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tilittäessään elämäänsä taloustieteilijänä no-
belisti milton Friedman (2004) sanoi taloustie-
teen suurimman viehätyksen piilevän siinä, että 
sen perusperiaatteet ovat niin yksinkertaisia, 
että ne voidaan kirjoittaa yhdelle sivulle, että 
kuka tahansa voi ne ymmärtää, mutta että silti 
vain harvat ymmärtävät. Yksi perusperiaatteis-
ta on toisen nobelistin, robert solow’n 
1950-luvulla esittämä oppi siitä, että talouskas-
vu syntyy teknologian kehityksestä. 

tämä asia opetetaan jo taloustieteen perus-
kurssilla ekonomistien perustyökaluihin kuu-
luvan kokonaistaloudellisen tuotantofunktion 
avulla. ajatellaan kokonaistuotannon määrän 
Y syntyvän teknologiasta a, pääomapanokses-
ta k, tehtyjen työtuntien määrästä L ja työpa-
noksen laadusta h vaikkapa Cobb-douglas –
tuotantofunktion määrittämällä tavalla:

Y = a kα(hL)1-α,

jossa α on pääomatulojen osuus kokonaistuo-
tannon arvosta. termejä järjestelemällä tämä 
saadaan muotoon

Y/L = a1/(1-α)(k/Y)α/(1-α)h.

solow’n mukaan tasapainoisen kasvun ehto-
na on, että pääomakerroin k/Y on vakio. se ei 
siten vaikuta pitkällä aikavälillä ollenkaan työn 
tuottavuuden Y/L kasvuun, joka syntyy tekno-
logian a kehityksen ja työpanoksen laadun h – 
käytännössä koulutuksen – vaikutuksista. 

solow’n kasvuteoriasta on tullut perusperi-
aate siksi, että se toimii kaikkialla – myös meil-
lä suomessa, mikä näkyy kuviosta 1. Vuosina 
1975–2010 bruttoarvonlisäyksellä tehtyä työ-
tuntia kohden mitattu työn tuottavuus kasvoi 
2,5-kertaiseksi, vaikka pääoman syvenemisen 
k/Y kontribuutio pysyi likimain vakiona, eikä 
työpanoksen rakenteenkaan kontribuutio kas-
vanut kuin 1,2-kertaiseksi. 

työn tuottavuuden kasvu on siten syntynyt 
valtaosin teknologian kehityksestä, jota kuvios-
sa mitataan kokonaistuottavuuden kasvulla. se 
on laskettu vähentämällä työn tuottavuuden 
kasvusta työpanoksen rakenteen ja pääoman 
syvenemisen kontribuutiot. työn määrä väheni 
tällä ajanjaksolla 6 prosenttia, joten talouskas-
vu ei tullut työn tarjonnasta, vaan siis teknolo-
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gisen kehityksen aiheuttamasta työn tuottavuu-
den kasvusta.  

Ne investoinnit, jotka tehdään teknologian 
kehityksen synnyttämästä tarpeesta, eivät ole 
tuottavuuskasvun lähde, vaan pelkästään tek-
nologiaa välittävä mekanismi. investoimalla ei 
siksi myöskään voi pysyvää kasvua eikä työpaik-
koja luoda, sillä kasvu pysähtyy väistämättä 
pääoman alenevaan rajatuottavuuteen, ellei 
teknologia kehity. Yksinkertaista – mutta Fried-
mania lainaten ehkä vain harvat ymmärtävät! 

talouspolitiikan päätöksentekijät näyttävät 
nimittäin uskovan työn tarjonnan kasvattamisen 
ja investointien lisäämisen ihmeitä tekevään voi-
maan. esimerkiksi voi ottaa kaksi hallituksen 
keväällä pidetyn kehysriihen alla julkistettua 
selvitystä. elinkeinoministeri jyri Häkämiehen 

asettaman, konsernijohtaja kari stadighin pu-
heenjohtajuudella työskennelleen työryhmän 
raportti lähtee siitä, että ”kasvuksi on luettava 
uudet työpaikat aikaisemmin saavutettujen ta-
sojen yläpuolella”. siinä esitetään  23 toimenpi-
desuositusta, joiden ”avulla saadaan aikaan 
uusia työpaikkoja, ja samalla lisätään työvoiman 
tarjontaa ja aikaansaadaan koko talouden kas-
vua” (Valtiovarainministeriö 2012). elinkeino-
ministeri Häkämiehen ja työministeri Lauri 
ihalaisen tilaaman vuorineuvos jorma eloran-
nan (2012) selvitysmiesraportin mukaan: ”maa, 
joka saa investointeja, saa voimaa kasvuun ja 
tuottavuutensa kehittymiseen. maa, joka ei saa 
investointeja, köyhtyy ja näivettyy hitaasti.” sii-
nä esitetään peräti 40 toimenpide-ehdotusta 
investointien edistämiseksi. 

Kuvio 1. Työn tuottavuus ja sen osatekijät, 1975–2010 (indeksejä, 1975 = 1)

Lähde: Omat laskelmat Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon ja tuottavuustutkimusten tiedoista; muuttujien määrit-
telystä ja mittaamisesta ks. Pohjola (2011).
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solow’n talouskasvun perustuloksen mu-
kaan yksikään näistä 23+40 ehdotuksesta ei 
kuitenkaan toimi talouskasvun edistämisessä, 
vaikka niillä toki voi olla muita – kenties hyviä-
kin – vaikutuksia. talouspolitiikkakin on poli-
tiikkaa, ja ehkäpä ehdotukset on nähtävä etu-
järjestö- tai muun politiikan valossa.

Pelkästään yhden kuvion avulla ei väitettä 
voi tietenkään todistaa, mutta taloustieteellisen 
tutkimuksen johtopäätökset ovat varsin vakuut-
tavia. maiden väliset  elintasoerot eivät ollen-
kaan selity työn määrällä. työllisyysaste on kyl-
lä suurempi korkean kuin alhaisen elintason 
maissa, mutta vastaavasti vuotuinen työaika on 
lyhyempi.  korrelaatiota elintason ja työn mää-
rän välillä ei ole. työn tuottavuuden tasoeroista 
puolestaan noin 20 prosenttia selittyy investoin-
neilla, 10–30 prosenttia koulutuksella  mutta 
50–70 prosenttia teknologialla eli kokonaistuot-
tavuudella (Hsieh ja klenow 2010).

asiantuntijaryhmien ja selvitysmiesten käyt-
täminen politiikan valmistelussa perustunee 
niiden vaikutusvaltaan. media monistaa johto-
päätöksiä tehokkaasti. talouselämä-lehden 
pääkirjoituksessa varoitettiin maamme hallitus-
ta elorannan opein: ”talouskasvua ei synny 
säästämällä vaan tuotantoa lisäämällä. tuotan-
to lisääntyy tuotannontekijöitä lisäämällä. tuo-
tannontekijöitä saadaan lisää, kun investoimi-
nen tehdään houkuttelevammaksi ja työuria 
pidennetään” (ruokanen 2012). Yksinkertaista 
– mutta ei totta! 

akateemisia taloustieteilijöitä ei näissä asi-
antuntijaryhmissä yleensä käytetä. taloustie-
teen ja politiikan välinen kuilu on valitettavan 
leveä. syitä on pohdittu useissa tässä aikakaus-
kirjassa viime vuosina julkaistuissa kirjoituksis-
sa. eräänlaisena päätepisteenä keskustelulle 
julkaistaan tässä numerossa valtiovarainminis-
teriön taloustieteellisen neuvoston professori-

jäsenten ehdotus finanssipoliittisen neuvoston 
perustamiseksi. Yllätys olisi, jos se perustettai-
siin. □

******
tämä pääkirjoitukseni on päätoimittajaurani 
viimeinen. aloittaessani seitsemän vuotta sitten 
otin lähtökohdakseni robert solow’n näke-
myksen taloustieteilijöiden yhteiskunnallisesta 
tehtävästä:   “… we are intellectual sanitation 
workers. the world is full of nonsense. ...may-
be the higher function of economics is to hold 
out against nonsense” (Pohjola 2006).  Paljon 
ei maailmaa saatu parannettua, mutta hauskaa 
on ollut! kiitän toimittajakollegoitani antoisas-
ta yhteistyöstä, kirjoittajia erinomaisista artik-
keleista sekä lukijoita mieltä lämmittäneestä 
palautteesta. siirrän siivousvastuun antti su-
vannolle. 
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