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Kuinka ”jälkisyklinen” Suomen talous on?
Reijo Heiskanen, Tomi Kortela ja Joona Widgrén

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on viime aikoina nostanut suhdannevaihteluihin liittyvät kysymykset
mielenkiinnon kohteeksi. Tässä yhteydessä Suomen talouden on väitetty olevan ”jälkisyklinen”. Asiaa on kuitenkin mitattu yllättävän vähän, eikä selvää käsitystä ole siitä, kuinka jälkisyklinen Suomi on. Eri menetelmien
avulla asiaa tarkastellen toteamme Suomen talouden seuraavan kansainvälistä kehitystä korkeintaan muutamien kuukausien viiveellä. Suomen talous näyttäisi siis olevan ainoastaan lievästi jälkisyklinen. Suomen suhdannevaihteluja selitettäessä jälkisyklisyydelle tulisikin antaa suhteellisen vähän painoarvoa.

1. Johdanto
Koronaviruksen aiheuttama pandemia johti
maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Kriisin aikana suhdannekehitykseen ja talousennusteisiin
on kohdistunut poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa. Suomen talouden suhdannekehityksen kuvaamisessa yksi keskeinen väite (tai aksiooma) on ollut, että Suomen talous on ”jälkisyklinen”. Jälkisyklisyyttä ei tyypillisesti
määritellä kovinkaan tarkasti, mutta karkeasti

ottaen sillä viitataan kehitykseen, jossa Suomen
talous seuraa viiveellä kansainvälisen talouden
kehitystä. Suomen talouden jälkisyklisyyden
ajatellaan johtuvan siitä, että Suomen vienti
koostuu investointihyödykkeistä, joiden kysyntä reagoi suhdanteen muutokseen viiveellä.
Vienti taas on merkittävä osa Suomen talouden
kokonaiskysynnästä, jolloin tätä kautta Suomen talous kohtaa kysyntäsokkeja, jotka aiheuttavat jälkisyklisyyden Suomen talouteen.
Ajatus Suomen talouden jälkisyklisyydestä

YTL Reijo Heiskanen (reijo.heiskanen@op.fi) on OP-ryhmän pääekonomisti, VTT Tomi Kortela (tomi.kortela@op.fi)
senioriekonomisti ja VTM Joona Widgrén (joona.widgren@op.fi) ekonomisti. Kirjoittajat haluavat kiittää kahta anonyymiä
arvioitsijaa asiantuntevista kommenteista.

44

R e i j o H e i s k a n e n , To m i K o r t e l a j a J o o n a Wi d g r é n

näyttää laajalti hyväksytyltä, koska siihen ovat
koronakriisin aikana viitanneet niin tutkimuslaitokset, pankkiekonomistit kuin virkamiehet
ja poliitikotkin.
Jälkisyklisyydellä näyttää siis olevan keskeinen asema Suomen talouden suhdannevaihtelujen kuvaamisessa, mutta on kuitenkin vähän
tietoa siitä, miten jälkisyklinen Suomen talous
on. Viittauksissa jälkisyklisyyteen ei käytännössä koskaan tarkemmin määritellä sitä, kuinka jälkisyklinen Suomen talous on. Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen. Kysymys on tärkeä, koska talousennusteiden ja myös talouspolitiikan kannalta on
keskeistä tietää, että seuraako Suomen talous
kansainvälisen talouden kehitystä esimerkiksi
puolen vuoden vai yli vuoden viiveellä. Voi
myös olla, että jälkisyklisyydellä viitataan vain
kuukausien mittaisiin viiveisiin, jolloin Suomen talous seuraisi kansainvälistä kehitystä
suurin piirtein saman vuosineljänneksen aikana. Tällöin jälkisyklisyydellä olisi käytännössä
vain vähän vaikutusta talouspolitiikan suunnitteluun tai ennusteisiin.
Tarkastelemme Suomen talouden jälkisyklisyyttä euroaikana kahdella tapaa. Ensiksi
käymme läpi ”tyyliteltyjä faktoja” Suomen ja
kansainvälisen talouden suhdannevaihteluista.
Muuttujien suhdannedynamiikasta pyritään
löytämään näyttöä Suomen jälkisyklisyydestä,
jolloin Suomen BKT:n heilahteluiden pitäisi
seurata viiveellä kansainvälisen talouden kehitystä. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten paljon
aineisto tukee jälkisyklisyyden taustalla olevaa
ajatuskulkua, että juuri viennin painottuminen
investointitavaroihin luo jälkisyklisyyden Suomen talouteen. Toiseksi pyrimme tarkastelemaan sitä, miten Suomen talouden dynamiikka
eroaa kansainvälisen talouden dynamiikasta,

kun taloudet kohtaavat erilaisia sokkeja. Tämä
tarkastelu tapahtuu käyttämällä VAR-malleja,
joissa sokkien identifiointi pääosin perustuu
merkkirajoitteisiin. Suomen ollessa jälkisyklinen tulisi Suomen talouden suhdannehuippujen tai -pohjien esiintyä myöhemmin kuin kansainvälisessä taloudessa.
Tarkastelun tuloksena on, että Suomen taloutta voi pitää ainoastaan lievästi jälkisyklisenä. Suomen talous näyttäisi reagoivan kansainvälisen talouden muutoksiin yhden vuosineljänneksen viiveellä tai saman vuosineljänneksen aikana. Pelkästään BKT:n dynamiikkaa
tarkastelemalla jälkisyklisyydestä on vaikea
tehdä varmaa päätelmää. Toisin sanoen Suomen talouden jälkisyklisyys ei näyttäisi olevan
mitenkään itsestään selvä piirre, joka olisi helposti varmennettavissa aikasarjoista. VARmallien avulla tehty tarkastelu taas osoittaa,
että ulkomailta tulleen kysyntä- tai tarjontasokin kohdalla Suomen talous voi olla yhden
vuosineljänneksen verran jälkisyklinen, mutta
rahoitusmarkkinoilta tulleen sokin yhteydessä
taas suhdannesykli etenee meillä ja muualla
samanaikaisesti. Kaiken kaikkiaan Suomen
talous näyttää seuraavan kansainvälisen talouden kehitystä suhdannevaihtelujen osalta suhteellisen samanaikaisesti tai vain lievän jälkisyklisesti. Talouspolitiikan suunnitteluun tai
suhdanne-ennusteisiin Suomen jälkisyklisyydellä näyttäisi olevan hyvin rajallinen merkitys.
Artikkelin seuraavassa luvussa tarkastelemme tyyliteltyjä faktoja Suomen suhdannevaihteluista verrattuna kansainvälisen talouden
kehitykseen. Luku 3 esittelee taas VAR-malleilla tehdyt tarkastelut. Viimeisessä luvussa on
päätelmiä Suomen jälkisyklisyydestä ja suuntaviivoja jatkotarkasteluun. Lisää tutkimusta asiasta olisi toivottavaa saada.
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2. Tyylitellyt faktat Suomen
taloudesta suhteessa
kansainväliseen kehitykseen
Talous voidaan katsoa jälkisykliseksi, jos vientimarkkinoilla tapahtuva häiriö välittyy vasta
viiveellä kyseisen maan talouteen. Suomen
osalta ajatuskulku voi olla seuraavan kaltainen.
Suhdanteiden katsotaan siirtyvän Suomeen ennen kaikkea viennin välityksellä. Suomessa tuotetaan suhteellisen paljon investointitavaroita,
joilla on pitkät valmistusajat. Tämän seurauksena vientikysynnän heikkeneminen heijastuu
Suomen vientiin vasta viiveellä. Viennin kasvun
hidastumisen myötä myös kotimaiset investoinnit ja työllisyys alkavat heikentyä, mikä painaa
ostovoimaa ja kulutusta. Tyypillisesti palkat
sopeutuvat hitaasti suhdannekehitykseen, joten
työllisyys ja kulutus heikkenevät tämän ajatuskulun mukaan vielä viennin jo käännyttyä
nousuun. Kotimaisen kysynnän elpyminen ja
BKT:n kasvu alkavat vasta selvästi sen jälkeen,
kun vienti on jo uudelleen piristynyt.
Suomen jälkisyklisyysväittämää voidaan
siis tarkastella vertaamalla BKT:n vaihteluita
vientimaihin. Jos Suomen talous on jälkisyklinen, tulisi Suomen BKT:n seurata viiveellä
vientimaiden BKT:n kehitystä. Tämän ilmiön
lisäksi tarkastelemme viennin rakennetta, koska ajatus Suomen talouden jälkisyklisyydestä
kumpuaa paljolti juuri Suomen viennin rakenteen painottumisesta investointihyödykkeisiin.
2.1 Suomen BKT:n vaihtelut verrattuna
vientimaihin

BKT:n suhdannekomponentti saadaan erotettua, kun BKT:stä poistetaan sen trendi. Trendin laskemiseen on monia tapoja, mutta käytämme tässä yleisintä tapaa eli HP-suodinta
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(Hodrick ja Prescott 1997). Tässä tehtävät
päätelmät eivät riipu muuttujien trendin poistamisesta tai laskentatavasta, vaan säilyisivät
samoina silloinkin, jos tarkasteltaisiin esimerkiksi muuttujien kasvuasteita.1
Kuvio 1 näyttää Suomen, Ruotsin, euroalueen ja Suomen vientimarkkinoiden BKT:n
syklisen kehityksen, ja taulukossa 1 on suhdannekomponenteista laskettuja tunnuslukuja.
Suomen vientimarkkinoiden kehitystä mitataan tässä niiden maiden BKT:n kehityksellä,
joihin Suomen vienti pääasiassa kohdistuu. 2
Tällöin maiden BKT:n reaaliset kasvuasteet
painotetaan Suomen vientiosuuksilla, jolloin
saadaan muuttuja, joka kuvaa Suomen vientimarkkinoiden kehitystä kokonaisuutena. Voidaan myös ajatella, että muuttuja kuvaa kansainvälisen talouden kehitystä Suomen talouden kannalta keskeisellä tavalla.

Asetamme trendin vaihtelun suuruutta kontrolloivan
-parametrin neljännesvuosiaineistoissa tyypillisesti käytettyyn arvoon 1600. Hamilton (2018) suositteli HP-suotimen
käytön lopettamista trendin laskennassa. Hodrick (2020)
kuitenkin osoittaa, että HP-suodin on hyvä tapa laskea trendi BKT:stä, jos BKT:tä kuvaa suhteellisen monimutkainen
prosessi. Toisin sanoen, jos BKT ei seuraa hyvin määriteltyä
vakioparametrista aikasarjaprosessia yli vuosikymmenien,
on HP-suodin parempi valinta kuin Hamiltonin (2018) ehdottama suodin.
1

Käytämme 20 suurinta vientimaata, mikä kattaa noin
80 % Suomen viennistä.
2
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Kuvio 1: BKT:n poikkeama sen trendistä Suomessa ja keskeisillä vientialueilla, %.
Lähde: tilastoviranomaiset ja omat laskelmat.
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Taulukko 1: BKT:n suhdannekomponentin tunnuslukuja. Lähde: tilastoviranomaiset ja omat laskelmat.
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Suomen talouden suhdanteet vaihtelevat
hyvin samankaltaisesti kuin euroalueella tai
Ruotsissa, joka on Suomelle läheisin vertailukohta. Ruotsin talouden rakenne on kansainvälisessä vertailussa varsin samankaltainen
kuin Suomen, joten on toki mahdollista, että
myös Ruotsi olisi jälkisyklinen. BKT:n vaihtelut eivät kuitenkaan päällisin puolin puolla sen
enempää Ruotsin kuin Suomenkaan jälkisyklisyyttä. Suomen BKT:n vaihtelut ovat seuranneet niin vientiosuuksilla painotettua vientimarkkinoiden BKT:n kehitystä kuin myös euroalueen BKT:n kehitystä. Suomen BKT:n
suhdannekomponentti saa suurimman korrelaation vientimarkkinoiden ja euroalueen saman neljänneksen suhdannekomponentin
kanssa, joskin korrelaatiot ovat korkeita myös
niiden ensimmäisen viiveen kanssa. Suomen
talouden vaihtelut näyttävätkin ajoittuvan samalla tavoin kuin vientimarkkinoilla, tosin ne
ovat jyrkempiä. Suomen BKT:n suhdannekomponentin keskihajonta on suurempi kuin muiden tarkastelussa olevien alueiden, mutta tämä
voi osaltaan selittyä myös sillä, että euroalue ja
vientimarkkinoiden BKT koostuvat maajoukosta, jonka summaaminen voi itsessään vähentää aikasarjan heilahtelua. Näiden tarkastelujen valossa Suomen jälkisyklisyyttä ei voi
pitää mitenkään itsestään selvänä Suomen talouteen liittyvänä tyyliteltynä faktana, joka
olisi helposti havaittavissa.
Vuodet 2014–15 muodostavat poikkeuksen.
Tuolloin Suomen talous ei elpynyt samaan tahtiin muun euroalueen, vientimarkkinoiden
eikä Ruotsin kanssa. Ei kuitenkaan vaikuta
siltä, että kyse olisi jälkisyklisyydestä, vaan
enemmänkin Suomeen kohdistuneesta asymmetrisesta sokista, joka voi liittyä elektroniikkateollisuuteen, Venäjän kauppaan, kaivannaisteollisuuteen tai kilpailukykyyn, tai kaik48

kiin näihin. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vuosien 2014–15 kehitys näyttäytyykin poikkeuksellisena.
Näkemykseen jälkisyklisyydestä sisältyy
ajatus, että sokit Suomen talouteen välittyvät
vientikysynnän kautta. Tämä on pitänyt viime
vuosikymmeninä paikkansa vain osittain. Koronapandemian aiheuttama kriisi on luonnollisesti aivan oma lukunsa, mutta myös finanssikriisi vaikutti Suomeen monin eri tavoin. Osa
sokista välittyi suoraan median välityksellä
kotitalouksien käyttäytymiseen. Rahoitusmarkkinoilla osakekurssit laskivat, rahoituksen saatavuus vaikeutui ja korot nousivat kriisin alkuvaiheessa, mikä heijastui monin tavoin
niin kotitalouksiin kuin yrityksiinkin. Myös
euroalueen velkakriisin aikoihin vaikutuskanavia oli useita. Pelkästään vientimarkkinoiden kautta välittynyttä vientijohteista taantumaa ei ole koettu Suomessa vuosikymmeniin.
Mielikuva on ehkä pitänyt paremmin paikkansa aiemmin, mutta tällöin joudutaan menemään sääntelyn aikaiseen Suomeen, aikaan
ennen euroa, jolloin pääomanliikkeet eivät
olleet vapaita, rahoitusmarkkinoita ei ollut, rahoitusvarallisuus oli vähäistä ja tietämys ulkomaisesta talouskehityksestä välittyi hitaasti.
2.2 Aiheuttaako Suomen viennin rakenne
jälkisyklisyyttä?

Ajatus Suomen jälkisyklisyydestä perustuu ennen kaikkea verrokkimaihin nähden jäljessä
olevaan viennin vaihteluun. Jälkisyklisyydestä
puhuttaessa korostetaan useasti sitä, että Suomen viennissä investointitavaroiden suuri
osuus johtaisi jälkisyklisyyteen. Kuvio 2 näyttää
Suomen, Ruotsin ja euroalueen tavaraviennin
poikkeamat trendeiltään, sekä Suomen tavaraviennin alaerien trendipoikkeamat.
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Kuvio 2: Tavaravienti eräissä maissa ja Suomen tavaraviennin alaeriä. Poikkeamat trendiltä, %.
Lähde: tilastoviranomaiset ja omat laskelmat.
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Graafisen tarkastelun perusteella on vaikea
nähdä erityisiä viitteitä Suomen viennin eritahtisuudesta. Suomen tavaraviennin arvo on viime vuosikymmeninä vaihdellut hyvin samanaikaisesti niin euroalueen kuin Ruotsinkin
viennin kanssa. Tämä vahvistaa BKT:n kehityksestä saatua kuvaa – Suomen talous ei vaikuta kovinkaan jälkisykliseltä.
Käsitykseen viennin jälkisyklisyydestä vaikuttaa eniten investointitavaroiden oletettu
jälkisyklisyys. Suomen tavaraviennistä suurin
osa on kuitenkin välituotteita ja tuotantotarvikkeita. Näitä oli vuonna 2019 jopa 63 %,
investointitavaroiden osuuden ollessa 22 % ja
kulutustavaroiden osuus jäi 14 prosenttiin (taulukko 2). Aiemmin investointitavaroiden osuus
on ollut korkeampi. Vuonna 2000 se oli 32 %
lukemissa, ja 2010-luvun alkuun asti noin 30
% lukemissa. Verrokkimaihin nähden Suomi
toki vie enemmän investointitavaroita. Ruotsin
tavaraviennistä 18 % oli investointitavaroita ja
euroalueella 19 %. Tosin viime vuosina tämä
rakenteellinen ero ei enää ole ollut kovin merkittävä.
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Suomen viennin alaerien syklisyyttä tarkasteltaessa nähdään, että investointitavaroiden
vienti on kehittynyt hieman eri tavalla kuin
tavaraviennin suurin erä välituotteet (kuvio 2,
oik. paneeli). Vaihteluiltaan investointitavaroiden vienti ei kuitenkaan vaikuta systemaattisesti kovin jälkisykliseltä. Tähän vaikuttaa
osaltaan se, että ainoastaan osa investoinneista
on pääomahyödykkeitä, joiden valmistamiseen
kuluu pitkä aika. Suomen viennissä näitä edustavat muun muassa laivat, jotka näkyvät piikkeinä investointitavaroiden viennissä. Tuotantotarvikkeisiin ja välituotteisiin sisältynee investoinneissa käytettäviä tuotteita. Nämä käytetään kuitenkin arvoketjun varhaisemmassa
vaiheessa, joka näkyy siinä, että välituotteiden
vienti reagoi hieman investointeja nopeammin
suhdannesykleissä, joskin ajalliset erot sarjojen
välillä ovat pienet. Käytössä olevan tilastoinnin
perusteella on vaikea nähdä, että merkittävää
jälkisyklisyyttä ilmenisi edes investointitavaroiden viennissä.
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Taulukko 2: Suomen tavaraviennin rakenne eri vuosina. Lähde: Eurostat
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Ylipäätään viennin suhdannedynamiikkaa
tarkasteltaessa tulee muistaa, että rakennemuutos vaikuttaa olevan viennin määräävin
piirre viime vuosikymmeninä. Ensinnäkin palveluvienti on kasvanut merkittävästi. Vuosituhannen vaihteessa palveluviennin osuus koko
viennistä oli vielä 14 %, mutta vuonna 2019 jo
33 %. Tämän seurauksena investointitavaroiden osuus kokonaisviennistä on laskenut 27
prosentista 15 prosenttiin. Suomen palveluvienti ei ole jälkisyklistä, vaan pikemminkin
päinvastoin.3
Toiseksi, viennin suhdannedynamiikkaan
on epäilemättä vaikuttanut merkittävästi matkapuhelimien valmistuksen heilahtelut ja niiden tuotannon loppuminen 2010-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa Suomen viennistä noin
18 % oli puhelinlaitteita, eli pääasiassa matkapuhelimia. Tällä erää matkapuhelinten osuus
tavaraviennistä on noin 1,2 %.
Kolmanneksi, Venäjälle suuntautuneen
viennin väheneminen on todennäköisesti vaikuttanut Suomen viennin ja sen BKT:n väli2000-luvulla palveluvienti näyttäisi seuraavan kansainvälisiä suhdanteita enemmän samanaikaisesti kuin tavaravienti. Tosin, erot ovat sarjojen välillä suhteellisen vähäiset.
3
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seen dynamiikkaan. Venäjän osuus Suomen
viennistä on vaihdellut tällä vuosituhannella
4 ja 12 prosentin välillä. Viime vuonna osuus
oli 5,6 %. Tämä rakenteellinen muutos rasitti
vientiä erityisesti 2010-luvun puolivälissä, mikä tuolloin hidasti Suomen viennin elpymistä.
Kaksi viimeksi mainittua seikkaa todennäköisesti selittävätkin osaltaan Suomen talouden
heikkoa kehitystä vuosina 2014–2015, johon
edellä jo viitattiin.

3. Sokkien aiheuttamat vaihtelut
Suomessa ja kansainvälisessä
taloudessa
Edellä suoritetun tarkastelun nojalla on mahdotonta varmistua Suomen ja sen vientimarkkinoiden suhdannedynamiikan kausaalisuhteesta. Jälkisyklisyyttä tutkittaessa haluttaisiin
nimenomaan tarkastella ulkomailla ilmenneen
sokin vaikutusta Suomeen ja kansainväliseen
talouteen, joten kuviotarkastelu ei ole riittävää.
Suhdanteiden samanaikaisuus voi johtua esimerkiksi siitä, että sama sokki on vaikuttanut
Suomeen ja kansainväliseen talouteen, jolloin
jälkisyklisyydestä ei voida tehdä päätelmiä. Li-
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säksi edellä tehdyn perusteella on vaikea mitata sitä, kuinka jälkisyklinen Suomen talous on:
ilman formaalimpaa kehikkoa on vaikea määritellä, mistä suhdanne Suomessa ja toisaalta
taas kansainvälisessä taloudessa alkaa.
VAR-mallien avulla voidaan pyrkiä identifioimaan erilaisia sokkeja, jolloin voidaan tutkia jälkisyklisyyttä täsmällisemmin – eli ulkomailla ilmenneen sokin vaikutusta sekä Suomen että vientimarkkinoiden BKT:n kehitykseen. Lisäksi tarkastelemalla yhden sokin vaikutusta kyseisten muuttujien dynamiikkaan
voidaan täsmällisemmin määritellä, mitä jälkisyklisyydellä tarkoitetaan ja samalla mitata
sitä. Näin voidaan vastata kysymykseen, kuinka jälkisyklinen Suomen talous on.
Alkaen Simsin (1980) uraauurtavasta työstä, VAR-mallit ovat olleet keskeisiä makrotaloustieteen empiirisiä työvälineitä. Nämä mallit sopivat hyvin tämänkin kysymyksen tutkimiseen. Käyttämämme VAR-malli voidaan
kirjoittaa seuraavasti
%

Toinen käyttämämme identifiointitapa perustuu merkkirajoitteisiin (Uhlig, 2005). Nyt tarkasteltavassa mallissa on intuitiivisempaa asettaa merkkirajoitteet suoraan matriisiin B kuin
sen käänteismatriisiin.4 Merkkirajoitteisiin
perustuva identifikaatio luopuu oletuksesta,
että B matriisin pitää olla alakolmiomatriisi, ja
B voikin olla mikä tahansa ortonormaalinen
matriisi. Tällöin monista eri mahdollisista
identifikaatioista valitaan ne, joiden antamat
impulssivasteet toteuttavat ennalta määrätyt
merkkirajoitteet. Hyväksytyistä impulssivasteista voidaan muodostaa impulssivasteiden
jakauma. Nämä kaikki impulssivasteet ovat
mahdollisia tuloksia mallista. Tätä identifiointitapaa voidaan pitää ”agnostisena” siinä mielessä, että mallia ei yritetä yksikäsitteisesti
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edustavat talouteen tulevia yllätyksiä, mitkä
laittavat suhdannevaihtelut liikkeelle taloudessa. Näiden sokkien vaikutuksia talouteen voidaan hahmottaa impulssivasteilla, jolloin tarkastellaan muuttujien sen hetkistä ja tulevaa
dynamiikkaa, kun tietty sokki saa positiivisen
arvon sen ilmentymisen aikaan ja arvon nolla
sen jälkeen. Impulssivasteet siis kuvaat sokkien
aiheuttamaa muuttujien dynamiikkaa suhdannevaihteluissa.
Määrittelemme jälkisyklisyyden Suomen ja
vientimarkkinoiden BKT:n impulssivasteiden
maksimi- tai minimipisteiden erotuksena. Jälkisyklisyyden mittayksikkö on tässä vuosineljänneksiä, ja mitä myöhemmin Suomen BKT:n
impulssivasteen ääriarvo on suhteessa vientimarkkinoiden vastaavaan, sitä suurempaa on
Suomen talouden jälkisyklisyys. Näin määriteltynä jälkisyklisyys on mitattavissa, ja tämä suure kuvastaa Suomen ja kansainvälisen talouden
ajallista eroa suhdannevaihteluissa. Määritelmä korostaa suhdanteen käännepisteen merkitystä suhdannevaihteluissa ja jälkisyklisyyden
mittaamisessa. Mielestämme suhdannevaihtelun pohjan tai huipun ajoittuminen Suomessa
myöhempään kuin kansainvälisessä taloudessa
on jälkisyklisyysaksiooman keskeisempiä piirteitä. Tämä määrittely mittaa sitä hyvin, ja on
siten sopiva jälkisyklisyyden mittaamiseen. Jälkisyklisyyteen vaikuttavat näin määriteltynä
kansainvälisen talouskehityksen mittaamiseen
käytetty muuttuja, valittu empiirinen malli ja
tarkastelun kohteena oleva sokki.
3.2 Lähtökohtamalli: vientimarkkinasokin
vaikutus Suomeen

Aluksi estimoimme yksinkertaisen mallin, jota
voidaan käyttää lähtökohtana vientimarkkinoiden ja Suomen suhdannevaihtelujen tarkaste52

lussa. Mallin muuttujat ovat kansainvälisen
talouden kehitys, Suomen vienti ja Suomen
BKT. Kansainvälisen talouden kehitystä kuvaava muuttuja on luvussa 2 esitelty Suomen vientiosuuksilla painotettu vientimaiden BKT. Suomea koskevat muuttujat ovat deflatoidut BKT
ja vienti. Muuttujista on otettu logaritmimuunnos ja malliin on otettu mukaan neljä viivettä.
Koska euroalueeseen liittyminen johti merkittävään rakenteelliseen muutokseen Suomessa,
tarkastelemme ainoastaan euroajan aineistoa eli
vuosia 2000–2019 neljännesvuosifrekvenssillä.
Koska Covid-19 viruksen aiheuttaman kriisin
käsitteleminen VAR-mallissa ei ole suoraviivaista, jätämme sen pois, joten viimeinen havainto aineistossa on 2019Q4.
VAR-mallista identifioidaan vientimarkkinasokki – eli yllättävä muutos Suomen vientimarkkinoiden painotetussa BKT:ssä – kahdella tapaa. Ensinnäkin käytämme Cholesky-hajotelmaa, jolloin muuttujien rekursiivisuisjärjestys mallissa on: (1) vientimarkkinoiden BKT,
(2) Suomen vienti ja (3) Suomen BKT. Ajatuksena on, että vientimarkkinoiden muutos johtaa Suomen viennin muutokseen ja sitten myös
BKT:n muutokseen, mutta päinvastoin ei heti
tapahdu. Koska ulkomaankauppaan liittyy
jäykkyyksiä, on ajateltavissa, että Suomen
BKT:n muutoksilla ei ole takaisinkytkentää
vientimaihin samalla periodilla. Näin ollen
Cholesky-hajotelmalla voidaan tarkastella Suomen vientimarkkinoiden muutoksen vaikutusta Suomen BKT:hen. Vaikka Cholesky-hajotelmalla totutettu sokkien identifiointi ei välttämättä ole aukottomasti perusteltavissa, tarjoaa
se kuitenkin yleisesti käytetyn lähtökohdan
tarkastelulle. Yksi tämän yksinkertaisen mallin valintaperuste on se, että voimme soveltaa
tätä useasti käytettyä identifiointimenetelmää
tarkastelun lähtökohtana.
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Toisena identifiointimenetelmänä käytämme merkkirajoitteita mallin impulssivasteessa.
Tällöin identifioimme vientimarkkinasokin
seuraavalla merkkirajoitteella: vientimarkkinat
(+), vienti (+) ja Suomen BKT (+).5 Merkkirajoite on asetettu ensimmäiseen viiveeseen, mutta
tulokset ovat samoja, vaikka merkkirajoite ulottuisi pidemmällekin. Nyt siis hyväksymme
kaikki erilaiset mallin identifikaatiot, jossa
vientimarkkinoita mittaavan muuttujan sokin
impulssivaste täyttää edellä kerrotut ehdot.
Malli on osittain identifioitu, koska sokkeja on
vähemmän kuin muuttujia. Sokit, joita emme
ole identifioineet, muodostuvat lineaarisena
kombinaatioina kaikista sokeista, jotka ovat ortogonaalisia identifioimaamme sokkiin nähden.
Kahden eri identifiointimenetelmän tuottamat impulssivasteet vientimarkkinasokkiin
on esitetty kuviossa 3. Kuviot kertovat sekä
vientimarkkinoiden ja Suomen BKT:n kehityksen, kun vientimarkkinasokki on tapahtunut
periodilla 1. Merkkirajoitteita käytettäessä saadaan vastaukseksi monia mahdollisia impulssivasteita, joista raportoimme merkkirajoitteet
toteuttavien impulssivasteiden mediaanin. Tulkitsemme impulssivasteita siis bayesiläisestä
näkökulmasta.6
VAR-mallien impulssivasteista nähdään,
että Suomen BKT heilahtelee prosentuaalisesti merkittävästi enemmän kuin Suomen vientimaiden painotettu BKT. Toisin sanoen SuoPlus-merkki sulkeissa muuttujan jälkeen tarkoittaa, että
impulssivasteen odotetaan saavan positiivisen arvon määritellyillä periodeilla, kun mielenkiinnon kohteena oleva sokki on tapahtunut.
5

Tällöin Fry ja Pagan (2011) esittämä kritiikki merkkirajoitteisten VAR-mallien tulkintaa kohtaan ei päde. Katso
tarkemmin tämänlaisen argumentoinnin puolesta Uhlig
(2017).
6

men BKT reagoi huomattavasti vahvemmin
vientimarkkinoiden positiiviseen kehitykseen
kuin vientimarkkinoiden BKT itsessään. Tämä tuli esille jo luvussa 2 käsitellyissä tyylitellyissä faktoissa.
Epäselvempää kuin vaihtelun laajuus on se,
onko Suomi jälkisyklinen suhteessa kansainvälisen talouden kehitykseen. Cholesky-hajotelmalla identifioidussa VAR-mallissa näyttää
siltä, että Suomi olisi jälkisyklinen: Suomen
BKT:n impulssivasteen huippu on periodilla 4,
kun taas vientimarkkinoiden vastaava huippu
on jo periodilla 2. Toisin sanoen, Suomen talous näyttäisi saavuttavan suhdannehuippunsa
kaksi vuosineljännestä myöhemmin kuin kansainvälinen talous tai vientimarkkinamme.
Merkkirajoitteen avulla identifioitujen mallien
impulssivasteiden mediaania tarkasteltaessa
taas nähdään, että tilanne on epäselvempi ja
impulssivasteiden huippukohdat ilmenevät samaan aikaan. Suomen talous ei siis näyttäisi
jälki- vaan samasykliseltä.
Jälkisyklisyyden mittaaminen näyttäisi siis
riippuvan muun muassa sokkien identifioinnista. Tämä ei ole yllättävää, koska sokkien identifiointiin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä
makrotaloustieteen tutkimuskysymyksiä ja eri
lähestymistavat usein johtavat erilaisiin tuloksiin.7 Merkkirajoitteiden käyttö VAR-mallin
identifiointiin tuottaa kuitenkin monia mahdollisia malleja, jotka täyttävät impulssivasteiden merkeille etukäteen asetetut ehdot. Jälkisyklisyyttä voidaan mitata näistä kaikista
mahdollisista malleista, jolloin emme tukeudu
yhteen mahdolliseen identifikaatioon, vaan
joukkoon malleja, jotka ovat kaikki mahdollisia. Kuvio 4 näyttää jakauman näiden mallien

7

Katso Ramey (2016) yhteenvetona.
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Kuvio 3: Vientimarkkinasokin impulssivasteet vientimarkkinoiden kehitykseen ja Suomen BKT:hen,
kun sokki on identifioitu Cholesky-hajotelmalla (vasen paneeli) ja merkkirajoitteella (oikea paneeli).

Kuvio 4: Merkkirajoitteella identifioitujen VAR-mallien osoittama jakauma Suomen jälkisyklisyydestä positiivisen vientimarkkinasokin yhteydessä.
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tuloksista – eli jakauman Suomen talouden
jälkisyklisyydestä näissä malleissa.
Kuviosta 4 nähdään, että noin 50 % merkkirajoitteet täyttävistä malleista osoittaa, että
Suomen talouden suhdannehuippu tai -pohja
olisi yhtä vuosineljännestä kansainvälisen talouden vastaavaa kohtaa myöhemmin. Nämä identifikaatiot siis viittaavat siihen, että Suomen
talous olisi jälkisyklinen yhden vuosineljänneksen verran. Tulos ei kuitenkaan ole kovinkaan vahva, vaan myös lähes 50 % malleista
viittaa siihen, että Suomen talous saavuttaa huipun samanaikaisesti tai jopa ennen kuin kansainvälinen talous saavuttaa oman huippunsa.
Kaiken kaikkiaan merkkirajoitteilla identifioidun yksinkertaisen VAR-mallin voidaan kuitenkin katsoa viittaavan Suomen olevan lievästi
jälkisyklinen vientimarkkinasokin kohdatessaan. Tässä käytetty malli on kuitenkin yksinkertainen ja siinä identifioitiin vain yksi sokki.
Seuraavaksi tarkastellaan tuloksen robustisuutta hieman laajemman mallin puitteissa.
3.3 Useamman sokin malli

Edellä käytetty malli oli yksinkertainen, mutta
mahdollisti Suomen ja sen vientimarkkinoiden
dynamiikan tutkimisen hyvin pienellä joukolla
oletuksia. Mallissa ei kuitenkaan pystytä identifioimaan montaakaan sokkia ja pieni joukko
muuttujia ei välttämättä kuvaa Suomen ja kansainvälisen talouden välistä dynamiikkaa oikein. Laajemmalla mallilla voidaan identifioida
enemmän sokkeja ja varmistua siitä, säilyvätkö
edellä saadut tulokset samansuuntaisina vaikka
muuttujien määrää lisättäisiin.
Laajempaan malliin lisätään edellä käytettyjen muuttujien lisäksi kansainvälistä korkotasoa kuvaava muuttuja, öljyn hinta euromääräisenä ja hintaindeksinä Suomen BKT-deflaatto-

ri. Kansainvälistä korkotasoa kuvataan USA:n,
Saksan ja Ranskan kahden vuoden valtionvelkakirjojen korkojen keskiarvona. Muuttujan on
tarkoitus huomioida muutokset globaalissa rahapolitiikan virityksessä. Öljyn hinnan muutosten avulla pyritään taas identifioimaan globaaleja tarjontasokkeja. Globaalien tarjontasokkien erottamisessa vientimarkkinoiden kysyntäsokeista voidaan hyväksi käyttää myös Suomen hintatason muutoksia, joita BKT-deflaattorin muutokset tässä mittaavat.
Identifioimme kolme sokkia, joiden merkkirajoitteet on esitetty taulukossa 3. Ensimmäinen on vientimarkkinasokki, jonka tapauksessa kaikkien muuttujien impulssivasteet saavat
positiivisen arvon, mikä kuvastaa muuttujien
dynamiikkaa tyypillisessä globaalissa kysyntäsokissa. Toinen sokki on kiristävä korkosokki, jossa yllättävä korkojen nousu vaikuttaa
negatiivisesti muihin muuttujiin. Tämä heijastelee tyypillistä rahapolitiikkasokkia. Viimeisenä identifioitavana sokkina on globaali tarjontasokki, joka tässä identifioidaan öljyn hinnan nousun avulla. Öljyn hinnan muutosten
ajatellaan johtuvan paljolti öljyn tarjonnan
muutoksista (Baumeister ja Hamilton, 2019).
Tällöin on todennäköistä, että öljyn hinnan
noustessa yllättäen, kun samalla BKT Suomessa sekä vientimarkkinoillamme laskee ja hintataso Suomessa nousee, on kysymyksessä öljyn
tarjonnan supistumisen aiheuttama globaali
tarjontasokki.8 Korkojen muutokselle ei aseteta tässä sokissa merkkirajoitetta, koska korko-

Baumeister ja Hamilton (2019) toteavat, että öljyn tarjontasokit, jotka johtavat öljyn hinnan nousuun laskevat
talouden aktiviteettia, joskin merkittävin lasku tulee viiveellä. Lisäksi he toteavat, että öljyn hinnan nousu, joka johtuu
spekulatiivisen kysynnän kasvusta, ei aiheuta merkittävää
taloudellisen aktiviteetin laskua.
8
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Taulukko 3: Sokkien merkkirajoitteet eri muuttujille
Muuttuja

Sokki
Vientimarkkina

Korko

Globaalitarjonta

Vientimarkkinat

+

–

–

Korko

+

+

Öljyn hinta

+

–

+

BKT, Suomi

+

–

–

Hintataso, Suomi

+

–

+

muutoksen suunta negatiivisen tarjontasokin
yhteydessä ei ole yksiselitteinen.9 Sokit, joita
emme ole identifioineet, muodostuvat lineaarisena kombinaatioina kaikista sokeista, jotka
ovat ortogonaalisia identifioimiimme sokkeihin nähden.
Suomen jälkisyklisyyttä tarkastellaan nyt
samalla tavalla kuin edellä, eli vertaamalla
vientimarkkinoiden ja Suomen BKT:n impulssivasteiden ääripisteen ajoittumista. Jos Suomen impulssivasteen ääripiste on myöhemmin
kuin vientimarkkinoiden, on Suomen talous
jälkisyklinen. Tarkastelu on edellä suoritettua
mielenkiintoisempi, koska olemme identifioineet useampia sokkeja, jolloin saadaan monipuolisempi kuva Suomen jälkisyklisyydestä
suhteessa erilaisiin tyypillisesti esiintyviin sokkeihin. Kuvio 5 näyttää tulokset.
Vientimarkkinasokin tapauksessa tulokset
ovat hyvin samanlaisia kuin edellä saadut.
Malleista 35 % osoittaa, että Suomen talouden
Vaikka teoriassa rahapolitiikan reaktio voi olla hyvin
määritelty, käytännössä näin ei kuitenkaan ole, vaan keskuspankki joutuu painottamaan inflaation kiihtymistä ja
BKT:n laskua sen tavoitefunktiossa.

suhdannehuippu tulisi yhden vuosineljänneksen myöhemmin kuin kansainvälisen talouden
suhdannehuippu. Noin 20 % malleista osoittaa
suhdannehuippujen osuvan samanaikaisesti.
Suomen taloutta voi vientimarkkinasokin tapauksessa edelleen pitää lievästi jälkisyklisenä
– Suomen suhdannehuippu ajoittuisi joitakin
kuukausia myöhemmin kuin kansainvälisessä
taloudessa.
Korkosokin kohdalla näyttää siltä, että Suomen talous reagoi korkojen muutoksiin samanaikaisesti kansainvälisen talouden kanssa. Koska Suomi on osa euroaluetta, muutokset kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla heijastuvat
Suomeen käytännössä samanaikaisesti kuin
muuallekin, joten on luontevaa, että tämänlaisen sokin tapauksessa Suomen talous ei ole jälkisyklinen. Kokeilimme myös mallia, jossa korkomuuttuja oli korvattu finanssikriisit tunnistavalla rahoitusmarkkinoiden stressimuuttujalla,10 ja tulokset olivat edelleen samoja. Voidaan siis yleisesti sanoa, että Suomen talous ei

9
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Muuttuja oli EKP:n laskema rahoitusmarkkinoiden systemaattisen stressin indeksi. Indeksi tunnetaan myös CISSindeksinä.
10
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ole jälkisyklinen, jos talouteen tuleva sokki
tulee kansainvälisiltä finanssimarkkinoilta.
Viimeinen identifioitu sokki oli negatiivinen globaalitarjontasokki, joka perustuu öljyn
tarjonnan muutoksiin. Tämän sokin tapauksessa tulokset ovat muita sokkeja epävarmempia,
mutta suurin osa malleista osoittaa Suomen
olevan jälkisyklinen tämän tyyppisen tarjontasokin tapauksessa. Tämän sokin yhteydessä
näyttäisi siltä, että Suomen talous voisi olla
enemmän jälkisyklinen kuin muiden sokkien
yhteydessä. On uskottavaa, että hintajäykkyyksien vuoksi öljyn hinnan muutokset heijastuvat
muita sokkeja hitaammin Suomeen. Todennäköisimmältä näyttää tämän sokin yhteydessä,
että sitä seuraava Suomen talouden suhdannehuippu tai -pohja tulee vuosineljänneksen kansainvälistä taloutta jäljessä.
Kaiken kaikkiaan todetaan, että lähtökohtamallia laajempi malli vahvisti edellä saatuja
tuloksia. Todennäköisimmin Suomen talous
reagoi kansainvälisen talouden muutoksiin
muutaman kuukauden viiveellä. Tässä tarkastelussa tuli kuitenkin esiin, että myös sokin
lähteellä on merkitystä Suomen jälkisyklisyyttä arvioitaessa. Erityisesti jos sokki on lähtöisin
rahoitusmarkkinoilta, on epätodennäköistä,
että jälkisyklisyyttä esiintyisi. Tämä on hyvä
uutinen, kun ajatellaan esimerkiksi rahapolitiikan välittymistä Suomeen. Toisaalta tarjontasokin yhteydessä jälkisyklisyys näyttää vahvemmalta. Kaiken kaikkiaan jälkisyklisyys
todennäköisesti riippuu sokin (tai taloudellisen häiriön) alkuperästä.

4. Yhteenveto
Covid19-viruksen leviämisen aiheuttama kriisi
on aiheuttanut kansainvälisen laskusuhdanteen.

Tämän laskusuhdanteen yhteydessä Suomen
suhdannevaihtelun dynamiikkaa on ajateltu ”jälkisykliseksi” – eli Suomen talous seuraa kansainvälisen talouden kehitystä viiveellä. Tutkimustietoa euroajalta tästä on kuitenkin vähän. Pyrimme tässä tutkimuksessa vastaamaan kysymykseen, miten jälkisyklinen Suomen talous itse
asiassa on. Tarkastelimme kysymystä tutkimalla
Suomen talouden muuttujien ja vientimarkkinoiden dynamiikkaa sekä pelkästään muuttujien
suhdannekomponentteja vertailemalla että tarkemmin VAR-malleja käyttäen.
Tarkastelujen yhteenvetona voidaan todeta
Suomen talouden olevan lievästi jälkisyklinen.
On todennäköistä, että Suomen talous seuraa
kansainvälisen talouden kehitystä muutaman
kuukauden viiveellä. Todennäköisesti jälkisyklisyys riippuu sokista, joka suhdannevaihtelut
on aiheuttanut. Esimerkiksi rahoitusmarkkinasokkien yhteydessä jälkisyklisyyttä ei esiinny,
mutta tarjontasokkien tapauksessa jälkisyklisyys vaikuttaa todennäköisimmältä. Jälkisyklisyys ei ole mitenkään itsestään selvä Suomen
talouden piirre, joka olisi aikasarjoista helposti havaittavissa. Näin ollen voidaan sanoa, että
jälkisyklisyys ei ole Suomen suhdannevaihteluja keskeisesti dominoiva piirre. Tarkastelumme perusteella jälkisyklisyyden varaan ei voi
juurikaan rakentaa talouspolitiikkaa tai ennusteita, koska Suomen talous seuraa suhteellisen
läheisesti kansainvälisen talouden kehitystä.
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että Suomen
talouden jälkisyklisyyttä on joissakin yhteyksissä liioiteltu – joskaan ei ole täysin väärin
väittää Suomen taloutta lievästi jälkisykliseksi.
On hyvä huomata, että olemme tässä tarkastelussa keskittyneet suhdannedynamiikkaan, joten rakennemuutosten aiheuttama dynamiikka ei kuulunut tarkastelun piiriin. On
ajanjaksoja, jolloin Suomen talous ei ole seu57
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Kuvio 5: Merkkirajoitteella identifioitujen VAR-mallien osoittama jakauma Suomen jälkisyklisyydestä eri sokkien yhteydessä. Negatiivisiksi merkityt vuosineljännekset viittaavat Suomen suhdannehuipun tulevan kansainvälistä taloutta myöhemmin ja positiiviset päinvastoin.
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rannut kansainvälisen talouden kehitystä, mutta tämä ei suoraan kuitenkaan kerro jälkisyklisyydestä tai sen puuttumisesta. Suomen talous on myös kohdannut rakennemuutoksia,
jotka ovat aiheuttaneet pitkäkestoisia hitaan tai
nopean kasvun vaiheita, ja joiden lisäksi Suomessa on ilmennyt omia suhdannesokkeja.
Esimerkiksi eurokriisin jälkeen Suomen talouden kasvu jäi heikoksi, mutta se ei välttämättä
kerro Suomen jälkisyklisyydestä, vaan talouden rakennemuutoksesta (IT-sektorin supistumisesta ja Venäjän-kaupan vähenemisestä) ja
toisaalta kilpailukyvyn menetyksestä. On siis
hyvä muistaa, että Suomen talouden kehityksen jäädessä jälkeen kansainvälisen talouden
kehityksestä se ei suoraan vielä tarkoita, että
Suomen talous olisi jälkisyklinen.
Suorittamamme tarkastelu ei ole tyhjentävä, vaan toivottavasti herättää lisää mielenkiintoa tähän tärkeään kysymykseen. Jos jälkisyklisyys riippuu sokin alkuperästä, yksiselitteistä
vastausta Suomen talouden jälkisyklisyyteen
tuskin on. Lisätutkimus asiasta olisi siis toivottavaa, ja lisätarkasteluille on runsaasti tilaa
useista syistä. Ensinnäkin, emme tietoisesti
tehneet tilastollisia testejä. Jätämme jatkotarkastelun varaaniin johtaa tilastollinen testi
merkkirajoitteisessa VAR-mallissa kahden impulssivasteen huipun väliselle aikaviiveelle.
Asia tulee pitää myös mielessä tuloksia tulkittaessa: tuloksien tilastollisesta merkitsevyydestä ei tässä ole esitetty väitteitä. Toiseksi, jälkisyklisyyttä voidaan tutkia eri malleissa ja eri
määritelmin. Voi olla, että Suomen talous on
jälkisyklinen joihinkin tiettyihin maihin nähden, mutta toisiin nähden taas ei. Jälkisyklisyyden määritelmääkin voi pohtia tarkemmin ja
erilaisille määrittelyille löytyy varmasti perusteita. Kolmanneksi, suomalaiset vientiyritykset
ovat tyypillisesti suuria suhteessa kansantalou-

den kokoon, jolloin yrityskohtaiset vientisokit
voivat olla merkittäviä koko kansantalouden
osalta (katso di Giovanni ym. 2020). Tallaiset
sokit tarjoavat instrumenttimuuttujan, jota voi
hyvin käyttää eri muuttujien vaikutusten tarkasteluun koko kansantalouden osalta kuten
Gabaix ja Koijen (2020) osoittavat. Tallainen
tarkastelu antaisi lisäinformaatiota siihen, miten ja millaiset sokit Suomen kansantalouteen
vaikuttavat. Yrityskohtaiset sokit voivat olla
myös keskeinen suhdannevaihteluiden lähde
Suomessa. Voi siten olla, että jokin osa Suomen
teollisuudesta on jälkisyklistä. □
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