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Tilastokeskus 

Pitkällä aikavälillä tuottavuus on tärkein kilpai
lukyvyn tekijä. Tuottavuutta on hyödyllistä tut
kia aggregaattitason lisäksi myös mikrotasolla, 
sillä tuottavuus vaikuttaa mm. yritysten työvoi
man kysyntään ja investointeihin sekä kuvaa 
kannattavuuden ja palkanmaksukyvyn reaalisia 
edellytyksiä. Yritys- ja toimipaikkatason teki
jöiden tarkasteluun on aivan viime vuosina tar
joutunut uusia mahdollisuuksia, kun teollisuu
den toimipaikkatason perusaineistoja on avau
tunut tutkijoiden käyttöön. Mikroaineistojen 
avulla aggregaattitason tuottavuuskasvu voi-

* Artikkeli perustuu Etlatieto Oy:n hankkeeseen, 
jossa tutkitaan tehdasteollisuuden tuottavuutta toimi
paikkatasolta käsin. Tutkimus on tehty Tilastokes
kuksessa. Hanketta ovat rahoittaneet Kauppa- ja te
ollisuusministeriö sekä TEKES. Lisäksi Yrjö Jahns
sonin säätiö on tukenut tähän aihepiirin kuuluvia tut
kimuksiani. Haluan kiittää kommenteista Pekka Ylä
Anttilaa ja Petri Rouvisto Etlatieto Oy:stä. Kiitän 
myös Tilastokeskusta ja erityisesti Perttu Pakarista 
siellä, joka on neuvonut monissa ATK- sekä aineis
topulmissani. Virheistä ja johtopäätöksistä vastaan 
tietenkin itse. 

daan jakaa kahteen melko eri luonteiseen 
osaan: toimipaikkatason tuottavuuskasvuun ja 
mikrorakenteiden muutoksesta aiheutuvaan 
kasvuvaikutukseen. Jälkimmäinen tekijä voi
daan purkaa edelleen tarkempiin osatekijöihin. 

1 Taustaa 

Kansainväliset tasovertailut aggregaattiaineis
toilla osoittavat, että Suomen tehdasteollisuu
den työn tuottavuus on noussut tasoltaan kan
sainväliseen kärkikastiin 1990 luvun aikana 
(ks. kuvio 1). Ripeä kiinnikuronta selittyy 
poikkeuksellisen nopealla työn tuottavuuskas
vulla, jolle on vaikea löytää vertaista kansain
välisestä taloushistoriasta. Työn tuottavuuden 
kansainvälinen taso on riippuvainen pääomain
tensiivisyyden tasosta (pääomapanos/työpanos) 
sekä kökonaistuottavuuden tasosta. Jälkimmäi
nen tekijä kuvaa teknologian tai teknisen te
hokkuuden tasoa. Pääomaintensiivisyyden kas
vu on ollut Suomen tehdasteollisuudes&a hyvin 
nopeaa 1980-luvun puolivälistä alkaen, jos ver
tailukohtana käytetään Yhdysvaltoja - koko-
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Kuvio 1. Työn tuottavuuden (reaalinen arvonlisäys vertailukelpoisin hinnoin / tehdyt työtunnit) tasoerot teh

dasteollisuudessa logaritmisina eroina 
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Lähde: Maliranta (1996), päivitetyt tulokset. 

naistuottavuustason pitkäaikaista kärkirintama
maata. Yhdenmukaistettu mittaustapa kertoo, 
että vuonna 1992 Suomessa oli jo 40 prosenttia 
enemmän pääomakantaa työtuntia kohti kuin 
Yhdysvalloissa. Toisaalta myös kokonaistuot
tavuuden taso on tasaisesti lähestynyt Yhdys
valtoja: 70 prosentista 80 prosenttiin Yhdysval
tojen tasosta ajanjaksona 1985-1992 (Maliran
ta, 1996). 

Tämän tyyppisissä aggregaattitason tarkas
teluissa taustalla on usein ajatus jonkinlaisesta 
edustavasta keskimääräisestä yrityksestä tai 
toimintayksiköstä, joka luonnehtii riittävällä 
tarkkuudella koko sektorin suorituskykyä. Yri
tys- ja toimipaikkatason aineistot mm. Yhdys
valloissa ja Kanadassa ovat paljastaneet, että 
toimintayksiköt poikkeavat toisistaan suunnat
tomasti lähes kaikissa suhteissa jopa hyvin yk
sityiskohtaisesti määritellyissä alaryhmissä (ks. 
Jensen - McGuckin, 1997). Osa valtavasta 
vaihtelusta selittyy luonnollisesti aineiston epä-
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tarkkuuksilla, jotka ovat luonteenomaisia tä
män kaltaisille aineistoille. Toisaalta on havait
tu, että huomattava osa toimintayksiköiden vä
lisistä eroista säilyy myös pitkällä aikavälillä. 
Seuraava deskriptiivinen analyysi osoittaa, että 
tuotantoyksiköiden monimuotoisuuden sivuut
taminen edustavan yrityksen mallilla ei ole 
pelkkä harmiton yksinkertaistus, jos tavoittee
na on selvittää kasvun keskeisiä liikevoimia. 

2 Aineisto 

Tutkimuksen perusaineistona on Suomen teol
lisuustilasto, jonka yksikkötason ominaisuuksia 
ei ole juuri tutkimuksissa käytetty. Tuotoksen 
mittana käytettävä ns. teollinen arvonlisäys se
kä pääomapanoksen laskemisessa käytettävät 
investointisarjat on muutettu kiinteähintaiseksi 
kansantalouden tilinpidon toimialakohtaisilla 
(15 toimialaa) implisiittisillä hintaindekseillä. 
Toimipaikkapohjaiset tuottavuuslaskelmat pe-



rustuvat käytännöllisesti katsoen alkuperäiseen, 
puhdistamattomaan toimipaikkajoukkoon (ana
lyyseissä tarkastellaan tuotannolliseen toimin
taan keskittyviä toimipaikkoja, joissa työsken
telee vähintään 5 henkilöä ja jotka tuottavat po
sitiivisen arvonlisäyksen). Aikavälillä 
1975-1994 käytettävissä on kaiken kaikkiaan 
yli 130000 havaintoa, joista jokaisesta on usei
ta kymmeniä muuttujatietoja. 

Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi 
pääomapanosta on mitattu erilaisilla tunnuslu
vuilla. Aikavälillä 1975-1984 käytettävissä on 
tiedot toimipaikkojen pääomakannan jälleen
hankinta-arvoista (palovakuutusarvoin). Lisäk
si toimipaikoille on laskettu pääomapanosmitta 
periodille 1975-1994 käyttämällä ns. kertymä

menetelmää (perpetual inventory method, 
PIM)l. 

Aineistoon tutustuminen paljastaa sangen 
huomattavia laatuongelmia. Ne voivat johtua 
tiedon syötössä tapahtuneista virheistä. Tie
doissa esiintyvät epäjohdonmukaisuudet toi
saalta kertovat myös siitä, että tilastoviran
omaiset eivät ole onnistuneet motivoimaan 
kaikkia tiedonluovuttajiaan kunnolla. Seuraa
vissa tarkasteluissa keskitytään keskipitkän ai
kavälin kehitys suuntien erittelyyn. Useissa ta
pauksissa sarjoissa on melkoista lyhyen aika
välin vaihtelua. Siitä huolimatta joitakin olen
naisia tuottavuuskasvun tekijöiden keskipitkän 
ajan muutoksia on selvästi havaittavissa viime 
vuosikymmeninä. 

3 Aggregaattitason tuottavuuskasvun 
komponentit 

Talouden tai sektorin kasvu on riippuvainen 
panoskäytön määrästä sekä tuottavuudesta eli 
siitä, kuinka paljon reaalista tuotosta on saatu 

1 Ks. Maliranta (l997a) ja (l997b). 

Mika Maliranta 

aikaan käytössä olevalla panosmäärällä. En
simmäistä kasvutekijää on kutsuttu ekstensiivi
seksi tekijä~s.!. Tässä tutkimuksessa keskity
tään jälkirn111aiseen - ns. intensiiviseen teki
jään. 

Yleisesti käytettyjä tuottavuuden mittareita 
ovat työn tuottavuus (tuotos/työpanos), pää
oman tuottavuus (tuotos/pääomapanos) sekä 
kokonaistuottavuus (tuotos/panoskäytön yh
teismäärä). Työn tuottavuus- ja kokonaistuotta
vuusmittaa käyttäen on tutkittu ajassa tapahtu
vaa kehitystä. Tällöin on tarkasteltu, millaisia 
seurauksia teollista toimintaa harjoittavien toi
mipaikkojen heterogeenisuudesta on ollut ag
gregaattitason tuottavuuskehitykseen. Selvi
tämme, mikä osa aggregaattitason tuottavuus
kasvusta on aitoa toimipaikkatason kasvua ja 
mikä osa on rakenteellisia tekijöitä - esimer
kiksi sitä, että tuottavuudeltaan keskimääräistä 
huonommat toimipaikat katoavat tai niiden 
suhteellinen koko panoskäytön määrällä mitat
tuna pienenee? 

3.1 Työn tuottavuus 

Työn tuottavuus on käyttökelpoinen suoritus
kyvyn mitta useisiin tarkoituksiin. Se on yksin
kertainen ja se voidaan yleensä mitata verraten 
tarkasti. Kustannus- tai tulo-osuudella mitattu
na se on kansantalouden tärkein tuottannonte
kljä ja se on läheisessä yhteydessä elintason 
kanssa, jota on tapana mitata kansantuotteen ja 
väestömäärän suhteella. 

Aggregaattiaineistoilla mitattava työn tuotta
vuuden muutos voidaan laskennallisesti jakaa 
useisiin tekijöihin: 
1. Toimipaikkavaikutus, joka kuvaa tuottavuu
den muutosta toimipaikkatasolla 
2. Ilmestymis-poistumis -vaikutus, joka kertoo 
toimipaikkajoukon uudistumisesta johtuvasta 
kasvuvaikutuksesta. 
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3. Osuusvaikutus on positiivinen silloin, kun 
tuottavuuden tasoltaan keskimääräistä parem
mat toimipaikat lisäävät työpanoskäytön suh
teellista osuutta. 
4. Ns. ristitekijä kuvaa työpanososuuden muu
toksen ja toimipaikan tuottavuuden muutoksen 
yhteisvaikutusta. Se on negatiivinen silloin, 
kun tuottavuuden kasvuvauhdiltaan keskimää
räistä parempien toimipaikkojen osuus työpa
noksen käytöstä vähenee. 

Ilmestymis-poistumis -vaikutus työn tuotta
vuuden muutokseen ajankohdasta t-s ajankoh
taan t lasketaan tässä seuraavasti: 

(1) Ilmestymis-poistumis-vaikutus = 

jossa LP on tuotos/työtunti, A viittaa aineisto
joukkoon, jossa on mukana kyseisen vuoden 
kaikki toimipaikat. S viittaa aineistojoukkoon, 
joka sisältää vain ne toimipaikat, jotka esiinty
vät sekä ajankohtana t-s että t (säilyjät). 

Ilmestymis-poistumis -vaikutus perustuu 
neljään tekijään. Näitä ovat 
1. periodin aikana katoavien toimipaikkojen 
työn tuottavuuden suhteellinen taso 
2. periodin aikana katoavien toimipaikkojen 
työpanososuus periodin alussa 
3. periodin aikana ilmestyvien toimipaikkojen 
työn tuottavuuden suhteellinen 

1980-luvun puolivälissäja on siitä saakka py
synyt keskimäärin aikaisempaa korkeammalla 
tasolla. Nähdään myös, että poistuvien toimi
paikkojen työn tuottavuuden suhteellinen taso 
on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana 
keskimäärin alempi kuin 1980-luvun alkupuo
liskolla eli poistuvien toimipaikkojen määrä ei 
ole vain kasvanut vaan ne ovat olleet myös 
suhteellisesti aikaisempaa huonompia toimi
paikkoja. Ilmestyvien toimipaikkojen suhteelli
nen työn tuottavuustaso puolestaan on ollut 
1980-luvun alusta alkaen hienoisessa kasvussa. 
Ilmestymis-poistumis -tekijästä voidaan tehdä 
hajoitelma käyttämällä logaritmisia muutoksia 
(ks. Maliranta, 1997a). Kuviosta 4 nähdään, et
tä lähinnä poistumisvaikutuksen johdosta il
mestymis-poistumistekijällä on ollut selvä po
sitiivinen vaikutus aggregaattitason työn tuotta
vuuskasvuun 1980-luvun puolivälin jälkeen. 
Kontribuutio vuosittaiseen kasvuun on ollut 
keskimäärin yli prosenttiyksikön viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. 

Edellä selvitettiin toimipaikkajoukon muut-
tumisesta aiheutuva aggregaatti tason 
tuottavuuden kasvuvaikutus. Seuraavaksi mita
taan toimipaikkatason tuottavuuskasvu ja loput 
mikrorakenteelliset tekijät, jotka voidaan mita
ta käyttämällä ns. tasapainoisia paneeleja. Ag
gregaattitason työn tuottavuusmuutos säilynei
den toimipaikkojen keskuudessa voidaan jakaa 
komponentteihin seuraavanlaisen kaavan avul
la: (2) 

taso 
MPt 4. periodin aikana ilmestyvien 

2, <1>t - s i MPt, i 2, l1<1>t, i LPt - s, i 2, l1<1>t, i MPt, i 
i ' + i +-"i ____ _ 

toimipaikkojen työpanososuus LPt - s 
periodin lopussa. 

Edellisen luettelon kaksi ensimmäistä teki-
jää ovat poistumisvaikutusta ja kaksi viimeistä 
ilmestymisvaikutusta. Nämä tekijät on esitetty 
kuvioissa 2-4. Havaitaan, että poistuvien toimi
paikkojen työpanososuus nousi selvästi 
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LPt-s LPt-s LPt-s 

jossa <1>i,t kuvaa toimipaikan i työtuntiosuutta 
ajankohtana t. Kaavan kolmesta oikeanpuolei
sista termistä ensimmäinen on toimipaikkata
son kasvuvaikutus (within effect), toinen on 
osuustekijä (share effect) ja kolmas on ristiter
mi (ks. Baily ym., 1996) . 
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Kuvio 2 Poistumisvaikutukseen liittyvät tekijät Suomen tehdasteollisuudessa, poistuvien toimipaikkojen työ

panososuus sekä suhteellinen työn tuottavuus edellisenä vuonna 
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Kuvio 3 llmestymisvaikutukseen liittyvät tekijät Suomen tehdasteollisuudessa, ilmestyneiden toimipaikkojen 

työpanososuus sekä niiden suhteellinen työn tuottavuus 
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Kuvio 4 Ilmestymis- ja poistumisvaikutukset Suomen tehdasteollisuudessa, logaritmiset muutokset 
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Seuraavaksi tarkastellaan kunkin periodin 
(tässä tapauksessa kaksi vuotta) säilyneiden 
toimipaikkojen joukossa tapahtunutta mikrora
kentee1listen tekijöiden vaikutusta aggregaatti
tuottavuuteen. Kuviosta 5 nähdään, että osuus
tekijän kontribuutio on ollut positiivinen, mikä 
kertoo siitä, että tuottavuudeltaan vahvat toimi
paikat ovat lisänneet suhteellista osuuttaan. 
Kaikkein merkillepantavinta kuiten~n on, että 
tämän tekijän merkitys on kasvanut 
1970-luvun puolivälistä alkaen. Ristitermi on 
ollut negatiivinen, mikä ei ole yllätys: tuotta
vuuden kasvu on ollut nopeaa niissä toimipai
koissa, jotka ovat vähentäneet työvoimaansa 
muita enemmän. 

Kuviossa 6 on yhdistetty aggregaattitason 
työn tuottavuuskasvun kolme mikrorakennete
kijää (kuviosta 5). Nämä rakennetekijät yhdes
sä kuvaavat siis aggregaattitason kasvun ja toi
mipaikkatason kasvun välistä eroa. Nähdään, 
että rakenteellisten tai eräänlaisten kilpailullis
ten tekijöiden merkitys on ollut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana aikaisempaa suu
rempi. Lisäksi kuviossa 6 on esitetty vuotuiset 
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toimipaikkatason työn tuottavuuden kasvulu
vut. Työn tuottavuuden kasvu oli poikkeuksel
lisen hidasta vuosina 1990 ja 1991, mutta seu
raavien kahden vuoden poikkeuksellisen nope
an kasvun ansiosta työn tuottavuus palasi van
halle keskipitkän aikavälin kasvu-uralle. Ag
gregaattitason sarjoissa ilmenevä jonkin astei
nen työn tuottavuuden kasvun kiihtyminen 
1980-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta alkaen 
on perustunut pääasiassa mikrorakennetekijöi
den merkityksen kasvuun (ks. Maliranta, 
1997c, 367). Mikrorakennetekijöiden merki
tyksen vahvistuminen on osaltaan vaikuttanut 
siihen, että Suomen teollisuus onnistui aggre
gaattitasolla kohentamaan työn tuottavuudella 
mitattua kilpailukykyään, mikä nähdään kuvi
osta 1. Ilmeisesti mikrorakennetekijöiden vai
kutusta mitataan myöhemmin myös monissa 
muissa maissa, joilloin aggregaattiaineistoihin 
perustuvaa kansainvälistä tuottavuusvertailua 
voidaan syventää. 

Edellä esitetyt tarkastelut keskittyivät vuo
tuisiin eli lyhyen aikavälin muutoksiin. Tuotta
vuuden kasvu on kuitenkin pääasiassa pitem-
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Kuvio 5 Tehdasteollisuuden työn tuottavuuskasvun kolme rakennetekijää, vuotuiset kasvuvaikutukset 
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Kuvio 6 Työn tuottavuuden kasvu toimipaikoilla ja mikrorakennetekijät 
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Kuvio 7 Rakenteellisten tekijöiden kontribuutio työn tuottavuuden kasvuun kymmenen vuoden aikaväleillä 
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män aikavälin ilmiö. Lyhyen aikavälin tarkas
teluihin vaikuttaa suhdanneluonteiset tekijät ja 
mikä tärkeää, mahdollisesti myös aineiston 
epätarkkuudet. Lyhyellä aikavälillä toimipaik
kojen työpanososuudet aineistossa saattavat 
heilahdella huomattavasti siksi, että suhdanteet 
eivät ole täysin samanaikaiset toimipaikkojen 
välillä tai siksi, että esimerkiksi toimipaikkojen 
työpanosluvuissa saattaa olla satunnaista mit
tausvirhettä. Ajatellaanpa, että toimipaikan työ
panosluku on alaspäin virheellinen tiettynä 
vuotena, jolloin kyseinen toimipaikka mittau
tuu tuottavuuden tasoltaan liian vahvaksi ky
seisenä vuonna. Seuraavana vuotena työpanos
luku suurenee oikealle tasolleen, jolloin sen 
työpanoskäytön suhteellinen osuus kasvaa: tä
mä kasvattaa osuustekijä-komponenttia. Edel
leen tämän toimipaikan tuottavuuden kasvu 
näyttää hitaalta, joten tällainen toimipaikka 
vaikuttaa ristitermiin negatiivisesti. Kuviossa 6 
esiintyvä jonkinasteinen peilikuvamaisuus 
osuustekijän ja ristitermin välillä saattaa johtua 
siitä, että osa lyhytaikaisista muutoksista (to
dellisista tai mittauksellisista) palautuu seuraa-
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vina periodeina. 
Kuvatun kaltaiset ongelmat lievenevät, kun 

tarkastellaan pitemmän aikavälin muutoksia. 
Kuviossa 7 kasvutekijöiden hajoitelma on tehty 
kymmenvuotisperiodeille. Vertailun vuoksi ku
vioon on piirretty katkoviivoin kuviossa 5 esi
tetyistä vuosittaisista muutoksista lasketut ku
mulatiiviset vaikutukset. Tulokset ovat odote
tun kaltaiset. Osuustekijän vuosittaiset muutok
set näyttävät yliarvioivan pitemmän aikavälin 
vaikutusta - tosin osuustekijä on edelleen olen
nainen. Ero kahden menetelmän välillä on sel
vin tarkasteluajanjakson loppupuolella. Risti
termin kontribuutio puolestaan näyttää vähem
män negatiiviselta, jos laskelmat tehdään suo
raan 10-vuotiskaudelle kuin jos lasketaan vuo
simuutosten kumulatiivinen kontribuutio 10 
vuoden ajalle. Ero on edelleen selvin tarkaste
luajanjakson loppupuolella. Kymmenen vuo
den periodilla ilmestymis-poistumis -vaikutus 
osoittautuu hyvin merkittäväksi. Varsinkin uu
sien toimipaikkojen positiivinen vaikutus saat
taa paljastua vasta ajankuluessa. Heikot uudet 
toimipaikat katoavat (ks. Baldwin, 1995 ja ks. 
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myös Klette - Mathiassen, 1996), mutta onnis- komponenteista on otettu painotettu keskiarvo 
tuneet ilmestyjät voivat parantaa suhteellista samaan tapaan kuin Baily ym. (1992). Kunkin 
tuottavuuttaan esimerkiksi karttuvan organisa- toimialan painon määräämistä varten on lasket
torisen pääoman ja informaatiopääoman avulla tu kyseisen toimialan nimellinen arvonlisäys
(ks. Davis ym. 1996, 107). osuus periodin alussa ja lopussa. Toimialan 

Toimialoittaisessa tarkastelussa ilmeni, että paino on näiden kahden osuuden aritmeettinen 
rakennetekijät olivat työn tuottavuuden kasvun keskiarvo. 
kannalta erityisen merkittäviä sähköteknisten Ilmestymis-poistumis -vaikutus on määritel-
tuotteiden valmistuksessa ja tevanake-teolli- lään samaan tapaan kuin edellä: (4) 
suudessa. Elintarviketeollisuudessa vaikutus A S 

on ollut negatiivinen (ks. Maliranta, 1997a). Ilmestymis _ ulosmeno vaikutus == TFp' _ TFP,s 

3.2 Kokonaistuottavuus 

Tietyn toimialan kokonaistuottavuus (TFP, to
tal factor productivity) ajankohtana t voidaan 
laskea vakioisten skaalatuottojen vallitessa 1 

kaavalla 

jossa Yon tuotos, L on työpanos, K on pääoma
panos ja a on tuotoksen työpanosjousto. Sitä 
mitataan tässä työpanoksen kansantalouden ti
linpidosta lasketulla toimialoittaisella tulo.: 
osuudella. Muutoksia mitattaessa jouston esti
maattina käytetään alku- ja loppuajankohdan 
aritmeettista keskiarvoa.2 

Kokonaistuottavuuden muutos tietyn perio
din aikana voidaan hajoittaa eri komponenttei
hin hieman samaan tapaan kuin työn tuottavuu
den muutos. Hajoitelma tehdään toimialoittain 
(15 toimialaa). Tehdasteollisuuden tasolla ta
pahtuvaa tarkastelua varten toimialoittaisista 

1 Mm. Baily ym. (1992, 234) antavat tukea oletuk
selle, että vakioiset skaalatuotot ovat voimassa toi
mipaikkatasolla Yhdysvaltojen teollisuudessa. 

2 Taustalla on oletus tuote- sekä tuotannontekijä
markkinoiden kilpailullisuudesta (tulo-osuuksien 
käytöstä ks. Baily-Schultze, 1990). 

TFp'~s TFp'_s 

jossa A viittaa aineistojoukkoon, joka sisältää 
kaikki toimipaikat kyseisenä vuonna ja S jouk
koon, jossa mukana ovat vain ne toimipaikat, 
jotka esiintyvät sekä ajankohtana t-s että t. 

Kokonaistuottavuuden muutos säilyjien jou
kossa voidaan edelleen hajoittaa osiin. Säilyjä
joukon kokonaistuottavuuden dekomponoin
nissa käytetään samaa menetelmää kuin Ber
nard ja Jones (1996) heidän tutkiessaan toimi
alarakenteiden muutoksen roolia kansantalouk
sien konvergenssikehityksessä. Toimialaraken
teen sijasta tarkastellaan toimipaikkarakennatta 
ja kasvukomponentit lasketaan toimialoittain 
eikä koko talouden tasolla. Kun dekomponointi 
tehdään toimialatasolla voidaan ottaa huomi
oon toimialoittaiset erot joustotekijässä. Mene
telmässä otetaan lisäksi huomioon mahdollinen 
joustotekijän muutos ajan kuluessa. 

Tietyn toimialan kokonaistuottavuus tiettynä 
ajankohtana voidaan laskea toimipaikkojen ko
konaistuottavuuksien painotettuna keski arvona, 
jossa paino wj on toimipaikan työpanos- ja pää
omapanososuuden painotettu geometrinen 
keskiarvo3

• 

3 Baily ym. (1992) käyttävät painoina nimellisiä ko
konaistuotanto-ososuuksia. 
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kuutusarvolla mitattuna. Kuvio osoittaa, että 
sekä osuustekijän että ilmestymis-poistumis 
-tekijän merkitys on kasvanut ainakin 
1980-luvun alusta alkaen. Kun pääomapanok

Kokonaistuottavuuden muutos prosentteina 
sen mittana on käytetty kertymämenetelmällä 

säilyjien joukossa voidaan dekomponoida seu-
saatua kone- ja laitekantaa, näyttää siltä, että 
osuustekijä oli hyvin merkittävä myös 

raavasti: 

(6) TFP/-TFPL ~(TF~,t-TF~,t-sJ.(TF~,t-SJ(Wi,t+Wi,t-S)+ ~(w. -w. _ ).((TF~,t+TF~,t-s)/2J 
TFP.s .L.J TFP TFps 2 .L.J l,t l,t s TFP.s 

t-s l,t-S l,t-S i t-s 

1 II 

Kokonaistuottavuuden muutos prosentteina 
on kahden tekijän summa. Ensimmäinen (I) on 
toimipaikkatason kasvu, jossa kunkin toimipai
kan paino määräytyy lähtöajankohdan koko
naistuottavuuden tason sekä lähtö- ja loppu
ajankohdan panoskäyttöosuuden perusteella. 
Huomattakoon, että tässä painot on määrätty 
paremmin kuin edellä työn tuottavuuden hajoi
telmassa siinä suhteessa, että painoja ei määrä
tä pelkän lähtö tilan mukaan. Toinen kompo
nentti (II) on osuustekijä. 

Rakennetekijöiden vaikutus kokonaistuotta
vuuden kasvuun oli merkittävää erityisesti säh
köteknisten tuotteiden valmistuksessa, kemi
kaalien valmistuksessa (sisältää lannotteiden 
valmistuksen) ja graafisessa tuotannossa ja 
kustannustoiminnassa. Paperiteollisuudessa, 
puutavaran valmistuksessa sekä maaöljyn ja
lostuksessa ja siihen liittyvien tuotteiden val
mistuksessa vaikutus oli joko negatiivinen tai 
vähäinen. 

Kuviossa 8 on esitetty kokonaistuottavuu
den vuosimuutoksiin vaikuttaneet rakenteelliset 
tekijät koko tehdasteollisuuden tasolla vuosina 
1975-1994. Periodin alkuosaan liittyvien mit
tausongelmien vuoksi hajotelma on tehty erik
seen käyttämällä erilaisia pääomapanosmittoja: 
kone- ja laitekanta (sisältäen kuljetusvälineet) 
jälleenhankinta-arvolla ja kertymämenetelmäl
lä mitattuna sekä koko pääomakanta palova-
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1970-luvun puolivälissä. Tämä olisi siinä mie
lessä ymmärrettävää, että tuolloin öljykriisi on 
voinut aiheuttaa sellaisia poikkeuksellisen suu
ria muutoksia teollisuutemme toimintaympäris
tössä, joihin sopeutuminen edellytti myös mer
kittäviä toimipaikkarakenteiden muutoksia. 
Toisaalta näyttää siltä, että kertymämenetel
mään liittyvien mittaus ongelmien takia osuus
tekijän merkistys tulee yliarvioiduksi tarkaste
luajanjakson alussa. Pääomakannan jälleenhan
kinta-arvoihin perustuvat mitat antavat selvästi 
maltillisemman kuvan osuustekijän merkityk
sestä 1970-luvun puolivälissä ja kuten kuviosta 
nähdään, tulokset ovat sangen yhtenevät 
1980-luvun alussa!. 

Kuviossa 9 on ilmestyminen-poistuminen 
-tekijä vielä jaettu kahteen komponenttiin: il
mestymiseen ja poistumiseen. Nähdään, että 
molemmissa sarjoissa on joitakin huomattavia 
heilahduksia. Poistumis-komponentti nousi 
useilla toimialoilla2 vuonna 1985, joten kysei-

1 Toimipaikkojen koko pääomakannan jälleenhan
kinta-arvotiedot puuttuvat vuodelta 1980, joten ha
jotelmaa ei ole voitu tehdä periodeille 1979-1980 ja 
1980-1981. 

2 Näitä toimialoja olivat erityisesti koneiden ja lait
teiden valmistus, teollisuuskemikaalien valmistus, 
paperiteollisuus sekä graafinen tuotanto ja kustun
nustoiminta (ks. Maliranta, 1997a). 



sen tekijän heilahdus ei ilmeisestikään perustu 
vain joihinkin harvoihin poikkeustapauksiin. 
Myös ilmestymis-tekijän heilahdus alaspäin 
vuonna 1992 ansaitsee huomion. Kyseinen 
komponentti heilahti tuolloin alaspäin useilla 
toimialoilla, erityisesti metallien valmistukses
sa, paperiteollisuudessa ja kemikaalien valmis
tuksessa (sisältää lannotteiden valmistuksen), 
jotka kaikki ovat suhteellisen pääomaintensii
visiä toimialoja. Vuonna 1992 Suomen tehdas
teollisuus oli jo hyvää vauhtia toipumassa not
kahduksestaan: työn ja pääoman tuottavuuden 
sekä kokonaistuottavuuden vuosimuutos oli 
tuolloin poikkeuksellisen suuri. Näyttää siltä, 
että tuolloin teollisuuteen ilmestyi työn tuotta
vuuden ja kokonaistuottavuuden tasoltaan suh
teellisen heikkoja toimipaikkoja. Tosin näyttää 
siltä, että vuonna 1992 ilmestyneillä toimipai
koilla ainakin työn tuottavuuden suhteellinen 
taso parani selvästi kahtena seuraavana 
vuotena! (Maliranta, 1997a). 

Kuviossa 8 esiintyvää osuustekijän hypäh
dystä vuonna 1988 ei voida selittää minkään 
yksittäisen toimialan tapahtumalla: osuustekijä 
oli merkittävä monilla toimialoilla kyseisenä 
vuotena. Nousu oli poikkeuksellisen korkea 
erityisesti metallien valmistuksessa ja kemikaa
lien valmistuksessa (sis. lannotteiden valm.), 
mutta vaikka nämä toimi alat suljetaan pois, 
osuustekijän kontribuutio säilyy yli 2 prosent
tiyksikössä. 

Erilaiset mittaus ongelmat koskevat koko tar-

1 On syytä huomauttaa, että juuri ilmestyneiden toi
mipaikkojen pääomapanosta on vaikea mitata asian
mukaisella tavalla. Juuri rakennetun pääomakannan 
tuotantopotentiaali saadaan usein käyttöön vasta 
myöhemmin ja tästä syystä mittaus saattaa antaa lii
an heikon kuvan erityisesti uusien toimipaikkojen 
pääoman tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden suh
teellisesta tasosta. 
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kasteluajanjaksoa, mutta mittaus ongelmilla tus
kin voidaan selittää esimerkiksi osuustekijän 
nousevaa trendiä kuviossa 8. Voi olla, että 
osuustekijän pitkän aikavälin merkitys tulee 
y liarvioiduksi vuosimuutoksia mitattaessa. 
Tästä syystä on käytetty myös vuosiparien li
säksi myös viiden vuoden jaksoja (s=4). Tu
lokset on esitetty kuviossa 10. 

Aivan kuten vuosimuutoksia tarkasteltaessa 
havaittiin, rakenteellisten tekijöiden merkitys 
alkaa kasvaa '1980-luvun alun jälkeen. Viiden 
vuoden jaksoja tutkittaessa kuitenkin havai
taan, että rakentellisten tekijöiden vaikutus on 
kääntynyt laskuun. Ilmestymis-poistumis -vai
kutus oli suurempi 1980-luvun jälkipuoliskolla 
kuin 1990-luvun alkupuoliskolla. Vuosimuu
toksia tarkasteltaessa ilmeni, että kokonaistuot
tavuuden muutoksen ilmestymis-poistumis -te
kijä oli selvästi negatiivinen vuonna 1992. Ku
viosta 10 nähdään, että ilmestymis-poistumis 
-tekijän vaikutus on ollut pienehkö erityisesti 
kolmena viimeisenä tarkastelujaksona 
(1988-1992, 1989-1993 ja 1990-1994). Tämä 
voisi selittyä esimerkiksi sillä, että vuonna 
1992 ilmestyneet toimipaikat eivät ole onnistu
neet parantamaan suhteellista kokonaistuota
vuuden tasoaan merkittävästi ensimmäisinä 
vuosinaan (ks. kuvio 10). 

Kuviosta 10 nähdään, että osuustekijän 
kontribuution viisivuotisjaksoina alkoi nousta 
1980-luvun alussa. Korkeimmallaan se oli 
1980-luvun jälkipuoliskolla - vuosi 1988 on 
mukana niissä jaksoissa, joissa osuustekijän 
merkitys on ollut normaalia korkeampi. Kah
dessa viimeisessä tutkitussa jaksossa, joissa 
vuosi 1988 on jo ulkopuolella, osuustekijän 
kontribuutio on ollut noin viisi prosenttiyksik
köä. Vuotuisiksi muutoksiksi muunnettuna se 
tekee noin yhden prosenttiyksikön, joka on sel
västi alempi kuin vuotuinen vaikutus keski
määrin 1990-luvulla (kuvio 8). Tämä voi selit-
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Kuvio 8 Kokonaistuottavuuden vuosimuutoksen rakenne komponentit, koko tehdasteollisuus 
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Kuvio 9 Ilmestymisen ja poistumisen vaikutus, logaritmiset muutokset 
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Kuvio 10 Rakennetekijäiden vaikutus kokonaistuottavuuden muutokseen 5-vuotis periodeittain 
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1983-
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1989 

tyä sillä, että osa vuotuisista osuusmuutoksista 
palautuu seuraavina vuosina ja vain osa on py
syväisluonteista rakennemuutosta. Verrattaessa 
vuosimuutoksista laskettuja kumulatiivisia 
osuustekijävaikutuksia viiden vuoden jaksoihin 
perustuviin tuloksiin, nähdään että molemmat 
menettelyt johtavat samanlaisiin päätelmiin 
vuoteen 1991 saakka. Tosin vuosipareihin pe
rustuva menetelmä näyttää antavan yleensä 
jonkin verran suuremmat vuosimuutokset kuin 
viisivuotisjaksoista lasketut vuosimuutokset. 

Sensijaan 1990-luvun alkupuoliskoa koske
vat tulokset ovat hieman erilaiset. Vuosipareis
ta laskettujen vuosimuutosten kumulatiivinen 
summa ajanjaksolla 1990-1994 on samaa tasoa 
kuin ajanjaksolla 1987-1991 - toisin kuin kuvi
ossa 10 esitetyt viisivuotisjaksoja koskevat tu
lokset näyttävät osoittavan. Kahden menetel
män antama erilainen kuva kehityksestä voisi 
selittyä sillä, että 1990-luvulla lyhytaikaisesta 
resurssi osuuksien vaihteluista pienempi osa 
kuin aikaisemmin on johtanut pitkän aikavälin 
rakennemuutoksiin (ks. myös kuviota 7). Ky-

1987-
1991 

1989-
1993 

symys vaatinee kuitenkin tarkempaa selvitte
lyä. 

4 Johtopäätökset ja tulkintaa 

Teollisuuden toimipaikkajoukko "muuttuu alin
omaan. Joka vuosi syntyy uusia teollisia toimi
paikkoja. Ne kattavat 2-5 prosenttia työtunneis
ta. Joka vuosi myös katoaa 2-6 prosenttia työ
paikoista, kun joukko toimipaikkoja lopettaa 
toimintansa. Ilmestyminen ja poistuminen ovat 
toimipaikan pitkän kehityskulun äärimmäisiä 
ilmentymiä. Huomattava osa uusista toimipai
koista katoaa melkein heti ilmestymisensä jäl
keen, mutta osasta rakentuu ajankuluessa mer
kittäviä tuottajia ja työllistäjiä. Usein toimi
paikkojen rappeutuminen alkaa jo vuosia en
nen lopullista katoamista. On aivan tavallista, 
että toimipaikkojen suhteellinen osuus tuotan
nosta ja tuotannontekijöistä alkaa pienentyä jo 
paljon ennen lopullista katoamista eli toimi
paikkojen rappeutuminen on pitkäaikaista (ks. 
Maliranta, 1997a). 
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Tutkittaessa työn tuottavuutta tai kokonais
tuottavuutta toimipaikkatasoita käsin havai
taan, että aggregaattitason tuottavuuskehitys 
perustuu merkittäväitä osin toimipaikkaraken
teiden muutoksiin. Heikot tuotantoyksiköt me
nettävät asemiaan: niiden osuus tuotantovoimi
en käytöstä pienenee tai ne katoavat kokonaan. 
Aggregaattiaineistoilla lasketut tuottavuussarj at 
näyttävät selvästi yliarvioivan toiInipaikkojen 
tuottavuuskasvua. Tässä saadut tulokset osoit
tavat myös, että rakenteellisten tekijöiden mer
kitys on lisääntynyt Suomen tehdasteollisuu
dessa ainakin viimeisten 15 vuoden aikana. 
Osa toimipaikkarakenteen muutoksista heijas
tuu muuttuvina toimialarakenteina. Toimialoit
tainen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että myös
kään toimialoittaisilla aggregaattiain~istoilla ei 
voida mitata esimerkiksi jonkin toimialan toi
mipaikoilla tapahtuvaa teknologista kehitystä 
(ks. Maliranta, 1997a, 22). 

Toimintaympäristön keskeiset piirteet näyt
tävät pirstaloituvan ja palasten kasaaminen hal
littavissa olevaksi ja toimivaksi kokonaisuu
deksi vaatii perinteisten instituutioiden ja me
nettelytapojen täydentämistä. On väitetty, että 
palkan määräytymisessä pitäisi ottaa aikaisem
paa paremmin huomioon yrityskohtaiset erot, 
jotta talous kokonaisuudessaan olisi riittävän 
suorituskykyinen. Näyttää siltä, että yritys- ja 
toimipaikkakohtaiset erot olisi otettava huomi
oon ainakin tuottavuuden mittauksessa, jotta 
kasvuun vaikuttavat eriluonteiset tekijät voi
daan pitää erillään. Perinteinen aggregaatti
muotoinen tiedon tiivistämistapa ei riitä kaikki
en olennaisten kehityskulkujen seuraamiseen. 
Tilastotietojen käyttäjät tarvitsevat myös pi
demmälle jalostettua tietoa, mutta samalla on 
turvattava myös tietosuoja. 

Rakenteellisten tekijöiden voi odottaa koros
tuvan erityisesti silloin, kun toimintaympäristö 
muuttuu nopeasti ja merkittävästi. Tätä arviota 
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tukee eräät tässä tutkimuksessa tehdyt havain
not: rakennetekijöiden kontribuutio vahvistui 
Suomen tehdasteollisuudessa 1980-luvun jälki
puoliskolla ja erityisesti sellaisilla aloilla kuin 
TeVaNaKe-ala ja sähköteknisten tuotteiden 
valmistus. Näistä ensimmäinen on ns. aurin
gonlaskun ja jälkimmäinen auringonnousun 
ala. Tuotannontekijäinstituutioilta vaadittavat 
ominaisuudet saattavat painottua eri tavalla va
kaassa toimintaympäristössä kuin suurten muu
tosten oloissa. Erityisesti silloin, kun toimin
taympäristö on nopeassa muutostilassa, toimi
alan menestyksen kannalta on hyvin tärkeätä, 
että tuotannontekijät kohdentuvat tehokkaasti 
parhaimpiin tuotantoyksiköihin. Kun toimi
paikkarakenteiden muutosnopeus kiihtyy, työ
suhteiden keskimääräinen kesto lyhenee, joten 
toimipaikkaspesifin tietämyksen kertymiselle 
jää aikaisempaa vähemmän aikaa. Sen sijaan 
työvoiman valmiuksien ajanmukaisuus ja 
omaksumiskyky, tuotantotapojen toimivuus se
kä liikkeenjohdon taidot ja kannustimet ovat 
luultavasti niitä tekijöitä, jotka selittävät toimi
paikan ja yrityksen kykyä käyttää tuotannonte
kijöitä tehokkaasti eli kilpailukykyisesti. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, min
kälaisia seurauksia toimipaikkojen erilaisuu
desta voi olla aggregaattitason kasvulle. Seu
raava luonteva, jo meneillään oleva askel onkin 
selvittää, mitkä toimipaikkojen ominaisuudet 
selittävät toimipaikkojen välisiä eroja esimer
kiksi tuottavuuden tasossa ja kasvuvauhdissa 
(ks. Maliranta, 1997b). 

Aggregaattitason työn tuottavuuskasvua teh
dasteollisuudessa ja sen toimialoilla on kiihdyt
tänyt se, että aikaisempaa merkittävämmässä 
määrin tuottavuudeltaan keskimääräistä hei
kompia tuotantoyksiköitä on kadonnut ja työ
paikkoja on tuhoutunut. Markkinoiden toimies
sa tasapainoisesti tämä on myönteistä, koska 
tehottomassa käytössä olevat voimavarat va-



pautuvat tehokkaampi en tuotantoyksiköiden 
käyttöön. Ongelmana tietenkin on ollut erityi
sesti Suomessa ja muualla Euroopassa, että 
suuri määrä tuotannontekijöitä on jäänyt koko
naan käyttämättä. Keskimääräinen tuottavuus 
voidaan nostaa keinotekoisesti korkealle tasolle 
luomalla sellaiset toimintaolot, jossa vain kaik
kein tuottavimmat yksilöt ja tuotantoyksiköt 
osallistuvat hyvinvoinnin muodostukseen. Toi
saalta Yhdysvallat on esimerkki siitä, että kes
kimääräinen (työn) tuottavuuden taso voi olla 
kansainvälisesti vertaillen korkea siitäkin huo
limatta, että työhönosallistumisaste ja keski
määräinen vuosityöaika on hyvin korkealla ta
solla. Tuon tavoitetason saavuttamisen yksi 
edellytys on, että annetulla ponnistelu- ja pa
nosmäärällä työntekijöiden ja tuotantoyksiköi
den tuotantokyvyn on kasvettava - eli tuotta
vuuden on parannuttava mikrotasolla. 

Monissa puheenvuoroissa toiveet kohdiste
taan koulutukseen ja osaamiseen. Ehkä ajatel
laan, että koulutus on riittävä ratkaisu reaali
palkkatason ja kilpailukyvyn väliseen ristirii
taan. Yksilön näkökulmasta koulutus saattaa 
tuntua mukavan kivuttomalta ratkaisulta - on
han opiskelu monessa suhteessa mukavaa ja 
antoisaa. Kaiken lisäksi kouluttautumisesta 
voidaan maksaa palkkaakin. 

Valitettavasti koulutus yksistään ei usein
kaan paranna tuottavuutta eikä näin ollen luo 
reaalista palkankorotusvaraa. Jotta yleisestä 
koulutustason noususta olisi hyötyä, on talou
den läpikäytävä aina mikrotasolle ulottuvia ra
kenteellisia muutoksia, jotka saattavat olla ki
vuliaitakin. Samalla sorvilla työskentelevä ei 
saa luultavasti sen enempää tuotosta aikaan, 
vaikka hän täydentäisi teknisiä opintojaa. Pa
rantunut koulutustaso sen sijaan voi luoda edel
lytykset sille, että työnantajan on järkevää 
hankkia teknisesti kehittyneempi sorvilaite, jol
la koulutettu työntekijä saa entistä enemmän 

Mika Maliranta 

tuotosta aikaan. 
Tilanne voi olla hankalampikin. Suomen 

tehdas teollisuutta koskevat tulokset antavat joi
takin viitteitä siitä, että uudet yritykset ja toimi
paikat ovat kykenevämpiä ottamaan käyttöönsä 
kehittynyttä tekniikkaa kuin vanhat (ks. Mali
ranta, 1997a ja 1997b). Jotta sorvarin parantu
neesta koulutuksesta olisi hyötyä hänelle itsel
leen ja kansantaloudelle, jonkun täytyy ensin 
ehkä perustaa uusi tuotantoyksikkö ja sorvarin 
täytyy siirtyä sinne. Tämän tyyppiset rakenne
muutokset aiheuttavat yksilöille hankaluuksia 
ja kustannuksia. On siis syytä muistaa, että 
korkea koulutustaso on vasta korkean reaalisen 
kilpailukyvyn välttämätön, muttei riittävä ehto. 
Lisäksi instituutioiden ja kannustimien täytyy 
olla sellaiset, että uudenlaisia tuotantoyksiköitä 
syntyy ja niiden käyttöön saadaan riittävän 
joustavasti tuotantotekijöitä. 

Kirjallisuus 

Baily, M. N.ja Schultze, C. L. (1990): The 
productivity of Capital in a Period of Slower 
Growth. Brookings Papers on Economic Ac
tivity, Microeconomics 1990. 

Baily, M. N., Hulten, C. ja Campbell, D. 
(1992): Productivity Dynamies in Manufac
turing Plants. Brookings Papers on Econo
mic Activity: Microeconomics 1992, 
187-267. 

Baily, M. N., Bartelsman, E. J. ja Haltiwanger, 
J. (1996): Labor productivity: Structural 
change and cyc1ical dynamies. National Bu
reau of Economic Research Inc., Working 
Paper 5503. 

Baldwin, J. R. (1995): The dynamics of indust
rial competition: A North American perspec
tive. Cambridge University Press. 

Bernard, A. B. ja Jones, C. (1996): Productivi
ty across Industries and Countries: Time Se-

507 



Artikkeleita - KAK 3/1997 

ries Theory and Evidence. The Review of 
Economics and Statistics, 78, 1, 135-146. 

Davis, S. J., Haltiwanger, J. C. ja Schuh, S. 
(1996): Job creation and destruction. The 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

Jensen, J. B. ja McGuckin, R. H. (1997): Finn 
perfonnance and evolution: Empirical regu
larities in the D.S. microdata. Teoksessa 
"The evolution of firms and industries - In
ternational perspectives", Laaksonen, S. 
(toim.).Tutkimuksia 223, Tilastokeskus. 

Klette, T. J. ja Mathiassen, A. (1996): Vekst og 
fall blant norske industribedrifter: Om nye
tablering, nedleggning og omstilling. Sosiale 
og f/Jkonomiska studier, Statistisk sentral
byrå. 

Maliranta, M (1996): Suomen tehdasteollisuu
den tuottavuus - kansainvälinen tasovertailu. 

508 

Tilastokeskus, tutkimuksia 215. 
_ (1997a): The determinants of aggregate pro

ductivity - the evolution of micro-structures 
and productivity within plants in Finnish ma
nufacturing from 1975 to 1994: ETLA, Dis
cussion papers, No. 603. 

_ (1997b): Plant productivity in Finnish ma
nufacturing - characteristics of high produc
tivity plants. ETLA, Discussion papers, No. 
612. 

_ (1997 c): Plant level explanations for the 
catch up process in Finnish Manufacturing -
A decomposition of aggregate labour pro
ductivity growth. Teoksessa "The evolution 
of firms and industries - International pers
pectives", Laaksonen, S. (toim.).Tutkimuksia 
223, Tilastokeskus. 




