
KANSANTALOUDEN 

MITTAAMINEN



KANSANTALOUDEN MITTAAMINEN

 tarvitaan kansantalouden suuruuden ja kasvun sekä elintason 

mittaamiseen, kansainvälisiin vertailuihin ja omien suunnitelmien 

tekemiseen

HUOLTOTASE

 kansantalouden kokonaistarjonta ja -kysyntä vuoden aikana

 kokonaistarjonta: mistä Suomessa käytetyt hyödykkeet peräisin

 BKT:sta (kotim. tuotanto) vai tuonnista

 kokonaiskysyntä: mihin hyödykkeet käytetty

 kulutus, investoinnit, vienti

 aina tasapainossa, koska laaditaan jälkikäteen 

(tasapainotetaan varastomuutoksin)

 hyödyllistä tietoa päättäjille suunnittelussa (esim. inflaatiopaineet)



BRUTTOKANSANTUOTE (BKT) = kokonaistuotanto

 kansantaloudessa vuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden raha-arvo

 tavarat ja palvelut

 BKT ilmoitetaan yleensä US dollareina per capita, ja kun huomioidaan 
myös hintatason erot eri maissa, BKT-luvulla voidaan verrata eri maiden 
talouksia (= reaalinen BKT, ostovoimakorjattu BKT, ostovoimapariteetilla 
(PPP) korjattu BKT)

 Suomen BKT v. -16 n. 43 000 $ (n. 25. rikkain maailmassa) 

 joillakin Afrikan mailla alle 1000 $

 talouskasvua mitataan BKT:n kehityksellä

 BKT:n reaalinen kasvu: inflaation vaikutus huomioitu BKT:n nimellisen 
kasvun ohella

 reaalinen kasvuvauhti 2 ms:n jälkeen Suomessa n. 3 % / vuosi

 matalasuhdanne = BKT:n kasvun hidastuminen: 1 - 2 kert. / 10v 

 taantuma = BKT:n aleneminen 

 lama = BKT:n voimakas aleneminen: Suomessa harvinaista

 1. ms:n aikana; 30-luvun alussa (suuri maailmanlaaj. lama-aika); 

2. ms:n aikana; 90-luvun alussa (yhtä paha kuin 30-l); 2009-2016?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_valtioista_asukaskohtaisen_bruttokansantuotteen_mukaan_(PPP)
http://www.findikaattori.fi/fi/3


 BKT elintason mittarina yleisin, mutta huono:

 ei huomioi ns. harmaata taloutta

 ei huomioi palkatonta kotityötä (kotitarvemaanvilj., lasten hoito, …)

 sortaa köyhiä maita, joissa kotityön osuus suhteellisesti suurin

 ei kerro tuloeroista maan sisällä (rikkaat – köyhät)

 elintaso eri asia kuin elämisen taso

 on kehitetty mittareita, jotka huomioivat paremmin elämisen tason

 HDI (Human Developement Index) tai Vihreä BKT

 ottavat huomioon mm. eliniän, lapsikuolleisuuden, 

koulutusasteen, luonnonvarojen käytön, saastumisen …

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_valtioista_inhimillisen_kehityksen_indeksin_mukaan


Nettokansantuote (NKT)

 BKT:sta vähennetään poistot, jotka eivät lisää kansantuotetta eli 

uusintainvestoinnit

 osa tuotannosta vanhojen koneiden korjaamiseen ja korvaamiseen

 BKT:ta kasvattavat uusien koneiden hankinnat = uusinvestointeja

KANSANTULO

 maan väestön vuoden aikana aikaansaama tavaroiden ja palvelusten 

tuottamisesta saatu tulo:

 palkat, pääomatulot, yrittäjätulot, yritysten jakamattomat voitot, 

työnantajien sosiaalivakuutusmaksut

 yhtä suuri kuin BKT (sama asia, mutta lasketaan eri tavalla)

 kun kansantulon lisäksi huomioidaan em. kaltaiset tulot ja menot 

ulkomailta /-lle = kansantalouden käytettävissä oleva tulo

 kun lasketaan yhteen kaikki se, mihin tulonsaajat käyttävät tulonsa 

(investoinnit, kulutus, säästäminen …) = kansanmeno

 kansanmeno yhtä suuri kuin kansantalouden käytettävissä oleva tulo

 kotitalouksien saamat tulot - välittömät verot + tulonsiirrot 

= kotitalouksien käytettävissä oleva tulo


