
läpi vuosien suomalaiset ekonomistit ovat
voineet kansainvälisissä ympyröissä ylpeillä
käytössään olevien tilastojen laadulla. onko
niin enää nyt? tiedossamme ei ole toista eu
maata, jossa eurostatin menetelmämuutosten
vaikutus keskeisiin talouslukuihin olisi samaa
suuruusluokkaa kuin suomessa. ovatko nyt
käytössä olevat tilastot lopullinen kuva talou
den lähihistoriasta (ja sen nykytilasta) vai täy
tyykö odottaa, että ”Bnäyte” on analysoitu?
suomessa julkaistavien talousennusteiden
ja talouden tilaa koskevien puheenvuorojen
tilastopohja on tällä hetkellä hyvin epävarma.
toivottavasti tila ei ole pysyvä eli uusittujen
laskentamenetelmien tyyppivika. uskon, että
moni ennustaja jakaa käsitykseni, jonka mu
kaan suomen taloutta koskeva ennustaminen
ei ehkä koskaan ole ollut yhtä epävarmalla
pohjalla kuin anno domini 2006. ja 2007. ja....
kaikesta tilastoepävarmuudesta huolimatta
yksi asia on varma. jos pitkällä tähtäimellä ha
luamme tehdä suomesta globalisaatiokilvan
menestyjän, edessämme on rakennemuutosten
sarja, joka muuttaa tapaamme toimia, arvostaa
ja tuottaa palveluita, hahmottaa koulutuspa
nostuksia ja suhtautua maahanmuuttajiin. 

