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Kansantalouden tilinpitotietojen tarkentuminen

Suvi Kangasrääsiö

Talouden kehitystä kuvaavat tilastoaineistot valmistuvat viiveellä, ja tilastojen lukuja tarkennetaan eli revisioi-
daan lähdeaineistojen täydentyessä ja tarkentuessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kansantalouden neljännes-
vuositilinpidon tavaroiden ja palveluiden tilin (entinen huoltotase) tilastojen tarkentumista. Artikkelissa ku-
vaillaan Suomen bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin ja sen kysyntäerien tarkentumista ja testataan 
mahdollisuuksia ennakoida BKT:n tarkentumista. Bruttokansantuotteen kasvun estimaatit ovat tulosten mukaan 
hieman harhaisia tarkastelujakson aikana, ja luvut tarkentuvat eniten suhdanteen käännepisteissä sekä kahdel-
la ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvun tarkentuminen ei ole enna-
koitavissa pelkkää bruttokansantuoteaineistoa käyttämällä, mutta tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollisella 
erolla on jonkin verran ennustekykyä. Kysyntäeristä mittaluokaltaan suurimmat revisiot ovat voimakkaasti 
vaihtelevilla tuonnilla ja viennillä, mutta nettoviennin tarkentuminen jää vähäiseksi tuonnin ja viennin tarken-
tuessa tyypillisesti samaan suuntaan. Yksityinen kulutus tarkentuu maltillisesti, mutta erän suuresta koosta 
johtuen tarkentuminen on kokonaiskysynnän kannalta merkittävää.

Bruttokansantuote (BKT) on keskeisin muut-
tuja talouden kehityksen seurannan kannalta. 
Koska talouspoliittisia ja liiketoiminnallisia 
päätöksiä tehdään reaaliajassa, myös talouden 
kehityksestä halutaan reaaliaikaista tietoa. Nel-
jännesvuositilinpito tarjoaa reaaliaikaisempaa 
tietoa talouden kehityksestä kuin vuositilin-
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pito. Neljännesvuositason BKT:n määrittämis-
tä vaikeuttaa kuitenkin muun muassa tilastoin-
nin viiveet. BKT:n laskennassa käytettävien 
lähdeaineistojen täydentyminen ja tarkentumi-
nen ajan kuluessa aiheuttaa myös BKT-lukujen 
tarkentumista eli revisioitumista. Muita syitä 
lukujen tarkentumiseen ovat neljännesvuosi-



639

tilinpidon täsmäyttäminen kattavampaan vuo-
sitilinpitoon tai menetelmälliset syyt. Tarken-
tumisen mittaluokka kuvaakin BKT-estimaatin 
laskentaan liittyvää epävarmuutta.

Ensimmäiset estimaatit BKT:n kasvuvauh-
dista vuosineljänneksellä julkaistaan Suomessa 
viimeistään 60 päivää neljänneksen päättymi-
sen jälkeen, vaikka kaikki BKT:n laskennassa 
käytettävä tieto ei vielä tuolloin ole saatavilla. 
Lopulliset BKT:n tilastot valmistuvat noin 
kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jäl-
keen, mutta esimerkiksi kausitasoitusta teh-
dään vielä tämän jälkeenkin (SVT 2014). 

BKT:n kasvun tilastojen tarkentuminen ei 
ole täysin merkityksetöntä taloudellisessa mie-
lessä, sillä tiedot BKT:n kasvusta ovat tarken-
tuneet ensimmäisissä tarkistuksissa parhaim-
millaan jopa yli kahdella prosenttiyksiköllä, 
kun taas finanssikriisin ajan kasvuasteita tar-
kennettiin myöhemmissä tarkistuksissa lähes 
neljällä prosenttiyksiköllä. Usein keskustelua 
talouden tilasta käydään ensimmäisten BKT-
julkistusten ja ennusteiden varassa, vaikka tar-
kentuneet BKT-luvut kuvaavat talouden tilaa 
ennakkotietoja ja ennusteita realistisemmin. 

BKT:n tarkentumista käsitellään kirjalli-
suudessa tyypillisesti joko kuvailevasta näkö-
kulmasta tai pyrkien ennakoimaan sitä.1 Tilas-
tojen tarkentumista käsittelevän kirjallisuuden 
tulokset vaihtelevat maittain ja tarkasteluajan-
kohdan mukaan, mutta osa empiirisistä tulok-
sista on suhteellisen vakiintuneita, kuten tar-
kentumisen riippuminen suhdannetilanteesta 
(Dynan ja Elmendorf 2001; Shrestha ja Marini 
2013). 

Tilastojen tarkentumisen ennakointimah-
dollisuus on empiirinen kysymys ja riippuu 

1 Croushore (2011) esittää kattavan kirjallisuuskatsauksen 
makrotaloudellisten tilastojen tarkentumisesta.

siitä, mikä alun perin aiheuttaa tarkentumisen. 
Osa tutkimuksista tukee niin sanottua uutis-
hypoteesia, jonka mukaan BKT tarkentuu uu-
den tiedon kertymisen vuoksi, jolloin tarken-
tumista ei voida ennustaa (Jore 2017; Silivers-
tovs 2012). Toiset tutkimukset antavat tukea 
niin sanotulle kohinahypoteesille, jonka mu-
kaan tarkentuminen vähentää ensimmäisissä 
estimaateissa ollutta mittausvirhettä, jolloin 
BKT:n oikea arvo voidaan ennustaa käyttämäl-
lä ensimmäisiä tilastojulkistuksia (Hogrefe 
2008). Osassa tutkimuksista tarkentumisen 
nähdään johtuvan näistä molemmista ilmiöistä 
(Raponi ja Frale 2014). Empiiriset tutkimukset 
tarjoavat ristiriitaisia näkemyksiä, mikä kertoo 
muun muassa siitä, että osassa tapauksista tar-
kentuminen on ennustettavissa ja osassa ei. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen 
kansantalouden tilinpidon tavaroiden ja palve-
luiden tilin (entinen huoltotase) tilastojen tar-
kentumista ajalta 2006Q3–2016Q3. Se kertoo 
koko talouden tarjonnan (tuotannon ja tuon-
nin) olevan yhtä suurta kuin kysynnän (yksityi-
nen ja julkinen kulutus, investoinnit, vienti ja 
varastonmuutos). Suomen neljännesvuosittai-
sen BKT:n ja sen kysyntäerien kausitasoitetun 
volyymin tarkentumista tutkitaan tunnusluku-
jen, kuvioiden ja taulukoiden avulla ja selvite-
tään, kuinka paljon BKT:n ja sen kysyntäerien 
neljännesvuosikasvu tarkentuu, miten kausita-
soitus ja deflatointi vaikuttavat BKT-estimaa-
tin tarkkuuteen, ja mitkä kysyntäeristä ovat 
sellaisia, joihin kannattaisi kiinnittää huomio-
ta talouden seurannassa. Toiseksi artikkelissa 
tarkastellaan myös, voidaanko BKT:n neljän-
nesvuosikasvujen tarkentumista ennustaa joko 
BKT:n ensimmäisen tilastojulkistusten mukai-
silla luvuilla tai tavaroiden ja palveluiden tilin 
tilastollisella erolla (entinen huoltotaseen tilas-
tollinen ero). Suomen kohdalla tämä ero on 
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saatavilla, mutta osassa maista varastojen muu-
tos toimii talouden kysynnän ja tarjonnan ta-
sapainottavana jäännöseränä, eikä tilastollista 
eroa ole saatavilla lainkaan. Olemassa olevassa 
kirjallisuudessa ei ole tarkasteltu tilastollisen 
eron käyttömahdollisuuksia tarkentumisen en-
nakointiin Suomen aineistolla. Tutkimus tuot-
taa näin ollen uutta tietoa tilastollisen eron 
hyödyntämismahdollisuuksista.

Suomessa BKT:n volyymin neljännesvuosi-
kasvu on tarkentunut keskimäärin -0,06 pro-
senttiyksikköä ja mittaluokaltaan eli itseisar-
voltaan keskimäärin 0,52 prosenttiyksikköä 
otoksessa kahden vuoden aikana ja vaihdellut 
tarkentumisajasta riippuen. Näitä lukuja voi 
suhteuttaa Suomen BKT:n kasvuvauhtiin, joka 
on tarkastelujaksolla ollut keskimäärin 0,08 
prosenttia. Näin ollen BKT:n tilastojen tarken-
tuminen ei ole ollut mittaluokaltaan täysin 
merkityksetöntä. Suomen BKT:n tilaston tar-
kentuminen onkin ollut suurempaa kuin 
OECD-maissa keskimäärin, mutta pienempää 
kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tarkentuminen on 
merkittävintä kahdella ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä ja suhdanteen käännepisteissä. 
Deflatointi ja kausitasoitus eivät lisää BKT- 
estimaatin epätarkkuutta. 

BKT:n neljännesvuosikasvun tarkentumi-
sen ennustamista koskevat tulokset osoittavat, 
että BKT:n ensimmäisten tilastojulkistusten 
mukaiset luvut eivät auta ennakoimaan BKT:n 
tarkentumista, mutta muun varhain saatavissa 
olevan aineiston, kuten tilastollisen eron, hyö-
dyntämisestä voi olla apua tarkentumisen 
suunnan ennustamisessa. BKT:n kysyntäeristä 
viennin ja tuonnin neljännesvuosikasvujen tar-
kentuminen on mittaluokaltaan suurinta, mut-
ta nettoviennin tarkentuminen jää vähäiseksi 
tuonnin ja viennin tarkentuessa tyypillisesti 
samaan suuntaan. Talouden seurannassa kan-

nattaisi kiinnittää huomiota muun muassa yk-
sityisen kulutuksen erään, sillä se tarkentuu 
mittaluokaltaan maltillisesti, mutta erän suu-
resta koosta johtuen tarkentuminen on merkit-
tävää kokonaiskysynnän kannalta. Tulokset 
ovat pitkälti samansuuntaisia kuin muita maita 
koskevassa kirjallisuudessa on todettu. 

Artikkelin ensimmäisessä jaksossa tarkas-
tellaan BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun 
tarkentumista, BKT-estimaatteja ja tarkentu-
misen ennakointimahdollisuuksia. Toisessa 
jaksossa tutkitaan BKT:n kysyntäerien neljän-
nesvuosittaisen kasvun tarkentumista. Viimei-
nen jakso sisältää artikkelin yhteenvedon. 

1. Bruttokansantuotteen 
tarkentuminen

Bruttokansantuotteen tilastojen tarkentuminen 
määritellään formaalisti seuraavasti. BKT:n vo-
lyymin tasoa vuosineljänneksellä t merkitään yt 

ja BKT:n volyymin prosentuaalista kasvua edel-
liseen neljännekseen verrattuna 
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 kuvaa tilaston julkaisuajankoh-
taa. Hetkellä t realisoituneen BKT:n volyymin 
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2 BKT:n 

2 Kirjallisuudessa esiintyy erilaisia olettamia ajasta, jossa 
tilastot ovat tarkentuneet ”oikeaan” arvoonsa. Esimerkiksi 
OECD (2015) tutkii tarkentumista viidessä kuukaudessa 
sekä yhdessä, kahdessa ja kolmessa vuodessa, kun taas  
Bishop ym. (2013) olettavat BKT:n tarkentuneen neljässä 
vuodessa. Fixler ym. (2014) vertaavat ensimmäisiä estimaat-
teja viimeisimpään saatavissa olevaan aineistoon. Tässä ar-
tikkelissa tilastojen oletetaan tarkentuneen kahdessa vuo-
dessa. Tiedot dokumentoidaan osittain myös muilla tarken-
tumisajoilla tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.
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volyymin tason tarkentumista tilastojen julkai-
suajankohtien 
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Näin määriteltynä positiiviset revisiot kertovat 
BKT-estimaatin tarkentuneen ylöspäin, mikä 
tarkoittaa, että ensimmäisen tilastojulkistuk-
sen BKT-estimaatit ovat aliarvioineet BKT:n 
kehitystä. Vastaavasti negatiiviset revisiot ker-
tovat yliarvioinnista. 

Keskimääräinen tarkentuminen (mean revi-
sion, MR) kuvaa tarkentumisen tyypillistä 
suuntaa ja se ilmaistaan prosenttiyksiköissä. 
Keskimääräinen tarkentuminen saadaan 
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BKT:n neljännesvuositilinpidon tarkentumisen 
syyt voidaan Eurostatin (2013) mukaan jaotel-
la kolmeen luokkaan: 1) lähtöaineisto täyden-
tyy, kun uutta aineistoa tulee saataville; 2) kau-
sitasoitettu aineisto tarkentuu, kun kausitasoit-
tamaton aineisto tarkentuu ja kun uudella ai-
neistolla tehty kausitasoitus aiheuttaa tarken-
tumista; 3) neljännesvuositilinpidon lukuja 
täsmäytetään kattavampaan vuositilinpitoon. 

Eurostatin (2013) mukaan tarkentumisen 
analyysin tarkoituksena on pienentää sitä tule-
vaisuudessa ja arvioida BKT-estimaatin laatua.3 
Shrestra ja Marini (2013) kuitenkin huomaut-
tavat, että tarkentuminen ei kuitenkaan välttä-
mättä kerro BKT-estimaattien laadusta. Jos 
BKT:ta ei tarkennettaisi, vaikka uusi saatavissa 
oleva tilastoaineisto antaisi siihen perusteita, 
lukujen tarkentumattomuus kertoisi BKT-esti-
maattien heikosta laadusta.

1.1. Aineisto

Tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuk-
sen tuottamaa kansantalouden tilinpidon vuo-
sineljännesaineistoa tavaroiden ja palveluiden 
tilistä. Tarkastelussa on kausitasoitettu volyymi 
ajalta 2006Q3–2016Q3.4 Taulukossa 1 kuva-
taan tutkimusaineiston rakennetta. Ensimmäi-
nen arvio vuoden 2006 kolmannen kvartaalin 
BKT:n kasvuvauhdista oli saatavilla 8.12.2006. 

3 Eurostat (2013) pitää BKT-estimaatin laadun mittareina 
tarkkuutta, luotettavuutta ja pysyvyyttä. OECD (2015) ar-
vioi laatua myös ajantasaisuudella.

4 Aineisto on poimittu Suomen Pankin tietokannasta. Ai-
neisto alkaa vuodesta 2006 ja sisältää tiedot tavaroiden ja 
palveluiden tilin tilastollisesta erosta. OECD:n Internet- 
sivuilta on saatavilla BKT:n revisioaineistoa pidemmältä 
aikaväliltä, mutta tavaroiden ja palvelujen tilin tilastollista 
eroa ei ole siellä saatavilla. 
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Tuolloin BKT:n reaaliseksi kasvuvauhdiksi ar-
vioitiin 0,9 prosenttia, mutta arvio tarkentui 
0,8 prosenttiin 1.3.2007, jolloin myös vuoden 
2006 neljännen kvartaalin ensimmäinen BKT-
estimaatti julkaistiin. Sen mukaan kasvu viimei-
sellä neljänneksellä olisi ollut 0,9 prosenttia, 
mutta arvio kuitenkin nousi kesäkuun 2007 
tarkistuksessa peräti 2,5 prosenttiin.

Suomessa BKT:n neljännesvuosikasvun ti-
lastojen tarkentuminen on vaihdellut yleensä 
vajaan prosenttiyksikön sisällä (kuvio 1). Tilas-
tot tarkentuivat poikkeuksellisen paljon vuosi-
na 2008–2009. Tällöin myös BKT:n kehitys oli 
globaalin rahoituskriisin ja Suomen ICT-sokin 
vuoksi poikkeuksellista. Viimeisimmän julkis-
tuksen perusteella BKT:n kausitasoitettu vo-
lyymi laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljän-
neksellä seitsemän prosenttia suhteessa edelli-
seen vuosineljännekseen. Ensimmäisissä tilas-
tojulkistuksissa neljännesvuosittaisen kausita-
soitetun BKT:n muutos arvioitiin huomattavas-
ti pienemmäksi, sillä osa BKT:n äkillisestä ro-

mahduksesta arvioitiin poikkeukselliseksi ää-
rihavainnoksi.5 Vasta jälkikäteen oli mahdol-
lista todeta, että kyseessä oli tasomuutos BKT:n 
kehityksessä (Tilastokeskus 2009). Tasomuu-
toksen huomioiminen kausitasoituksessa vä-
hensi seuraavien tilastojen tarkentumista. 

Tämän hetkisten tilastojen valossa Suomen 
BKT on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2015 
viimeisestä neljänneksestä lähtien, ja edellisen 
suhdannekäänteen katsotaan ajoittuneen vuo-
den 2015 puoliväliin. Ensimmäiset tilastojul-
kistukset BKT:n kehityksestä olivat kuitenkin 
vaimeampia, mikä osaltaan vaikeutti suhdan-
nekäänteen havaitsemista. 

5 Poikkeukselliset äärihavainnot aiheuttavat haasteita kau-
sitasoitukselle ja ne tulee huomioida kausitasoituksessa 
erikseen. Äärihavainnot voidaan luokitella yksittäisiksi 
poikkeaviksi äärihavainnoiksi (additive outlier), vaimene-
vaksi muutokseksi (transitory change) tai tasomuutokseksi 
(level shift) (Eurostat 2013, 218.)

Tilastojulkistukset

vuosineljännes 8.12.2006 1.3.2007 13.6.2007 13.7.2007 7.9.2007 5.12.2007 … 2.12.2016

2006Q3 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 … 0,8

2006Q4 0,9 2,5 2,4 2,3 1,1 ... 1,0

2007Q1 0,8 0,9 0,7 1,2 ... 1,8

2007Q2 0,9 1,0 ... 1,7

... ... ... ...

2016Q3 0,4

Taulukko 1. Tutkimusaineiston rakenne

Lähde: Tilastokeskus.
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Tilastojen tarkentumisen mittaluokka riip-
puu tarkasteltavasta maasta ja ajankohdasta, 
sekä ajasta, jonka kuluessa estimaatin oletetaan 
tarkentuneen ”oikeaan” eli lopulliseen arvoon-
sa. Suomessa BKT:n volyymin neljännesvuosi-
kasvun estimaatit ovat olleet tarkastelujaksolla 
keskimäärin hieman harhaisia, sillä keskimää-
räinen tarkentuminen (MR) on ollut kahden 
vuoden tarkentumisajalla -0,06 ja ilman ääriha-
vaintoja -0,08 prosenttiyksikköä ja vaihdellut 
tarkentumisajasta riippuen (taulukko 2). Revi-
sioiden itseisarvot (MAR) ovat puolestaan olleet 
keskimäärin 0,52, ja ilman äärihavaintoja 0,31 
prosenttiyksikköä kahden vuoden tarkentumis-
ajalla. Näitä lukuja voi suhteuttaa Suomen 
BKT:n kasvuvauhtiin, joka on tarkastelujaksolla 
ollut keskimäärin 0,08 prosenttia. Näin ollen 
BKT:n tilastojen tarkentuminen ei ole ollut mit-
taluokaltaan täysin merkityksetöntä.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin 
OECD:n (2015) vuosien 1994–2013 aineistolla 
tehdyssä tutkimuksessa, jossa Suomi sijoittui 
kahdeksantoista OECD-maan vertailussa suur-
ten revisioiden maiden joukkoon. OECD-
maissa neljännesvuosittainen kasvuvauhti on 
tarkentunut keskimäärin 0,03 prosenttiyksik-
köä (MR) itseisarvojen keskiarvon (MAR) olles-
sa puolestaan 0,34 prosenttiyksikköä, kun tar-
kastellaan 2 vuoden aikana tapahtunutta tar-
kentumista vuosina 1994–2013 (OECD 2015). 

Luonnollinen verrokkimaa Suomelle on 
Ruotsi, jossa keskimääräinen kahdessa vuodes-
sa tapahtunut tarkentuminen (MR) on ollut 
0,17 ja ilman äärihavaintoja 0,10 prosenttiyk-
sikköä samalla tarkastelujaksolla. Revisioiden 
itseisarvojen keskiarvot (MAR) ovat puolestaan 
olleet Ruotsissa 0,75 ja ilman äärihavaintoja 
0,50 prosenttiyksikköä. (OECD 2019.) Suomen 

Kuvio 1. BKT:n ensimmäisen ja viimeisimmän tilastojulkistuksen mukaiset kasvuvauhdit ja BKT-
estimaattien vaihteluväli

Lähde: Tilastokeskus.
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Koko otos
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?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

MR 0,01 0,03 -0,06 -0,06 -0,05

MAR 0,34 0,43 0,52 0,54 0,59

Min -1,10 -2,59 -2,78 -3,61 -3,66

Max 2,32 1,79 1,73 1,60 1,82

T 41 41 41 41 41
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?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

MR -0,06 0,12 -0,08 -0,06 0,02

MAR 0,24 0,28 0,31 0,37 0,41

Min -0,78 -0,78 -0,75 -0,75 -0,91

Max 0,76 0,98 0,85 0,82 1,00

T 38 38 35 36 36

Taulukko 2. BKT:n neljännesvuosikasvun tarkentumisen tunnuslukuja eri tarkentumisajoilla

BKT:n tarkentuminen on näin ollen ollut suu-
rempaa kuin OECD-maissa keskimäärin, mut-
ta pienempää kuin Ruotsissa. 

Tilastoinnin viiveet hankaloittavat suhdan-
teen muutoksen havaitsemista reaaliaikaisesti. 
Tarkentuminen onkin ollut suurinta suhdan-
teen käännepisteissä (kuvio 2). Havaintoa tukee 
myös BKT:n neljännesvuosikasvun ja sen tar-
kentumisen välinen korkea positiivinen (0,79) 
korrelaatio. Tulos on samansuuntainen kuin 
Bishopin ym. (2013) Australiaa koskevassa sel-

vityksessä. Tulos säilyy samansuuntaisena, vaik-
ka aineistosta poistetaan äärihavainnot.

Vuosineljänneksittäin tehdyssä tarkastelus-
sa huomataan, että BKT:n kasvun estimaatit 
ovat kahdella ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä keskimäärin hieman harhaisempia kuin 
kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä, ja ti-
lastot tarkentuvat tuolloin merkittävimmin 
(kuvio 3). Tämä tulos pätee kuitenkin vain, 
kun tarkentumisaika oletetaan pitkäksi. Tämä 
merkitsee sitä, että kahden ensimmäisen vuo-
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Kuvio 2. BKT:n neljännesvuosikasvu ja sen tarkentuminen

Kuvio 3. BKT:n neljännesvuosikasvun revisioiden ja revisioiden itseisarvon keskiarvot vuosineljän-
neksittäin

Lähde: Tilastokeskus.

Lähde: Tilastokeskus.

Suv i  Kanga s r ää s i ö
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sineljänneksen luvut ovat keskimäärin epävar-
mempia verrattuna kahteen viimeiseen vuosi-
neljännekseen. Syynä voi olla, että volyymien 
laskennassa tarvitaan edellisen vuoden tietoja, 
jotka vielä alkuvuodesta ovat ennakollisia. Ai-
emmasta kirjallisuudesta ei löytynyt vastaavaa 
tulosta. 

Kun bruttokansantuotteesta poistetaan hin-
tojen muutoksen vaikutus, saadaan bruttokan-
santuotteen volyymi. Kausitasoituksessa puoles-
taan poistetaan vuodenaikojen aiheuttamat 
säännölliset vaihtelut. Tilastoanalyysi osoittaa, 
että deflatointi ja kausitasoitus eivät juurikaan 
lisää BKT-estimaatin epätarkkuutta. Kaikkien 
sarjojen tarkentuminen oli suurinta ennen fi-
nanssikriisiä ja sen alkuaikoina (kuvio 4). 

Deflatoidun kausitasoitetun BKT:n neljän-
nesvuosittaisen kasvun estimaatit osoittautuvat 
keskimäärin tarkimmiksi. BKT:n tasojen esti-

maateista tarkin on käypähintainen kausitasoi-
tettu sarja. Tulokset säilyvät samana ääriha-
vaintojen karsimisen jälkeenkin.

Kausitasoitus pienentää tarkentumisen mit-
taluokkaa, mikä on ymmärrettävää peräkkäis-
ten neljänneksien havaintojen tasoittamisen 
takia. Deflatoidun kausitasoitetun BKT:n ta-
son tarkentuminen on mittaluokaltaan pientä. 
Kasvuasteita tarkasteltaessa käypähintaisen 
kausitasoitetun ja deflatoidun kausitasoitetun 
BKT:n tarkentuminen on mittaluokaltaan ta-
saisen pientä. Tulos säilyy samana, vaikka 
otoksesta karsitaan äärihavainnot.

1.2. Bruttokansantuotteen estimaatin 
laskenta

Kansainvälisten järjestöjen hyväksymän kan-
santalouden tilinpidon suosituksen (European 

Kuvio 4. BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen eri aineistomuunnoksilla

Lähde: Tilastokeskus.
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Commission ym. 2009) ja Euroopan Parlamen-
tin ja Neuvoston asetuksen (Euroopan unioni 
2013) mukaan BKT voidaan mitata kolmella 
tavalla. Nämä ovat tuotantolähestymistapa (ar-
vonlisäysmenetelmä), kysyntälähestymistapa 
(lopputuotemenetelmä) ja tulolähestymistapa. 
Laskentatapojen pitäisi periaatteessa tuottaa 
sama lopputulos, mutta käytännössä tulokset 
poikkeavat toisistaan varsinkin ennakollisessa 
kansantalouden tilinpidossa. Tuotanto- ja ky-
syntälähestymistavan tuottamien BKT-esti-
maattien välistä eroa kutsutaan tavaroiden ja 
palveluiden tilin tilastolliseksi eroksi.6 Vuositi-
linpidon tarjonta- ja käyttötaulujen lopullisista 
luvuista tilastollinen ero häviää, koska kysyntä 
ja tarjonta tasapainotetaan tuoteryhmätasolla 
(Tilastokeskus 2016).

Tutkimuskirjallisuudessa on kehitetty BKT-
estimaatteja, jotka hyödyntävät edellä mainit-
tujen kolmen eri laskentatavan sisältävää infor-
maatiota. Australian tilastoviranomainen on 
yksi harvoista maailmassa, joka julkistaa kaik-
ki kolme BKT-suuretta. Bishopin ym. (2013) 
mukaan kolmen eri laskentatavan tuottamien 
BKT-suureiden keskiarvoa pidetään luotetta-
vimpana estimaattina Australian BKT:lle. 
Myös Britannian tilastoviranomainen käyttää 
kolmea BKT-suuretta muodostaakseen esti-
maatin Iso-Britannialle (Office for National 
Statistics 2019). Aruoba ym. (2016) ovat puo-
lestaan kehittäneet Federal Reserve Bank Phi-
ladelphialle Kalman-suotimen avulla muodos-
tetun BKT-estimaatin, joka hyödyntää kysyntä- 
ja tulomenetelmän BKT-suureita.

Euroopan unioni (2016) ei EKT 2010 -ase-
tuksessaan ohjaa jäsenmaiden tilastoviran-

6 Tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen ero on enti-
seltä nimeltään huoltotaseen tilastollinen ero, eli kokonais-
tarjonnan ja kokonaiskysynnän ero. 

omaisia laskemaan kaikkia kolmea BKT-esti-
maattia. Yleisin laskentatapa EU:ssa on tuotan-
tolähestymistapa. Suomessa Tilastokeskuksen 
julkaisema BKT on laskettu tuotantomenetel-
mällä, mutta Tilastokeskus tuottaa myös ky-
syntäerien avulla lasketun BKT:n.7 Vaikka 
BKT lasketaan tuotantomenetelmän kautta, 
talousennusteita tekevät tahot analysoivat 
BKT:n kehitystä pääosin kysyntäerien kautta. 
Käytännöllinen syy tähän on se, että kysyntä-
erät voidaan yhdistää talouden eri toimijoiden 
käyttäytymiseen ja päätöksiin (kotitaloudet ja 
yksityinen kulutus, yritykset ja yksityiset inves-
toinnit), mikä helpottaa talouden kehityksen 
tulkintaa.

Yhtälöt 5 ja 6 kuvaavat tuotantomenetel-
mällä ja kysyntämenetelmällä laskettujen BKT-
estimaattien suhdetta. Tuotantomenetelmällä 
laskettu BKT-estimaatti, y(t)t, on kysyntämen-
etelmällä lasketun BKT-estimaatin, y(k)t, ja 
tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollisen 
eron, et, summa. 

 𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑦𝑦(𝑘𝑘)# + 𝑒𝑒#. 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑐𝑐# + 𝑔𝑔# + 𝑖𝑖# + 𝑥𝑥# − 𝑚𝑚# + 𝑒𝑒#, 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 
 (5)

Tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen ero 
saadaan näin ollen tuotanto- ja kysyntämene-
telmällä laskettujen BKT-estimaattien välisenä 
erotuksena. Kysyntämenetelmällä laskettu 
BKT-estimaatti, y(k)t, voidaan kirjoittaa auki 
kysyntäerien avulla, jolloin saadaan

  

𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑦𝑦(𝑘𝑘)# + 𝑒𝑒#. 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑐𝑐# + 𝑔𝑔# + 𝑖𝑖# + 𝑥𝑥# − 𝑚𝑚# + 𝑒𝑒#, 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 (6)

7 Tilastokeskus ei useiden muiden EU-maiden tapaan tuo-
ta tulomenetelmällä laskettua BKT:tä, sillä bruttotoimin-
taylijäämästä ei ole olemassa tarpeeksi luotettavaa itsenäistä 
estimaattia, vaan se saadaan jäännöseränä.

Suv i  Kanga s r ää s i ö
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missä ct on yksityinen kulutus, 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑦𝑦(𝑘𝑘)# + 𝑒𝑒#. 

𝑦𝑦(𝑡𝑡)# = 𝑐𝑐# + 𝑔𝑔# + 𝑖𝑖# + 𝑥𝑥# − 𝑚𝑚# + 𝑒𝑒#, 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

t on julkinen 
kulutus, it on pääoman bruttomuodostus ml. 
varastojen muutos ja xt – mt on nettovienti. Ti-
lastollisen eron ollessa positiivinen tuotantolä-
hestymistavalla lasketun BKT-estimaatin arvo 
on suurempi kuin kysyntälähestymistavalla 
lasketun. Koska kysyntäerien kautta laskettu 
BKT-estimaatti sisältää osittain itsenäistä in-
formaatiota verrattuna tuotantolähestymista-
paan, on hyödyllistä katsoa, voidaanko tilas-
tollisella erolla ennakoida BKT:n tarkentu- 
mista. 

Tilastollisen eron hyödyntämismahdolli-
suuksia on tutkittu aiemmassa kirjallisuudessa 
muun muassa Yhdysvaltain aineistolla. Nale-
waik (2010, 2011) tarkastelee Yhdysvaltain tu-
lo- ja kysyntälähestymistavalla laskettuja BKT-
estimaatteja ja huomaa niiden välisen tilastol-
lisen eron korreloivan kysyntä- ja tulolähesty-
mistavalla laskettujen BKT-estimaattien revi-
sioiden kanssa. Aylward ym. (2018) vahvistavat 
havainnon, mutta huomaavat relaation heiken-
tyneen vuoden 2011 jälkeen Yhdysvalloissa.

1.3 Bruttokansantuotteen tarkentumisen 
ennakointi 

Neljännesvuosittaisen BKT:n tilastojen tarken-
tumista voidaan pyrkiä ennakoimaan muun 
muassa käyttämällä BKT-estimaatin ensim-
mäisten julkaisutietojen informaatiota tai hyö-
dyntämällä muuta ensimmäisen tilastojulkis-
tuksen aikaan saatavissa olevaa tietoa, kuten 
tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollista eroa. 

Testataan ensiksi, voidaanko ensimmäisten 
tilastojulkistusten mukaista BKT-estimaattia 
käyttää myöhemmän tarkentumisen ennusta-
miseen. Tämä edellyttää, että aineisto tukee 
niin sanottua kohinahypoteesia (kehikko 1). 

Seurataan Roodenburgin ja den Reijerin 
(2006) analyysitapaa ja tutkitaan, tukeeko Suo-
men reaalisen neljännesvuosittaisen BKT:n 
tarkentuminen uutis- vai kohinahypoteesia 
otoksessa. Neljännesvuosittaisen BKT:n kas-
vun tarkentuminen ei silmämääräisesti tarkas-
teltuna riipu lineaarisesti BKT:n ensimmäises-
tä julkaistusta arvosta. BKT:n kasvun tarken-

Taulukko 3. BKT:n neljännesvuosikasvun ja sen tarkentumisen väliset korrelaatiokertoimet.

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

 𝑢𝑢#;, 

𝑦𝑦#; = 𝑦𝑦#∗ + 𝑢𝑢#;. 

τ     τ’ 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑢𝑢#; − 𝑢𝑢#;

Y,	

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑦𝑦#? -0,17   0,29* 0,28* 0,32** 0,31* 
𝑦𝑦#?, del 0,10   0,32* 0,21 -0,09 0,14 
𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 

𝑟𝑟#
;,;4 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦#; + 𝑢𝑢#, 

-0,17 0,29* 0,28*  0,32** 0,31*

 𝑢𝑢#;, 

𝑦𝑦#; = 𝑦𝑦#∗ + 𝑢𝑢#;. 

τ     τ’ 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑢𝑢#; − 𝑢𝑢#;

Y,	

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑦𝑦#? -0,17   0,29* 0,28* 0,32** 0,31* 
𝑦𝑦#?, del 0,10   0,32* 0,21 -0,09 0,14 
𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 

𝑟𝑟#
;,;4 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦#; + 𝑢𝑢#, 

 0,10 0,32* 0,21 -0,09 0,14

 𝑢𝑢#;, 

𝑦𝑦#; = 𝑦𝑦#∗ + 𝑢𝑢#;. 

τ     τ’ 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑢𝑢#; − 𝑢𝑢#;

Y,	

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑦𝑦#? -0,17   0,29* 0,28* 0,32** 0,31* 
𝑦𝑦#?, del 0,10   0,32* 0,21 -0,09 0,14 
𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 

𝑟𝑟#
;,;4 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦#; + 𝑢𝑢#, 

 0,25 0,71*** 0,74***  0,77*** 0,80***

 𝑢𝑢#;, 

𝑦𝑦#; = 𝑦𝑦#∗ + 𝑢𝑢#;. 

τ     τ’ 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑢𝑢#; − 𝑢𝑢#;

Y,	

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑦𝑦#? -0,17   0,29* 0,28* 0,32** 0,31* 
𝑦𝑦#?, del 0,10   0,32* 0,21 -0,09 0,14 
𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 

𝑟𝑟#
;,;4 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦#; + 𝑢𝑢#, 

 0,11 0,27 0,36**  0,30* 0,40**

Aikasarjat, joista on poistettu äärihavainnot, merkitään ”del”. Lähteet: Tilastokeskus ja omat laskelmat.
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Uutinen vai kohina

Aineiston satunnaisuutta voidaan tutkia Gregory Mankiwin, David Runklen ja Matthew 
Shapiron (1984) kehittämällä tavalla jakamalla aineisto uutisiin (news) ja kohinaan (noise) 
(Croushore 2011).   

Jos aineisto tarkentuu uuden tiedon kertymisen vuoksi, revisiot sisältävät uutta informaatiota 
(news), joka ei ollut saatavilla ensimmäisten tilastojulkistusten aikaan. Tällöin ensimmäisten 
tilastojulkistusten mukaiset BKT-estimaatit ovat tehokkaita ennusteita BKT:n ns. oikealle 
arvolle 𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

, joka voidaan esittää
𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

missä 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 on hetkellä 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 julkaistun tilaston mukainen BKT:n arvo ja 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 on virhetermi, eli 
”oikean” arvon ja hetkellä 

𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 

 𝑦𝑦#;       𝑓𝑓#; 

 τ      τ’      (𝜏𝜏4 > 𝜏𝜏𝜏 

𝑟𝑟#
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𝑦𝑦#∗ = 𝑦𝑦#; + 𝑓𝑓#;, 
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𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑓𝑓#; − 𝑓𝑓#;4,

 saatavilla 
olevasta datasta. Tilaston julkaisuajankohtien 
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𝑦𝑦#?, del 0,10   0,32* 0,21 -0,09 0,14 
𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 
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Taulukko 4. Mincer-Zarnowitz -regression tulokset
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 

esimerkiksi 𝛽𝛽 > 0, tällöin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat 

yhteydessä positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumiseen ylöspäin.  

Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 

aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  

Taulukko 4. Mincer-Zarnowitz -regression tulokset 

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P

α 0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09 
(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 

0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09

(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 

esimerkiksi 𝛽𝛽 > 0, tällöin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat 

yhteydessä positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumiseen ylöspäin.  

Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 

aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  

Taulukko 4. Mincer-Zarnowitz -regression tulokset 
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?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P

α 0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09 
(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 
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Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
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Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 
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yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 
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8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢#  on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 

esimerkiksi 𝛽𝛽 > 0, tällöin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat 

yhteydessä positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumiseen ylöspäin.  

Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 

aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  

Taulukko 4. Mincer-Zarnowitz -regression tulokset 

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P

α 0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09 
(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 

B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 

tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  

Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 

-testillä tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. Testin H0: 
ei autokorrelaatiota virhetermissä. 

Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus.

tuminen korreloi enemmän viimeisimpien 
kuin ensimmäisten tilastojulkistusten mukais-
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positiivisesta lineaarisesta riippuvuudesta. 
Korrelaatiokerroin on herkkä äärihavainnoille, 
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 𝑢𝑢#;, 

𝑦𝑦#; = 𝑦𝑦#∗ + 𝑢𝑢#;. 

τ     τ’ 

𝑟𝑟#
;Y,; = 𝑦𝑦#;4 − 𝑦𝑦#; = 𝑢𝑢#; − 𝑢𝑢#;

Y,	

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑦𝑦#? -0,17   0,29* 0,28* 0,32** 0,31* 
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𝑦𝑦#J//MN/O/P 0,25       0,71*** 0,74*** 0,77*** 0,80*** 
𝑦𝑦#J//MN/O/P, del 0,11 0,27  0,36** 0,30* 0,40** 

𝑟𝑟#
;,;4 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑦𝑦#; + 𝑢𝑢#,  (7)
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 

esimerkiksi 𝛽𝛽 > 0, tällöin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat 

yhteydessä positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumiseen ylöspäin.  

Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 

aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  
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α 0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09 
(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 
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B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 
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Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 
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Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 
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Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
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F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 
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BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  
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F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 
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missä α ja β ovat regressiokertoimia, ja 𝑢𝑢# on virhetermi. Testin nollahypoteesi on 𝐻𝐻G :		= 𝛽𝛽 = 0. Jos 

esimerkiksi 𝛽𝛽 > 0, tällöin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat 

yhteydessä positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumiseen ylöspäin.  

Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden virhetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-Godfrey 

Lagrange-kerroin testin (B-G LM) nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 ja 2 vuoden 

tarkentumisen kohdalla neljän periodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa testitulokset antavat viitteitä 

korreloimattomasta virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät myös suhteellisen vakiona finanssikriisin 

aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  

Taulukko 4. Mincer-Zarnowitz -regression tulokset 

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P

α 0,04 0,00 -0,08 -0,09 -0,09 
(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 
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BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 
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aikaa lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz -testin tulosten ovat melko luotettavia.  
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?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
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(0,66) (1,00) (0,57) (0,46) (0,55)

β -0,10 0,23 0,23 0,27 0,28 
(0,46) (0,21) (0,20) (0,15) (0,14) 

F-testi 0,28 3,00* 0,99 1,11 1,19 
(0,76) (0,06) (0,38) (0,34) (0,31) 

𝑅𝑅K 0,03 0,08 0,07 0,09 0,09 
B-G LM(2) 0,62 1,73 1,49 0,55 0,18 
B-G LM(4) 0,52 3,24** 2,37* 0,69 1,76 

Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja, jotka on laskettu Newey-West -
menetelmällä HAC-keskivirhein. F-testin H0: α = β = 0. B-G LM(h)-testillä 
tarkoitetaan Breusch-Godfreyn LM -autokorrelaatiotestiä viipeellä h. 
Testin H0: ei autokorrelaatiota virhetermissä.  
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lukuun ottamatta

yhden vuoden aikana tapahtunutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin sanoen vahvistavat 

silmämääräisiä havaintoja, joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittaiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 

toimi ennustajina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 

BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT-aineistoa käyttämällä 

tarkastelujaksolla. Tuloksia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauksella, sillä selitysaste (𝑅𝑅K) on 

alhainen, otos on lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8  

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippumatta BKT-
estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poikkeuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). Normaalijakaumaoletuksen 

 täl-
löin ensimmäisten tilastojulkistusten mukaiset 
korkeat BKT:n kasvuvauhdit ovat yhteydessä 
positiivisiin revisioihin, eli BKT:n tarkentumi-
seen ylöspäin. 
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Taulukossa 4 raportoitujen regressioiden vir-
hetermien autokorrelaatiota mittaava Breusch-
Godfrey Lagrange-kerroin testin (B-G LM) 
nollahypoteesi (ei autokorrelaatiota) hylätään 1 
ja 2 vuoden tarkentumisen kohdalla neljän pe-
riodin viiverakenteella. Muissa tapauksissa tes-
titulokset antavat viitteitä korreloimattomasta 
virhetermistä. Virhetermien varianssit pysyvät 
myös suhteellisen vakiona finanssikriisin aikaa 
lukuun ottamatta. Näin ollen Mincer-Zarnowitz 
-testin tulosten ovat melko luotettavia. 

F-testin tulosten mukaan kertoimet eivät 
poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta, lu-
kuun ottamatta yhden vuoden aikana tapahtu-
nutta tarkentumista (taulukko 4). Tulokset toisin 
sanoen vahvistavat silmämääräisiä havaintoja, 
joiden mukaan ensimmäiset neljännesvuosittai-
set BKT:n tilastojulkaisut eivät toimi ennusta-
jina tarkentumiselle. Aineisto antaa näin ollen 
tukea uutishypoteesille eli Suomen reaalisen 
BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentu-
minen ei ole ennakoitavissa pelkkää BKT- 
aineistoa käyttämällä tarkastelujaksolla. Tulok-
sia kannattaa kuitenkin tulkita pienellä varauk-
sella, sillä selitysaste (R2) on alhainen, otos on 
lyhyt, eikä aineisto ole normaalisti jakautunut.8 

Toinen tapa ennakoida neljännesvuosittai-
sen BKT:n kasvun tarkentumista on hyödyntää 
muuta ensimmäisten tilastojulkistusten aikaan 
saatavissa olevaa aineistoa. Testataan seuraavak-

8 Neljännesvuosittaisen BKT:n ja sen revisioiden jakaumat 
eivät noudata normaalijakaumaa tarkastelujaksolla riippu-
matta BKT-estimaatin tarkentumisajasta. Tämä ei ole poik-
keuksellista revisioaineistoissa (Oller ja Hansson 2004). 
Normaalijakaumaoletuksen toteutumattomuus heikentää 
luotettavuutta tilastollisilta testeiltä, joissa taustaoletuksena 
on normaalisti jakautunut aineisto. Revisioiden jakaumia 
tarkasteltaessa kuitenkin huomataan, että mitä pidempi tar-
kentumisaika on, sitä enemmän jakaumat alkavat muistut-
taa normaalijakaumaa.

si, onko tavaroiden ja palveluiden tilin tilastol-
lisesta erosta, et hyötyä BKT:n neljännesvuosit-
taisen kasvun tarkentumisen ennustamiseen. 
Suomen neljännesvuosittaisen BKT:n volyymin 
kasvun tarkentumisen ja tilastollisen eron en-
simmäisten tilastojulkistusten sirontakuvioista 
havaitaan heikko negatiivinen lineaarinen riip-
puvuus muuttujien välillä, ja havaintoa vahvis-
tavat negatiiviset korrelaatiokertoimet (tauluk-
ko  5). Tämä tarkoittaa, että tilastollisen eron 
ollessa positiivinen, tuotantolähestymistavalla 
laskettu BKT tarkentuu tyypillisesti alaspäin. 
Relaatio ei kuitenkaan ole kovin vahva, sillä 
vain osa korrelaatiokertoimista on tilastollisesti 
merkitsevästi nollasta poikkeavia.

Tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen 
ero ennakoi BKT:n neljännesvuosikasvun tar-
kentumista oikeaan suuntaan 73 prosentissa 
tapauksista, kun tarkentuminen on suurta (tau-
lukko 6, otos 1). Näin ollen tilastollisen eron 
avulla voidaan melko todennäköisesti ennakoi-
da suurten revisioiden suuntaa. Koko otokses-
ta saatujen tulosten perusteella tilastollinen 
ero auttaa ennakoimaan BKT:n kasvun tarken-
tumista oikeaan suuntaan 62 prosentissa ta-
pauksista. Tavaroiden ja palveluiden tilin tilas-
tollisen eron ollessa suuri, se puolestaan enna-
koi BKT:n kasvun tarkentumista oikeaan suun-
taan 56 prosentissa tapauksista (otos 2). Tämä 
osoittaa, että rajaamalla pois tilastollisen eron 
lähellä nollaa olevat arvot, BKT:n kasvun tar-
kentumisen ennustettavuus ei parane. Tuloksia 
tulkittaessa on hyvä huomata, että pieni otos-
koko heikentää tulosten luotettavuutta. 

Testataan seuraavaksi yksinkertaisten en-
nustemallien kykyä ennustaa BKT:n neljännes-
vuosikasvun tarkentumista otoksen ulkopuo-
lisissa ennusteissa. Valitaan lineaarinen malli-
muoto yhdenmukaisesti aiemman kirjallisuu-
den kanssa (Hogrefe 2008; Clements ja Galvao 

Suv i  Kanga s r ää s i ö
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Taulukko 5. Tilastollisen eron ja BKT:n neljännesvuosikasvun tarkentumisen väliset korrelaatioker-
toimet

𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#

?,G.IJ 𝑟𝑟#
?,?J 𝑟𝑟#

?,KJ 𝑟𝑟#
?,LJ 𝑟𝑟#

?,J//MN/O/P 𝑟𝑟#
?,G.IJ 𝑟𝑟#

?,?J 𝑟𝑟#
?,KJ 𝑟𝑟#

?,LJ 𝑟𝑟#
?,J//MN/O/P 

𝑒𝑒#? 

𝑒𝑒#?, del 

-0,33* -0,22 -0,26 -0,21 -0,08𝑒𝑒#? 

𝑒𝑒#?, del -0,20 -0,32 -0,35* -0,36* -0,23

Huomioita: Aikasarjat, joista on poistettu äärihavainnot, merkitään ”del”. Lähteet: Tilastokeskus ja omat laskelmat.

Taulukko 6. Kuinka usein tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen ero ennakoi BKT:n kasvun 
tarkentumista?

   Otos 1 Otos 2 Koko otos

Tilastollinen ero ennakoi BKT:n kasvun tarkentumista 73 % 56 % 62 %

Tilastollinen ero ei ennakoi BKT:n kasvun tarkentumista 27 % 44 % 38 %

Otoskoko 22 25 45

Koko otos: 45 vuosineljännestä ajalta 2006Q3–2016Q3. Otos 1: Tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen ero on jaettu 
kolmeen luokkaan: 1) suuret positiiviset havainnot, 2) nollan lähellä olevat havainnot, 3) itseisarvoltaan suuret negatiiviset 
havainnot. Rajana on käytetty puolikasta keskihajontaa. BKT:n neljännesvuosittaisen kasvun tarkentuminen on jaettu po-
sitiivisiin ja negatiivisiin havaintoihin. Otos 2: BKT:n neljännesvuosikasvun tarkentuminen on jaettu kolmeen luokkaan: 1) 
suuret positiiviset havainnot, 2) nollan lähellä olevat havainnot, 3) itseisarvoltaan suuret negatiiviset havainnot. Rajana on 
käytetty puolikasta keskihajontaa. Tilastollinen ero on jaettu positiivisiin ja negatiivisiin havaintoihin.
Lähteet: Tilastokeskus ja omat laskelmat.

2017). Sisällytetään malleihin autoregressiivisiä 
termejä ja BKT:n kasvun ensimmäiset julkis-
tukset aiempaa kirjallisuutta mukaillen, sekä 
tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollinen ero 
tässä jaksossa esitettyjen lupaavien tulosten 
perusteella.   

Estimoidaan ennustemallien parametrit 
ensin otoksesta 2006Q3–2012Q4. Käytetään 
vertailukohtana muille malleille yksinkertaista 
AR(1)-mallia, kuten Siliverstovs (2012). Taulu-
kosta 7 nähdään, että tavaroiden ja palveluiden 

tilin tilastollisen eron parametriestimaatti on 
kaikissa malleissa negatiivinen ja osassa tilas-
tollisesti merkitsevä. Myös BKT:n ensimmäiset 
julkistukset ovat 1–10 % luottamustasolla ti-
lastollisesti merkitseviä, mikä viitannee siihen, 
että aineisto ei yksiselitteisesti tue uutishypo-
teesia. Valitaan ennustekäyttöön menevät mal-
lit minimoimalla informaatiokriteerejä (SIC, 
HIC ja AIC), joten jätetään tässä vaiheessa pois 
mallit 5 ja 6.
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Taulukko 7. Ennustemallien parametriestimaatit otoksesta 2006Q3–2012Q4

 
Malli 

1
Malli 

2
Malli 

 3
Malli 

4
Malli  

5
Malli 

6
Malli  

7
Malli  

8
Malli 

9
Malli  

10

vakiotermi -0,140 -0,012 0,150 -0,009 0,151 -0,099 0,090 0,081 -0,227 -0,147

(0,400) (0,949) (0,313) (0,959) (0,355) (0,707) (0,608) (0,662) (0,227) (0,381)

𝑟𝑟#)?
?,K'

𝑒𝑒#? 

𝑒𝑒#)??  

0,197 0,113 -0,005 -0,092 -0,202

(0,359) (0,605) (0,982) (0,655) (0,309)𝑟𝑟#)?
?,K'

𝑒𝑒#? 

𝑒𝑒#)??  

  -0,406 -0,464** -0,362 -0,466** -0,350 -0,252 -0,306

  (0,117) (0,026) (0,170) (0,040) (0,184) (0,182) (0,131)

𝑟𝑟#)?
?,K'

𝑒𝑒#? 

𝑒𝑒#)??    -0,398* -0,400* -0,356 -0,414

  (0,081) (0,091) (0,114) (0,118)

𝑦𝑦#? 

𝑦𝑦#)??  

𝑅𝑅K 

adj. 𝑅𝑅K 

AIC 

SIC 

HIC 

AIC järjestys 

SIC järjestys 

HIC järjestys 

  0,266 0,434* 0,532* 0,264 0,537***

  (0,285) (0,058) (0,070) 0,119 (0,005)𝑦𝑦#? 

𝑦𝑦#)??  

𝑅𝑅K 

adj. 𝑅𝑅K 

AIC 

SIC 

HIC 

AIC järjestys 

SIC järjestys 

HIC järjestys 

  -0,494** -0,497** -0,514***

  (0,012) (0,027) (0,006)

𝑦𝑦#? 

𝑦𝑦#)??  

𝑅𝑅K 

adj. 𝑅𝑅K 

AIC 

SIC 

HIC 

AIC järjestys 

SIC järjestys 

HIC järjestys 

0,039 0,097 0,180 0,108 0,180 0,163 0,441 0,461 0,098 0,363

adj. 

𝑦𝑦#? 

𝑦𝑦#)??  

𝑅𝑅K 

adj. 𝑅𝑅K 

AIC 

SIC 

HIC 

AIC järjestys 

SIC järjestys 

HIC järjestys 

-0,003 0,059 0,105 0,027 0,063 0,044 0,329 0,319 0,061 0,305

AIC 2,837 2,730 2,759 2,842 2,839 2,858 2,536 2,579 2,728 2,507

SIC 2,935 2,827 2,905 2,989 3,034 3,053 2,780 2,872 2,825 2,653

HIC 2,864 2,758 2,799 2,883 2,893 2,912 2,604 2,660 2,756 2,547

AIC järjestys 7 5 6 9 8 10 2 3 4 1

SIC järjestys 7 4 6 8 9 10 2 5 3 1

HIC järjestys 7 5 6 8 9 10 2 3 4 1

*** merkitsevä 1 % tasolla, ** merkitsevä 5 % tasolla, * merkitsevä 10 % tasolla. Suluissa olevat luvut ovat p-arvoja. Keski-
virheet on laskettu Newey-West -korjauksella. Regressioiden vastemuuttujana on kahden vuoden tarkentumisajan revisiot.

Suv i  Kanga s r ää s i ö
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Tehdään ennusteet ajalle 2013Q1–2016Q3 
yhdellä askeleella eteenpäin, sillä mallien en-
nusteet palautuvat nopeasti keskiarvoonsa ly-
hyen viivemäärän takia. Kasvatetaan aineistoa, 
josta ennustemallien parametrit estimoidaan, 
jokaisen askeleen ennustamisen jälkeen, kuten 
Siliverstovs (2012).9 Mallien tuottamat parhai-
ten pärjäävät ennusteet ja toteutuneet kahden 
vuoden revisiot esitetään kuviossa 5, josta näh-
dään, että kyseiset yksinkertaiset mallit kyke-
nevät ennustamaan BKT:n tarkentumista jos-
sain määrin, mutta eivät tarkasti. 

Ennustevirheanalyysi osoittaa, että tavaroi-
den ja palveluiden tilin tilastollinen ero ja vii-

9 Kvartaalia 2013Q1 ennustetaan mallilla, joka on estimoi-
tu ajalta 2006Q3–2012Q4, kvartaalia 2013Q2 mallilla, joka 
on estimoitu ajalta 2006Q3–2013Q1 ja niin edelleen.

västetty revisio parantavat ennusteiden osu-
vuutta hieman AR(1)-malliin (malli 1) ja otos-
keskiarvoon verrattuna tarkastelujaksolla, sillä 
mallit 4 ja 2 tuottavat pienimmät RMSE:t ja 
mallit 3 ja 1 pienimmät MAE:t (taulukko 8). 
Testauksen kohteena olevat ennustemallit pär-
jäävät kohtuullisesti AR(1)-mallille (malli 1) ja 
otoskeskiarvolle otoksen ulkopuolisissa (out-
of-sample) ennusteissa, mutta parannus ei ole 
merkittävää, mikä on ymmärrettävää ottaen 
huomioon, että riippuvuus tilastollisen eron ja 
BKT:n tarkentumisen välillä ei ole tilastollises-
ti merkitsevää (taulukko 5). Näin ollen tilastol-
lisen eron sisällyttäminen ennustemalliin lisää 
ennustetarkkuutta jonkin verran, mutta se ei 
kuitenkaan selitä BKT:n tarkentumista kaikil-
ta osin. Myöskään BKT:n ensimmäisten julkis-
tusten sisällyttäminen ennustemalliin ei tehnyt 

Kuvio 5. Mallien tuottamat ennusteet ajalle 2013Q1–2016Q3 ja toteutunut kahden vuoden revisio
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ennusteista kovin osuvia otoksen ulkopuolella, 
sillä mallit 7, 8, 9 ja 10 pärjäsivät vertailussa 
heikoimmin.

2. Bruttokansantuotteen 
kysyntäerien tarkentuminen 

Vaikka Tilastokeskus laskee BKT:n tuotanto-
pohjaisesti, kysyntäerillä on keskeinen rooli 
talouden seurannassa ja ennustetyössä. Kysyn-
täerät vaihtelevat ja tarkentuvat keskenään hy-
vin eri tavoin. Ymmärtämällä kysyntäerien 
tarkentumisen tyypillistä mittaluokkaa ja suun-
taa, talouden seurannassa voidaan kiinnittää 
huomiota niihin eriin, jotka tyypillisesti tarken-
tuvat vähiten. 

Kysyntäerien neljännesvuosittaisten kasvu-
asteiden tarkentuminen on tarkastelujaksolla 
keskimäärin positiivista yksityistä ja julkista 
kulutusta sekä nettovientiä lukuun ottamatta 
(taulukko 9). Myös positiiviset mediaanit tuke-
vat tätä havaintoa. Erityisesti finanssikriisiä 
edeltävänä aikana ja viime vuosina tarkentu-
minen on tyypillisesti positiivista. Lisäksi 
kaikki kysyntäerien kasvuasteet tarkentuvat 
useammin ylöspäin kuin alaspäin. 

Kysyntälähestymistavalla lasketun BKT:n 
volyymin kasvun tarkentuminen keskimäärin 
alaspäin tarkastelujaksolla johtuu yksityisen ja 
julkisen kulutuksen suuresta negatiivisesta 
kontribuutiosta. Yksityisen ja julkisen kulu-
tuksen estimaatteja voidaan pitää melko luo-
tettavina vähäisestä keskimääräisestä tarkentu-

Taulukko 8. Ennustevirheiden analyysi otoksen ulkopuolisissa ennusteissa 2013Q1–2016Q3

RMSE MAE RMSE järjestys MAE järjestys

Malli 4 0,388 0,341 1 3

Malli 2 0,400 0,363 2 6

Malli 1 0,408 0,325 3 2

Malli 3 0,436 0,308 4 1

Malli 7 0,436 0,355 5 4

Malli 9 0,443 0,369 6 7

Malli 10 0,455 0,379 7 9

Revisioiden otoskeskiarvo 2006Q3–2012Q4 0,458 0,382 8 10

Revisio edellisellä neljänneksellä 0,464 0,362 9 5

Malli 8 0,470 0,374 10 8

Revisioiden edellisen vuoden keskiarvo 0,474 0,390 11 11

Suv i  Kanga s r ää s i ö
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misesta päätellen. Kysyntäeristä vaikeimmin 
estimoitavia näyttäisivät olevan tuonnin ja 
viennin erät, mikä on samansuuntainen tulos 
Ollerin ja Hanssonin (2004) ja Flodbergin ja 
Österholmin (2017) Ruotsia koskevien tutki-
musten kanssa. Erityisesti palveluiden vienti ja 
tuonti näyttäisivät olevan vaikeita arvioida oi-
kein reaaliaikaisesti.

Tarkentumisen mittaluokkaa on hyvä tar-
kastella yhdessä kysyntäerän vaihtelua kuvaavan 
keskihajonnan kanssa, sillä voimakkaasti vaih-
televat sarjat ovat todennäköisesti vaikeampia 
estimoida oikein reaaliaikaisesti. Mitä enem-
män kysyntäerä vaihtelee, sitä enemmän myös 
neljännesvuosittaiset kasvuasteet tyypillisesti 
tarkentuvat (kuvio 6). Tarkentumisen mittaluo-
kan ja kysyntäerän kasvun vaihtelun välillä val-

Taulukko 9. Tilastollisia tunnuslukuja BKT:n kysyntäerien kasvun tarkentumisesta.

C G I X XP XT M MP MT

MR -0,21 -0,03 0,24 0,70 0,73 0,55 0,97 0,19 1,32

Mediaani 0,02 0,07 0,48 0,42 0,87 0,38 0,83 0,68 1,05

MAR 0,71 0,55 1,69 2,17 6,15 2,56 1,90 4,33 2,18

Keskihajonta 1,08 0,68 2,42 2,69 10,80 3,43 2,21 7,26 2,44

Min revisio -4,72 -1,63 -9,54 -4,89 -39,47 -8,19 -3,51 -28,73 -5,63

Max revisio 1,24 1,19 6,54 7,44 35,90 7,47 8,05 22,70 5,70

Revisiot ≥ 0 22 21 25 22 25 23 29 23 31

Revisiot < 0 19 20 16 19 16 18 12 18 10

MR = keskimääräinen tarkentuminen, MAR = keskimääräinen tarkentumisen itseisarvo, C = yksityinen kulutus, I = inves-
toinnit, G = julkinen kulutus, X = vienti, XP = palveluiden vienti, XT = tavaroiden vienti M = tuonti, MP = palveluiden 
tuonti, MT = tavaroiden tuonti. Revisiot on laskettu kahden vuoden tarkentumisajalla. 
Lähteet: Omat laskelmat ja Tilastokeskus.

litsee siis positiivinen lineaarinen riippuvuus, 
mikä on samansuuntainen tulos kuin Bishopin 
ym. (2013) Australiaa koskevat tulokset. 

Yksityisen ja julkisen kulutuksen erät vaih-
televat vähän ja ne tarkentuvat mittaluokaltaan 
maltillisesti. Toisaalta tuonti, vienti ja investoin-
nit vaihtelevat suuresti samalla kun niiden kas-
vuasteet tarkentuvat merkittävästi. Tuotantolä-
hestymistavalla laskettu neljännesvuosittainen 
BKT tarkentuu keskimäärin vähemmän, kuin 
kysyntälähestymistavalla laskettu. Tämä johtuu 
tuotantomenetelmällä lasketun estimaatin pa-
remmasta tarkkuudesta ja luotettavuudesta ky-
syntämenetelmään verrattuna Suomessa. 

Kysyntäerien revisioiden painottaminen 
kysyntäerän suhteellisella BKT-osuudella an-
taa käsitystä tilaston tarkentumisen merkityk-
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Kuvio 6. Sirontakuvio kysyntäerien neljännesvuosikasvujen keskihajonnasta ja revisioiden itseisar-
vojen keskiarvosta (MAR)

Kuvio 7. Kysyntäerän suhteellisella koolla painotetut revisioiden itseisarvojen keskiarvot

Suv i  Kanga s r ää s i ö



658

KAK 4/2019

sestä koko talouden seurantaa ajatellen.10 Näin 
ollen kooltaan merkittävät kysyntäerät, kuten 
yksityinen kulutus, saavat suuremman paino-
arvon kuin pienet kysyntäerät, kuten investoin-
nit. Tuonti ja vienti tarkentuvat tarkastelujak-
solla merkittävästi (kuvio 7, vasen). Kyseiset 
erät korreloivat positiivisesti keskenään (0,63), 
eli ne tarkentuvat tyypillisesti samaan suun-
taan, ja näin ollen nettoviennin tarkentuminen 
jää vähäiseksi (kuvio 7, oikea). Yksityisen ku-
lutuksen tarkentuminen on mittaluokaltaan 
maltillista, mutta erän suuren koon takia se on 
merkittävä erä kokonaiskysynnän kannalta ja 
siksi yksityiseen kulutukseen olisi hyvä kiinnit-
tää huomiota talouden seurannassa. 

Kuvion 7 tarkasteluun ei ole otettu varasto-
jen volyymimuutoksen tarkentumista, sillä va-
rastojen ketjutettua volyymimuutosta ei ole 
saatavilla viitevuoden hintaisena.11 Varastojen 
muutoksen tarkentumista voidaan tutkia ver-
taamalla pääoman bruttomuodostuksen ja 
kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli in-
vestointien volyymin tarkentumista, josta pää-
oman bruttomuodostus sisältää varastojen 
muutoksen. Aineistoa pääoman bruttomuodos-
tuksen tarkentumisesta on saatavilla vuosille 
2010–2016. Tuona aikana pääoman bruttomuo-
dostuksen kasvun revisioiden itseisarvojen 
keskiarvo (MAR) oli 3,1 prosenttiyksikköä ja 
investointien 0,9 prosenttiyksikköä. Varastojen 

10 Kysyntäerien kasvun tarkentumisen itseisarvot (MAR) ja 
neljännesvuosittaisten tasojen tarkentumisen itseisarvot 
painotetaan kysyntäerän suhteellisella BKT-osuudella.
11  Varastojen muutoksen volyymia ei ketjuteta viitevuoden 
hintaiseksi, koska varastojen muutoksen aikasarjassa on 
sekä positiivisia että negatiivisia lukuja. Pääoman brutto-
muodostus (luokka P5) sisältää myös varastojen muutoksen 
volyymin, ja se julkaistaan myös viitevuoden hintaisena. 
Pääoman bruttomuodostuksen erä sisältää myös arvoesinei-
den hankinnan, mutta sen osuus on hyvin pieni (SVT 2014.)

muutoksen tarkentuminen on siten ollut huo-
mattavaa. Suhteellisella koolla painotettuna 
revisioiden itseisarvojen keskiarvot olivat pää-
oman bruttomuodostuksen osalta 0,6 prosent-
tiyksikköä ja investointien osalta 0,3 prosent-
tiyksikköä. Näin ollen varastojen muutoksen 
tarkentumisen kontribuutio kysyntäerien kaut-
ta muodostetun BKT:n tarkentumiseen on in-
vestointien kontribuution kokoluokkaa. Varas-
tojen muutoksen neljännesvuositilinpidon 
tarkentumista voidaan selittää tilastoinnin 
luotettavuudella. Neljännesvuositilinpidon ai-
neisto ei anna yhtä luotettavaa kuvaa, kuin 
vuositilinpidon aineisto johtuen eroista lähde-
aineiston kattavuudessa ja arvostusperusteissa. 
Vuositilinpidon valmistuminen on näin ollen 
merkittävässä roolissa neljännesvuositilinpidon 
tietojen tarkentumisessa. (SVT 2014.)

3. Yhteenveto

Talouden kehitystä kuvaavat tilastoaineistot 
valmistuvat viiveellä, ja tilaston tuottaja tarken-
taa eli revisioi tilastojen lukuja, kun uutta läh-
deaineistoa tulee saataville. Tässä artikkelissa 
on tarkasteltu tavaroiden ja palveluiden tilin 
tarkentumista ja BKT:n tarkentumisen enna-
kointimahdollisuuksia. Aineistona on käytetty 
tavaroiden ja palveluiden tilin kausitasoitettua 
volyymia ajalta 2006Q3–2016Q3.

Suomen BKT:n volyymin neljännesvuosi-
kasvun tarkentumisen tyypillistä mittaluokkaa 
kuvaava itseisarvojen keskiarvo (MAR) on 
vaihdellut tarkasteluajanjaksolla tarkentumis-
ajasta riippuen ja ollut 0,52 prosenttiyksikköä 
kahden vuoden tarkentumisajalla. Ilman ääri-
havaintoja vastaava luku on ollut 0,31. Tarken-
tumisen keskiarvo (MR) on ollut -0,06 prosent-
tiyksikköä ja ilman äärihavaintoja -0,08 pro-



659

senttiyksikköä. Näitä lukuja voi suhteuttaa 
Suomen BKT:n kasvuvauhtiin, joka on tarkas-
telujaksolla ollut keskimäärin 0,08 prosenttia. 
Näin ollen BKT:n tilastojen tarkentuminen ei 
ole ollut mittaluokaltaan täysin merkityksetön-
tä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi onkin 
OECD:n (2015) raportin mukaan sijoittunut 
suurten revisioiden maiden joukkoon, mutta 
BKT:n tarkentuminen on vähäisempää kuin 
esimerkiksi Ruotsissa vastaavana aikana.

Tilastot tarkentuvat merkittävimmin suh-
danteen käännepisteissä, mikä on samansuun-
tainen tulos aiemman kirjallisuuden kanssa. 
BKT:n kasvun estimaatit ovat kahdella ensim-
mäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin hie-
man harhaisempia kuin kahdella viimeisellä 
vuosineljänneksellä, ja tarkentuminen on tuol-
loin myös suurinta mittaluokaltaan. Deflatoin-
ti ja kausitasoitus eivät juurikaan lisää BKT-
estimaatin epätarkkuutta.

Ensimmäiset BKT:n tilastojulkaisut eivät 
toimi ennustajina BKT:n kasvun tarkentumi-
selle otoksessa. Aineisto antaa näin ollen 
enemmän tukea uutishypoteesille kuin kohina-
hypoteesille. BKT:n tarkentumisen suuntaa 
voidaan kuitenkin jossain määrin ennakoida 
tavaroiden ja palveluiden tilin tilastollisen eron 
avulla. Tilastollisen eron ollessa positiivinen, 
tuotantolähestymistavalla laskettu BKT tar-
kentuu tyypillisesti alaspäin. Tilastollisen eron 
sisällyttäminen ennustemalliin lisää ennuste-
tarkkuutta jonkin verran AR(1)-malliin ja otos-
keskiarvoon verrattuna, mutta se ei kuitenkaan 
selitä tarkentumista kaikilta osin. 

Kysyntäerien kasvuasteiden tarkentuminen 
on ollut keskimäärin positiivisia yksityistä ja 
julkista kulutusta lukuun ottamatta. Voimak-
kaasti vaihtelevien tuonnin ja viennin tarken-
tuminen on kysyntäeristä suurinta mittaluokal-

taan, mutta nettoviennin tarkentuminen jää 
pieneksi tuonnin ja viennin tarkentuessa tyy-
pillisesti samaan suuntaan. Kysyntäeristä vai-
keimmin estimoitavia näyttäisivätkin olevan 
tuonnin ja viennin erät. Tulos on samansuun-
tainen Ollerin ja Hanssonin (2004) Ruotsia 
koskevien tulosten kanssa. Yksityisen kulutuk-
sen tarkentuminen on puolestaan mittaluokal-
taan maltillista, mutta erän suuren koon takia 
sen tarkentuminen on merkittävää kokonaisky-
synnän kannalta.

Vuosien 2008–2009 finanssikriisi osuu tar-
kastelujaksolle, minkä vuoksi aineistossa on 
poikkeuksellisia äärihavaintoja. Osa tuloksista, 
kuten keskiarvot, ovat herkkiä äärihavainnoil-
le, minkä takia osa analyysista tehdään myös 
ilman niitä. Kirjallisuudessa esiintyy erilaisia 
olettamia tarkentumisajasta, eli siitä, kuinka 
kauan BKT:n kasvuvauhdin estimaatin tarken-
tuminen ns. oikeaan arvoonsa kestää. Osa ana-
lyysista tehdään käyttämällä erilaisia oletuksia 
tarkentumisajasta.

Tulosten yleistämisessä pidemmälle aikavä-
lille kannattaa noudattaa varovaisuutta, mutta 
tilastollisen eron ja BKT:n kasvun tarkentumi-
sen välinen riippuvuus lienee yleistettävissä 
pidemmällekin ajalle, sillä kysyntälähestymis-
tavalla lasketun BKT:n tilasto tuotetaan osit-
tain itsenäisesti verrattuna tuotantolähestymis-
tavalla laskettuun BKT:hen.

Tuloksia voidaan hyödyntää, kun pyritään 
ennakoimaan BKT:n ja sen kysyntäerien tar-
kentumista. Olemassa olevassa kirjallisuudessa 
ei ole tarkasteltu tilastollisen eron hyödyntä-
mismahdollisuuksia BKT:n tarkentumisen en-
nakointiin Suomen aineistolla, joten artikkeli 
tuottaa uutta tietoa tilastollisen eron käyttö-
mahdollisuuksista. □
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