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Kuluttajahintaindeksin mittaamishaasteet ja
digitalisaation tuomat muutokset
Jaana Hellman

Kuluttajahintojen tilastoinnilla on pitkä historia. Niiden tilastointi aloitettiin Suomessa jo vuonna 1886. Indeksimuotoista tietoa kuluttajahintojen kehityksestä on vuodesta 1921 alkaen. Vuosien saatossa aineistot ja tilastointimenetelmät ovat kehittyneet, mutta vuodet ovat tuoneet mukanaan myös uusia haasteita. Yksi merkittävimmistä on mitattavien hyödykkeiden muuttuminen ajassa. Muutostahti on kehityksen myötä kiihtynyt. Yksi
tärkeä tekijä muutosten taustalla on digitalisaatio. Se on tuonut mukanaan uudenlaisia tuotteita ja laajentanut
kaupankäynnin mahdollisuuksia. Toisaalta se on mahdollistanut entistä tarkempien ja ajantasaisempien aineistojen synnyn. Tilastojen laadun kannalta on tärkeää, että muutokset tunnistetaan ja tilastointia kehitetään
muuttuvan maailman mukana.

K

uluttajahintaindeksi pyrkii mittaamaan kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja
palveluiden hintakehitystä (Tilastokeskus
2016). Indeksin tavoitteena on mitata puhdasta hintakehitystä, ja sen laskenta perustuu parivertailuun. Parivertailulla tarkoitetaan sitä,
että kuukaudesta toiseen seurataan tietyn kaupan tietyn tuotteen hintaa, kunnes tuote joko
häviää markkinoilta tai sen ei katsota enää olevan edustava. Parivertailuun perustuvalla laskennalla pyritään hallitsemaan tuotteiden laatueroista johtuvia hinnanmuutoksia. Menetelmä on kansainvälisesti laajalti hyväksytty ja
käytetty.

Yksinkertaisessa maailmassa, jossa kuluttajan tuotekori pysyy samana kuukaudesta ja
vuodesta toiseen, parivertailuun perustuva
hintaindeksin laskenta toimii varsin hyvin. Tilastontekijöiden päänvaivaksi maailma ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Uusia tuotteita syntyy ja vanhoja häviää jatkuvasti.
Yksi tekijä uusien tuotteiden ja usein tapahtuvien tuotemuutosten taustalla on digitalisaatio. Digitalisaatiolla ei liene vakiintunutta
määritelmää, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan
tiedon käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä
muodossa. Lisäksi sillä voidaan viitata tieto- ja
viestintätekniikan kehittymisestä seurannee-
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seen muutosprosessiin, joka on mahdollistanut
uudenlaisten tuotteiden kehittelyn ja tuotantoprosessien tehostamisen (Itkonen 2015).
Tässä artikkelissa käsitellään kuluttajahintaindeksin mittaushaasteita ja keskitytään erityisesti uusien ja muuttuvien tuotteiden laadunmuutosten hallintaan sekä digitalisaation
tuomiin uusiin haasteisiin. Jaksossa 1 tarkastellaan kuluttajahintaindeksissä mukana olevia
hyödykeryhmiä, joiden hintakehityksen mittaamisessa on eniten haasteita. Jaksossa 2 käydään läpi uusien ja vaihtuvien tuotteiden huomiointia indeksissä. Jaksossa 3 pohditaan laadunmuutoksen määritelmää ja laadunmuutosten hallintaan käytettyjä menetelmiä. Jaksossa
4 nostetaan esiin digitalisaation myötä tulleita
uusia haasteita.

1. Hintakehityksen mittaamisen
haasteet kuluttajahintaindeksissä
Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmät luokitellaan kansainvälisen COICOP-luokituksen
mukaisesti.1 Indeksissä on 12 pääryhmää, jotka
jakautuvat edelleen tarkemman tason hyödykeryhmiin. Indeksissä mukana olevista hyödykeryhmistä osassa hintakehityksen mittaaminen
on haasteellisempaa kuin toisissa. Taulukossa
1 on listattu haasteellisimpia hyödykeryhmiä,
niiden paino-osuudet ja keskeisimmät hintakehityksen mittaamiseen liittyvät haasteet. Nämä
hyödykeryhmät käsittävät painoarvoltaan noin

COICOP on YK:n tilasto-osaston kehittämä yksilöllisen
kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitusjärjestelmä (Classification of Individual Consumption by Purpose),
ks. http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/coicop/
011-2011/kuvaus.html.
1
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32 prosenttia koko kuluttajahintaindeksissä
mukana olevasta kulutuksen arvosta.
Painoarvoltaan suurimpiin haasteellisiin
hyödykeryhmiin kuuluvat vaatetus ja jalkineet,
asunnot, terveydenhoito, ajoneuvot, sekä erilaiset sähköiset laitteet. Yleisimmät haasteet
näissä ryhmissä ovat tuotteiden suuri vaihtuvuus ja eri ajankohtina myytyjen tuotteiden
laadulliset erot.
Vaatetuksen ja jalkineiden osalta hintakeruussa mukana olevat tuotteet vaihtelevat usein
kauden sekä muodin mukaan. Terveydenhoidossa maksettavat korvaukset ja näiden muutokset mutkistavat hinnoittelua, kun kuluttajahintaindeksi pyrkii mittaamaan kuluttajan aidosti kohtaamaa hinnankehitystä. Asuntojen
hintakehityksen mittauksessa haasteena ovat
eri ajankohtina myytyjen asuntojen suuret laadulliset erot, joilla on merkittävä vaikutus hintaan. Vastaavantyyppisiä haasteita liittyy myös
ajoneuvojen hintakehityksen mittaamiseen. Eri
ajankohtina myydään erilaisilla lisävarusteilla
varustettuja ajoneuvoja, jolloin puhtaan parivertailun tekeminen on vaikeaa. Elektronisten
laitteiden kohdalla puolestaan nopea tekninen
kehitys mahdollistaa jatkuvaa uusien mallien
markkinoille tuloa ja vastaavasti vanhojen mallien poistumista. Useammassa hyödykeryhmässä oman haasteensa tuo myös lisääntynyt verkkokaupan osuus.

2. Uusien ja vaihtuvien tuotteiden
huomiointi kuluttajahintaindeksissä
Uudet hyödykkeet voidaan kuluttajahintaindeksin kontekstissa erotella kahteen ryhmään:
hyödykkeisiin, jotka tulevat uutena kuluttajahintaindeksin hyödykekoriin ja hyödykkeisiin,
jotka korvaavat vanhoja hyödykkeitä. Molem-
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Taulukko 1. Haasteelliset hyödykeryhmät kuluttajahintaindeksissä

COICOP

Hyödykeryhmä

Paino%

Haasteet

03

Vaatetus ja jalkineet

4,62

Tuote vaihtuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu, verkkokaupan osuus on suuri

04.6.1

Uuden asunnon hankinta

4,82

Eri ajankohtina myydään erilaisia asuntoja
ja ominaisuudet vaikuttavat hintaan

05.3

Kodinkoneet

0,88

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu, verkkokaupan osuus on suuri

06

Terveys

5,28

Sote, korvausjärjestelmä

07.1

Ajoneuvojen hankinta

3,32

Eri ajankohtina myydään erilaisia ajoneuvoja ja ominaisuudet vaikuttavat hintaan

07.3

Liikennepalvelut

2,31

Tariffien rakennemuutokset, kilpailun
kiristyminen, dynaaminen hinnoittelu,
verkkokaupan osuus suuri

08.2

Puhelin- ja faksilaitteet

0,36

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu

08.3

Puhelin- ja faksipalvelut

2,04

Tariffien rakennemuutokset

09.1

Audiovisuaaliset laitteet, valokuvauslaitteet ja tietojenkäsittelylaitteet

1,35

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu, verkkokaupan osuus on suuri

09.2

Muut kulttuuriin ja vapaa-aikaan
liittyvät suuret kestokulutustavarat

0,85

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu

09.3

Muut vapaa-aikaan liittyvät tarvikkeet ja laitteet, puutarhanhoito ja
lemmikkieläimet

2,24

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu

09.6

Valmismatkat

1,24

Tuote muuttuu usein ja tuotteen laatu
muuttuu, verkkokaupan osuus on suuri

12.4

Sosiaalipalvelut

1,94

Uudet palvelut, hinnoittelumalli

12.5

Vakuutukset

0,74

Tariffien rakennemuutokset, kuluttajan
profilointi

YHTEENSÄ

31,99
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pien ryhmien käsittelyyn on olemassa omat
menettelytapansa.
2.1 Kuluttajahintaindeksin hyödykekoria
päivitetään vuosittain

Perinteisesti kuluttajahintaindeksin hyödykekoria on päivitetty noin viiden vuoden välein.
Vuodesta 2013 lähtien Suomen kuluttajahintaindeksissä siirryttiin niin sanottuun vuosittaiseen ketjuindeksiin, eli hyödykekoria ja painorakennetta päivitetään vuosittain, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin kotitalouksien todellista kulutusrakennetta. Päivitystiheyden
muutos perustui Euroopan komission yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä koskevaan
asetukseen (Euroopan Unioni 2010).2
Vuosittaisen päivityksen yhteydessä pyritään tunnistamaan uusia hyödykkeitä, joiden
kulutus on kasvanut merkittäväksi. Tarkastelu
perustuu myyntiaineistoihin ja muihin saatavilla oleviin lähteisiin. Uusien hyödykkeiden
osalta ongelmana on kuitenkin se, että aineistot ovat usein saatavilla vähintään vuoden viiveellä. Näin ollen uudet hyödykkeet eivät välttämättä ole vielä aineistoissa mukana, vaikka
niitä olisi jo kuluttajien saatavilla. Toisaalta
taas ongelmaa helpottaa se, että uusien hyödykkeiden kulutus ei välttämättä heti nouse
merkittäväksi.
Tulevaisuudessa suurten tietomassojen eli
Big Datan yleistyminen voi auttaa uusien hyödykkeiden tunnistamisessa ja niiden kulutusarvon määrittämisessä. Big Dataan voidaan
laskea esimerkiksi kassapääteaineistot, jotka
2 Euroopan komission asetukset koskevat vain yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Vastaavia tuotantomenetelmiä sovelletaan kuitenkin myös erikseen tuotettavaan
kansalliseen kuluttajahintaindeksiin.
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tarjoavat tuoretta tietoa kulutuksesta lyhyellä
viiveellä. Osa muiden maiden tilastovirastoista
käyttää kassapääteaineistoja jo säännöllisessä
tilastotuotannossa. Suomessakin näiden aineistojen käyttöä ollaan kehittämässä. Ensimmäinen kassapääteaineisto Suomen kuluttajahintaindeksin laadinnassa otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa. Uusi tietojenkeräys koski itsehoitolääkkeitä sekä ei-korvattavia reseptilääkkeitä. Kassapääteaineistojen käyttöä on tarkoitus lähiaikoina laajentaa koskemaan päivittäistavaroita.
2.2 Poistuvia tuotteita korvataan

Vuoden aikana tuotteita häviää markkinoilta ja
uusia tulee tilalle. Poistuvien tuotteiden korvaaminen uusilla on osa kuluttajahintaindeksin
normaalia tuotantoa. Tuotteita poistetaan ja
korvataan joko silloin, kun vanha tuote poistuu
kaupan valikoimasta tai silloin, kun vanhan
tuotteen ei katsota enää olevan kulutuksen
kannalta edustava. Edustavuuden arvioinnissa
hyödynnetään sekä tilastohaastattelijoiden paikallistuntemusta että myymälähenkilökunnan
tietoa myydyimmistä tuotteista.
Tuotetta korvattaessa merkittävimpänä ohjenuorana uuden tuotteen valinnassa on se, että
uuden tuotteen tulee olla kulutuskäyttäytymistä
edustava. Lisäksi indeksilaskennan kannalta on
helpompaa, mikäli uusi tuote on mahdollisimman vertailukelpoinen vanhaan. Näin voidaan
vähentää tuotteiden laadullisista eroista johtuvaa hintakehityksen mittausongelmaa.
Edustavuuden korostaminen uuden tuotteen valintakriteerinä on tärkeää siksi, että
hintakeruuseen valikoituisi tuotteita, joita kuluttajat todella ostavat. Jos uuden tuotteen valinnassa pääkriteerinä pidettäisiin vastaavuutta vanhaan tuotteeseen, niin erityisesti elekt-
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ronisten laitteiden kohdalla hintakeruuseen
valikoituisi todennäköisesti tuotteita, jotka
ovat jo elinkaarensa loppupuolella. Tällöin ne
eivät välttämättä edustaisi kuluttajien todellisia
valintoja.

3. Tuotteiden laadunmuutokset
Kuluttajahintaindeksi pyrkii mittaamaan puhdasta hintakehitystä, eli tuotteen vaihtuessa sen
laadunmuutos suhteessa vanhaan tuotteeseen
ei saa näkyä hintamuutoksessa. Pohditaan ensin mitä laadunmuutoksella tässä yhteydessä
tarkoitetaan, ja käydään sitten läpi kuluttajahintaindeksissä tällä hetkellä käytettyjä menetelmiä laadunmuutosten hallitsemiseksi.
3.1 Mitä on laadunmuutos?

Yksi tapa laadunmuutoksen määrittelyyn on
tarkastella muutosta kuluttajan saaman hyödyn
pohjalta. Tämä ajattelu nojaa elinkustannusindeksin määritelmään. Elinkustannusindeksi
pyrkii mittaamaan kunakin ajanhetkenä sitä
minimikulutuksen tasoa, millä kuluttaja pystyy

säilyttämään saman hyötytason. Elinkustannusindeksi ei siis pyri vakioimaan ostettuja tuotteita ja niiden ominaisuuksia, vaan se sallii kulutuksen muuttumisen hintojen muuttuessa,
kunhan kuluttajan hyötytaso pysyy vakiona
(Konüs 1939).
Ekonomistien toiveissa esiintyy usein hintakehityksen mittaaminen mahdollisimman
tarkasti elinkustannusindeksin mukaisesti.
Puhtaan elinkustannusindeksin laskeminen
olisi kuitenkin käytännössä hyvin hankalaa,
koska se vaatisi kuluttajien hyödyn estimointia.
Elinkustannusindeksin määritelmästä poiketen kuluttajahintaindeksin laskenta pohjautuu
ennalta määriteltyyn hyödykekoriin, johon on
valittu joukko keskimääräisen kuluttajan kulutusta mahdollisimman hyvin kuvaavia hyödykkeitä. Tämä hyödykekori pysyy periaatteessa
vakiona, kunnes määritellään uusi hyödykekori. Kiinteästä hyödykekorista huolimatta elinkustannusindeksin mukaisesta hyötyajattelusta
on apua laadunmuutoksen määrittelyssä (IMF/
ILO/OECD/Eurostat/UN/The World Bank
2004). Havainnollistetaan tätä taulukon 2 esimerkin avulla.

Taulukko 2. Laadunmuutoksen arvo perustuen kuluttajan saamaan hyötyyn
Aika

Vanhan
mallin hinta

Uuden
mallin hinta

Kuluttaja valitsee

Laadunmuutoksen
arvo

Puhdas hintamuutos

t1

450

500

Uuden mallin

> 50 euroa

â

t2

449

500

Uuden mallin

> 51 euroa

â

…

…

…

…

…

tn-1

401

500

Uuden mallin

> 99 euroa

â

tn

400

500

Vanhan mallin

≈ 100 euroa

0
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Otetaan esimerkiksi matkapuhelimet, joissa säännölliseen tahtiin tapahtuvat mallipäivitykset ovat tavallisia. Oletetaan, että vanhan
mallin hinta on ollut 450 euroa ja uusi malli
tulee markkinoille hintaan 500 euroa. Uusi
malli voi sisältää esimerkiksi tehokkaamman
prosessorin, enemmän muistia tai edistyksellisemmän kameran. Hintaeroa on aluksi 50 euroa. Havaitaan, että kuluttaja valitsee näillä
hinnoilla uuden mallin. Jos oletetaan kuluttajan käyttäytyvän rationaalisesti, niin valinnasta voidaan päätellä, että kuluttaja saa suuremman hyödyn valitsemalla vallitsevilla hinnoilla
uuden mallin. Eli parantuneen laadun arvo on
kuluttajalle enemmän kuin 50 euron hintaero.
Koska parantuneen laadun arvo on suurempi
kuin todellinen hintaero, niin matkapuhelimen hinta on kuluttajan näkökulmasta laskenut. Vanhan mallin hintaa lasketaan asteittain,
kunnes ajanhetkellä t n päädytään 400 euroon.
Tällöin havaitaan, että kuluttaja siirtyy takaisin
vanhaan malliin. Parantuneen laadun, eli laadunmuutoksen, arvoksi saadaan tässä tapauksessa siis juuri ja juuri alle 100 euroa.
Todellisuudessa kuluttajan saaman hyödyn
tarkan rahallisen arvon määrittäminen olisi
hyvin vaikeaa. Kuluttajan saamaan hyötyyn
pohjautuva ajattelu voi kuitenkin toimia teoreettisena viitekehyksenä käytännön indeksilaskennassa. Tuotteen vaihtuessa uuden ja vanhan tuotteen vertailukelpoisuutta voidaan arvioida kuluttajan saaman hyödyn kautta. Tämän arvion perusteella voidaan myös tehdä
päätös tuotteiden välisen hintaeron käsittelystä. Mikäli tuotteiden arvioidaan tuottavan kuluttajalle saman hyödyn, niin hintaeron katsotaan olevan kokonaan puhdasta hinnanmuutosta. Mikäli tuotteiden ei katsota olevan hyödyltään vertailukelpoisia, niin puhdas hintojen
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muutos täytyy arvioida valitun laadunmuutosmenetelmän avulla.
Vertailukelpoisuuden arvioinnissa haasteena on arvion subjektiivisuus, mistä taas aiheutuu mittausvirhettä. Toisaalta indeksilaskennassa on välttämätöntä löytää toimintatavat,
jotka tuottavat mahdollisimman tarkan tuloksen, mutta ovat silti käytännön työhön sovellettavissa.
3.2 Laadunmuutosmenetelmät
kuluttajahintaindeksissä

Laadunmuutosten käsittelyyn indeksilaskennassa on olemassa erilaisia menetelmiä. EUtasolla on viime vuosina joidenkin hyödykeryhmien kohdalla pyritty yhtenäistämään käytettyjä menetelmiä, mutta eroavaisuuksia löytyy
silti. Joissakin maissa käytetään enemmän tilastollista mallinnusta, kun taas toisissa menetelmät voivat perustua enemmän harkinnanvaraisuuteen (Koistinen-Jokiniemi ym. 2017). Usein
menetelmien valintaa rajoittavat käytettävissä
olevat resurssit ja eri hyödykkeistä ja yksittäisistä tuotteista saatavilla olevat tiedot.
Laadunmuutosmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: puuttuvan hintakehityksen arviointiin muiden tuotteiden hintakehityksen perusteella sekä tuotteen ominaisuuksien perusteella tehtävään arvioon siitä,
mikä osa hinnanmuutoksesta johtuu laatueroista ja mikä osa on puhdasta hinnanmuutosta. Edelliset ovat yleisesti ottaen helpompia
soveltaa käytännön työhön, kun taas jälkimmäiset vaativat enemmän tietoa muun muassa
tuotteen ominaisuuksista.
Suomen kuluttajahintaindeksin laadinnassa
käytetään sekä hintakehityksen arviointia muiden tuotteiden perusteella että ominaisuuksiin
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perustuvaa laadunmuutoksen arviointia. Yleisimmin puuttuva hintakehitys estimoidaan
niiden yksittäisten tuotteiden avulla, jotka
kuuluvat samaan hyödykkeeseen ja joista hintakehitys kyseisellä periodilla on saatavissa.
Menetelmän etuna on sen helppokäyttöisyys
indeksien rutiinituotannossa. Heikkoutena on
se, että se olettaa uusien markkinoille tulevien
tuotteiden noudattavan markkinoilla jo olevien
kanssa samanlaista hintakehitystä. Näin ei
välttämättä aina ole. Uuden tuotteen ilmestyessä markkinoille sen hinta voi ensin olla hyvin
korkea, minkä jälkeen hinta voi laskea merkittävästi. Greenlees (2000) ottaa esimerkiksi tietokoneet ja vaatteet. Molempien kohdalla on
tyypillistä, että uudet mallit tulevat markkinoille ensin korkeaan hintaan, kun taas elinkaarensa loppupuolella olevat tuotteet voidaan
myydä pois suurilla alennuksilla.
Hintakehityksen estimoinnin lisäksi Suomen kuluttajahintaindeksissä joidenkin hyödykkeiden hintakehitystä mitataan hedonisilla
menetelmillä. Hedoniset menetelmät perustuvat siihen, että hyödykkeen hinta muodostuu
sen ominaisuuksien perusteella. Hedonisia
menetelmiä voidaan soveltaa eri tavoin, joista
yksi tapa on estimoida tuntematon hinta hedonisen regressiomallin avulla. Näin tehdään
kuluttajahintaindeksissä omistusasuntojen sekä käytettyjen autojen kohdalla. Hedonisten
menetelmien etuna on se, että ne perustuvat
tilastolliseen mallintamiseen ja poistavat näin
subjektiiviseen laadunmuutoksen arviointiin
liittyvää mittausvirhettä. Toisaalta hedonisen
mallintamisen edellytyksenä on se, että hyödykkeiden ominaisuuksista on saatavilla riittävästi tietoa. Lisäksi hedoniset mallit vaativat
säännöllistä päivitystä kuluttajien preferenssien muuttuessa.

Edellä mainittujen menettelyjen lisäksi korvaavan tuotteen hinta voidaan joskus kerätä
ennakkoon, kun vanhan tuotteen tiedetään
häviävän markkinoilta. Ennakkoon kerättyä
hintaa ei käytetä kyseisen kuukauden indeksilaskennassa, vaan seuraavassa kuussa vanha
tuote korvataan uudella, ja aiemmin kerättyä
hintaa käytetään vertailuhintana.
Tällä hetkellä tilastovirastoissa käytetyt laadunmuutosmenetelmät on kehitetty perinteisellä hintakeruulla kerätyn hinta-aineiston
käsittelyyn. Perinteisellä hintakeruulla tarkoitetaan tässä esimerkiksi Suomessa käytössä
olevaa haastattelijakeruuta, jossa tilastohaastattelijat vierailevat liikkeissä kuukausittain. Perinteisellä hintakeruulla kerätty aineisto on
yleensä rajallista ja sitä voidaan kuukausittaisessa indeksituotannossa käsitellä kohtalaisen
tarkallakin tasolla. Uudet Big Data -tyyppiset
sähköiset aineistot asettavat tarpeen kehittää
käytettyjä laadunmuutosmenetelmiä uusiin aineistoihin soveltuviksi. Vaikka tietoa voitaisiin
uusista aineistoista saada tarkemmalla tasolla,
niin aineistomäärän kasvu pakottaa lisäämään
automaattisia käsittelytapoja ja puolestaan vähentää mahdollisuutta manuaaliseen tietojen
tarkasteluun.

4. Digitalisaation tuomat uudet
haasteet
Digitalisaatio on tuonut tilastovirastojen saataville entistä tarkempia aineistoja, mutta lisäksi
se on laajentanut markkinoita, muuttanut kaupankäynnin tapoja ja antanut mahdollisuuksia
uudenlaisten sähköisten tuotteiden syntyyn.
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4.1 Verkkokauppa on laajentanut
markkinoita

Verkkokauppa on laajentanut kuluttajalle helposti saatavilla olevia markkinoita. Suomessa
asuva henkilö voi nykyään kohtuullisen pienellä vaivalla tilata tuotteita kotiovelle esimerkiksi Saksasta. Sekä kotimainen että ulkomainen
verkkokauppa on vuosien aikana kasvattanut
suosiotaan ja molempien merkitys on jo suuri.
Paytrailin vuonna 2017 julkaiseman raportin
mukaan 84 prosenttia suomalaisista tekee ostoksia verkkokaupoissa (Paytrail 2017). Ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tehneiden
osuus oli 54 prosenttia.
Verkkokaupan yleistymisen vuoksi Eurostat on laatinut suosituksen, jonka mukaan kotimaisesta tai ulkomaisesta verkkokaupasta
tehty osto tulisi sisällyttää sen maan kuluttajahintaindeksiin, mihin ostettu tuote toimitetaan (Eurostat 2016). Suomen kuluttajahintaindeksissä verkkokauppa on mukana muun
muassa vaatteissa ja jalkineissa sekä kulutuselektroniikassa. Haasteena on tällä hetkellä
se, että riittävän tarkkaa tietoa tehdyistä verkko-ostoista ei ole tilastokäyttöön saatavilla.
Tiedonsaanti erityisesti ulkomaisista verkkoostoista on vaikeaa. Tulevaisuudessa Big Datan
kehittyminen voi tuoda tähän helpotusta. Ratkaisuja voisivat tarjota esimerkiksi tarkan tason maksukorttiaineistot.
Verkkokaupan yleistyminen ja markkinoiden laajeneminen on kuluttajan kannalta tarkoittanut myös sitä, että hänellä voi olla mahdollisuus ostaa haluamansa tuote suomalaisesta tai ulkomaisesta verkkokaupasta halvemmalla kuin kotimaisesta kivijalkakaupasta.
Nykykäytäntöjen mukaan eri kauppojen tuotteita ei kuluttajahintaindeksissä pääsääntöisesti verrata keskenään. Verkkokaupan hintaa ei
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siis verrata kivijalkakaupan hintaan, vaikka
verkkokaupasta olisi saatavilla täsmälleen sama tuote. Näin ollen kuluttajalle tarjolla oleva
hinnanalennus ei näy indeksissä. Jos sen sijaan
verkkokaupan tuotteiden hinnat laskevat nopeammin kuin kivijalkakaupan hinnat, niin
tämä lasku näkyy indeksissä.
Toisaalta on mahdollista, että kivijalkakaupan viereen aukeaa uusi kilpaileva kauppa,
joka myy samoja tuotteita halvemmalla hinnalla. Myöskään tämä kuluttajan näkökulmasta
tapahtunut hinnanalennus ei näy indeksissä.
Näiden ongelmien hallinta käytännössä olisi
erittäin haasteellista ja vaatisi hyvin tarkkaa ja
ajantasaista tietoa markkinoilla tapahtuvista
muutoksista.
4.2 Uudenlaiset kaupankäynnin
mahdollisuudet

Laajentuneiden markkinoiden lisäksi kaupan
sähköistyminen on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia käydä kauppaa eri hyödykkeillä. Tästä esimerkkinä on alustatalous, kuten AirBnB
ja Uber. Alustatalous sinänsä ei ole uusi ilmiö,
erilaisia kanavia kuluttajien väliseen kaupankäyntiin on ollut olemassa jo vuosikausia. Tekninen kehitys on kuitenkin helpottanut toimintaa ja tuonut yksityishenkilöille järjestelmällisempiä ja helppokäyttöisempiä kaupankäynnin
alustoja.
Alustataloutta ei tällä hetkellä huomioida
kuluttajahintaindeksissä, eikä sen käsittelyyn
ole vielä olemassa sovittuja käytäntöjä. Yhteisiä
käytäntöjä kehitetään kansainvälisesti. Myös
Suomi osallistuu tähän työhön.
Kaupan sähköistyminen on helpottanut
monimutkaisempien kysyntään sidottujen hinnoittelumekanismien käyttöä. Tästä esimerkkinä ovat tie-, raide- ja lentoliikenteen matka-
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Taulukko 3. Lehtien hintaindeksi, kun paperilehti ja verkkolehti käsitellään erillisinä tuotteina
Hinta,
t0

Hinta,
t1

Hinta,
t2

Muutos
t0 -t1 , %

Muutos
t1 -t2 , %

100

100

100

0

0

Paperilehti

10

10

-

0

-

Verkkolehti

-

7

-

0

Lehtien hintaindeksi

liput, joiden hinnat voivat vaihdella ostettujen
lippujen mukaan. Vaihtuvat hinnat mutkistavat
hintaseurantaa erityisesti silloin, jos saatavilla
ei ole tietoa siitä, millä hinnalla kuluttajat ovat
todellisuudessa tuotteita ostaneet.
4.3 Digitaaliset tuotteet fyysisten
tuotteiden korvaajina

Digitalisaation myötä perinteisten tuotteiden
rinnalle tai niitä korvaamaan on tullut vastaavia
sähköisiä tuotteita. Näistä esimerkkejä ovat
verkkolehdet, sekä musiikin ja elokuvien suoratoistopalvelut. Sähköisten tuotteiden käsittely hintaindekseissä suhteessa perinteisiin tuotteisiin ei ole yksiselitteistä eikä vakiintunutta.
Tarkastellaan seuraavaksi tapausesimerkkinä
vaihtoehtoisia tapoja käsitellä verkkolehtiä indeksissä.
Sähköiset lehdet otettiin mukaan kuluttajahintaindeksin hintakeruuseen vuonna 2015.
Tällä hetkellä niitä käsitellään pääosin omina
tuotteinaan paperilehtien rinnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että paperilehden hintaa verrataan
aina saman paperilehden hintaan, ja verkkolehden hintaa verrataan aina saman verkkolehden hintaan. Joidenkin lehtien kohdalla ei ole

7

mahdollista erottaa paperilehden ja verkkolehden hintaa, jolloin molemmat sisältyvät samaan
yksittäiseen tuotteeseen. Lisäksi voi olla tapauksia, joissa paperilehti lakkautetaan ja tuotetaan enää vain verkkolehteä. Koska paperilehteä ja verkkolehteä käsitellään omina tuotteinaan, niin kuluttajien siirtyminen paperilehden kuluttamisesta verkkolehden kuluttamiseen ei aiheuta muutosta indeksiin. Taulukko
3 havainnollistaa tätä.
Taulukon esimerkissä verkkolehti otetaan
mukaan hintakeruuseen periodilla t1 ja se tulee
mukaan indeksiin periodilla t2, kun kaksi peräkkäistä hintaa on saatavilla. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että paperilehti poistuu
samalla hintakeruusta. Koska verkkolehden
hintaa verrataan vain verkkolehden hintaan ja
kummassakaan tuotteessa ei tapahdu hintamuutosta, niin lehtien hintaindeksi pysyy
muuttumattomana.
Vaihtoehtoisesti olisi voitu ajatella, että verkkolehti korvaa paperilehden ja tuotteet ovat täysin vertailukelpoisia. Tällöin verkkolehden hintaa olisi verrattu suoraan paperilehden hintaan,
jolloin indeksissä näkyisi hinnanlasku periodilla t2. Taulukko 4 havainnollistaa tätä.
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Taulukko 4. Lehtien hintaindeksi kun paperilehti ja verkkolehti käsitellään täysin vertailukelpoisina
tuotteina.
Hinta, t0

Hinta, t1

Hinta, t2

Muutos
t0-t1, %

Muutos
t1-t2 , %

100

100

70

0

-30,0

Paperilehti

10

10

-

0

-

Verkkolehti

-

10
(vertailuhintana
paperilehden hinta)

7

-

-30,0

Lehtien hintaindeksi

Taulukko 5. Lehtien hintaindeksi kun paperilehden ja verkkolehden hintamuutoksia painotetaan
niiden kulutusosuuksilla
Kulutusosuus,
%

Hinta, t0

Hinta, t1

Hinta, t2

Muutos
t0-t1, %

Muutos
t1-t2 , %

100

100

100

100

0

0

Paperilehti

40

10

10

10

0

0

Verkkolehti

60

7

7

7

0

0

Lehtien hintaindeksi

Taulukon 4 esimerkki on yksinkertaistettu,
koska siinä ei huomioida paperilehden ja verkkolehden laadullista eroa. Todellisuudessa kuluttajan saama hyöty verkkolehdestä voisi olla
suurempi, koska verkkolehti voi tarjota ajantasaisempaa ja laajempaa tietoa kuin paperilehti.
Kuluttajan saama suurempi hyöty pitäisi siis
huomioida indeksissä vielä suurempana hinnanlaskuna. Lisäksi molemmissa esimerkeissä
oletettiin, että verkkolehti tulee korvaamaan
paperilehteä ja paperilehti poistuu markkinoilta. Useimmiten siirtyminen paperilehdestä
verkkolehteen ei kuitenkaan tapahdu yhtenä
tiettynä ajankohtana, vaan molemmat tuotteet
esiintyvät rinnakkain. Tarkastellaan vielä tapa540

usta, jossa paperilehti ja verkkolehti esiintyvät
rinnakkain ja näiden hintamuutoksista lasketaan kulutusosuuksilla painotettu keskiarvo.
Taulukon 5 esimerkissä oletetaan edelleen,
että verkkolehden ja paperilehden hinnat pysyvät tarkasteluajanjaksolla samoina. Lisäksi näitä
käsitellään erillisinä tuotteina. Koska kummankaan tuotteen hinta ei muutu, niin kulutusosuuksilla painotettu indeksi pysyy muuttumattomana.
Kulutusosuuksien muuttuessa verkkolehti
voisi saada yhä suuremman merkityksen. Tämä
tarkoittaisi sitä, että verkkolehden hintamuutos
vaikuttaisi lehtien hintaindeksiin enemmän
kuin paperilehden hintamuutos. Silti varsinai-
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nen siirtymä paperilehdestä halvemman hintatason verkkolehteen ei näkyisi indeksissä hinnanalennuksena. Siirtymä fyysisestä tuotteesta
korvaavaan sähköiseen tuotteeseen näkyisi
indeksissä hinnanalennuksena ainoastaan siinä
tapauksessa, että fyysisen ja sähköisen tuotteen
hintoja verrattaisiin keskenään ja näiden välinen laatuero voitaisiin arvioida.
Sähköisten tuotteiden kohdalla lisähaastetta tuo myös se, että digitaalisten palveluiden
sisältö on helposti laajennettavissa. Sisällön
laajentuessa kuluttajan saama hyöty voi kasvaa,
mutta tämän hyödyn muutoksen mittaaminen
käytännössä on erittäin vaikeaa.

5. Lopuksi
Kuluttajahintaindeksin laadun kannalta on tärkeää, että digitalisaation myötä käyttöön saadaan tarkempia ja ajantasaisempia aineistoja,
joiden avulla pystytään ratkomaan hintaindeksien tuotantoon liittyviä haasteita. Vähintään
yhtä tärkeää on myös kehittää yhteisiä kansainvälisesti hyväksyttyjä toimintatapoja uusien
aineistojen ja uudenlaisten tuotteiden käsittelyyn. Hintaindekseillä on tärkeä asema itsenäisinä taloutta kuvaavina indikaattoreina, mutta
deflaattorikäytön kautta niillä on vaikutusta
myös muihin taloustilastoihin. Kokonaisuutena
mahdollisimman luotettavan taloustiedon tuottaminen vaatii yhteistyötä tiedonantajien, tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien välillä sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. □

Kirjallisuus
Euroopan Unioni (2010), “Commission Regulation
(EU) No 1114/2010”, Official Journal of the European Union: L 316/4–6, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:
316:0004:0006:EN:PDF (viitattu 24.10.2017),
37–58.
Eurostat (2016), “The treatment of cross-border
internet purchases in the HICP”, http://ec.
e u r o pa .e u / e u r o s t a t / do c u m e n t s / 272892/
7048317/HICP-recommendation-on-internet+
purchases-December-2016/ (viitattu 30.10.2017).
Greenlees J. (2000), “Consumer Price Indexes:
Methods for Quality and Variety Change”,
Statistical Journal of the United Nations Economic
Commission for Europe 17: 59–74.
IMF/ILO/OECD/Eurostat/UN/The World Bank
(2004), Consumer Price Index Manual, Theory
and Practice, International Labour Office.
Itkonen Juha (2015), “Kiihdyttääkö digitalisaatio
talouskasvua?”, Euro & talous 2/2015,
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2015-2/
kiihdyttaako-digitalisaatio-talouskasvua/
(viitattu 30.10.2017).
Koistinen-Jokiniemi, P., Koskiniemi, T., Lehtinen,
I., Lindroos, V., Martikainen, J., Montonen, S.,
Savela, O. ja Tuomaala, E. (2017), Digitalisaatio
ja BKT – Miten digitalisaatio näkyy taloustilastoissa, Tilastokeskus.
Konüs A. A. (1939), “The Problem of the True Index of the Cost of Living”, Econometrica 1: 10–
29.
Paytrail (2017), Finnish E-Commerce. All You Need
to Know About E-Commerce in Finland 2017,
Paytrail Plc.
Tilastokeskus (2016), Kuluttajahintaindeksin
käsikirja 2015=100 - käyttäjän käsikirja, Käsikirjoja 39, Tilastokeskus.

541

