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Eräiden toimialojen tuottavuudesta
ja arvonlisäyksestä

Olli Savela
Yliaktuaari, kansantalouden tilinpidon vuosilaskennan vetäjä

tilastokeskus

Matti Pohjola (2007a,b) nosti artikkeleissaan
esille muutamien toimialojen työn tuottavuu
den ja arvonlisäyksen kehityksen kansantalou
den tilinpidossa. Pohjola (2007a) ”osoittaa työn
tuottavuuden kasvun hidastuneen voimakkaas
ti rahoitus ja vakuutustoiminnassa, rakentami
sessa, majoitus ja ravitsemistoiminnassa sekä
kiinteistö ja liikeelämän palveluissa”.

Pohjolan osoittama työn tuottavuuden (täs
sä: bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia
kohti) kasvun hidastuminen on totta kansanta
louden tilinpidon lukujen valossa sekä koko
talouden tasolla että erityisesti mainituilla toi
mialoilla.

Pohjolan antama palaute luvuistamme on
ensiarvoisen tärkeää myös tilinpidon laatijoi
den kannalta. tilastokeskus on nyt käynyt tar
kemmin läpi laskelmiaan ja löytänyt joitakin
yksittäisiä outoja lukuja, jopa korjausta vaativia
epätarkkuuksia sekä kohtia, joissa käytetyt las
kentamenetelmät eivät välttämättä anna aivan
oikeaa kuvaa kyseisestä ilmiöstä. kokonaisuu
tena epätarkkuudet lienevät vähäisiä eivätkä ne
todennäköisesti juuri vaikuta koko talouden
tuottavuuslaskelmiin.

työpanos

työtuntien kehityksessä on vain joitakin outoja
lukuja ja niillekin löytyi yleensä selitys lähdeti
lastoista, lähinnä työvoimatutkimuksesta. kos
ka työvoimatutkimus on otostutkimus, on toi
mialakohtaisille luvuille ominaista suuri vuosit
tainen vaihtelu, jota tilinpidossa pyritään ta
soittamaan.

kokonaisuutena tilinpidon työtuntien vuo
simuutos on 2000luvulla ollut keskimäärin
noin puoli prosenttia suurempi kuin työvoima
tutkimuksen työtuntien muutos. tällöin työn
tuottavuus kasvaa puoli prosenttia vuodessa
hitaammin kuin työvoimatutkimuksen työtun
tien avulla laskettuna. työtuntikehityksen ero
näissä kahdessa tilastossa selittynee lähinnä ul
komaisen työvoiman lisääntyvällä käytöllä.
heitä ei työvoimatutkimus tavoita.

selitys hidastuneeseen työn tuottavuuden
kasvuun ei löydy työtunneista vaan, sitä on et
sittävä arvonlisäyksen volyymikehityksestä.

rakentaminen

rakentamisessa ongelma keskittyy lähinnä ta
lonrakentamiseen, jossa tilinpidon mukaan
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arvonlisäyksen volyymi supistui vuodesta 1998
vuoteen 2002 yhteensä 11 prosenttia. tuotok
sen volyymi kasvoi, mutta välituotekäytön vo
lyymi kasvoi vielä enemmän. on ilmeistä, että
tilasto antaa virheellisen kuvan noiden vuosien
kehityksestä.

talonrakennustilasto on jo julkaissut uudis
tetun uudisrakentamisen volyymiindeksin ta
kautuvasti vuodesta 1995 alkaen. uudistetut
sarjat tullaan viemään myös kansantalouden
tilinpitoon seuraavassa tasotarkistuksessa ja
samassa yhteydessä lasketaan välituotekäyttö
uudelleen.

majoitus- ja ravitsemistoiminta

Majoitus ja ravitsemistoiminnassa työn tuotta
vuus on pitkällä aikavälillä kasvanut, mutta ei
enää 1990luvun puolivälin jälkeen. laskelmis
sa saattaa olla pieniä epätarkkuuksia, lähinnä
välituotteiden hinnoissa, mutta niiden vaikutus
ei ole kovin suuri.

rahoitus- ja vakuutustoiminta

rahoitus ja vakuutustoiminnan palveluiden
määrittäminen ja niiden arvon mittaaminen on
ongelmallista kansainvälisestikin, ei vain suo
messa. Vielä ongelmallisempaa on näiden pal
veluiden volyymin mittaaminen. Muun muassa
eurostatissa on tutkittu mittausmenetelmiä,
mutta täysin tyydyttävää ratkaisua ei ole löy
detty.

Pankkien tuotos koostuu lähinnä todellisis
ta pankkipalveluista (palvelumaksut) ja välilli
sistä pankkipalveluista (korkomarginaali). Pal
velumaksujen volyymi on laskettu deflatoimal
la maksutuotto kuluttajahintaindeksin vastaa
valla alaerällä. Menetelmä ei välttämättä kuvaa
hyvin näiden tuottojen volyymikehitystä, koska

pankkien toimintatapa on viime vuosina muut
tunut huomattavasti. Palvelumaksuja on nos
tettu, asiakkaat ovat vähentäneet konttoreissa
asiointia ja palvelusta on siirrytty itsepalvelun
suuntaan.

Vakuutuksen käypähintaiselle tuotokselle
on laskentamenetelmän takia ominaista heilah
telu, mutta volyymin pitäisi kehittyä melko ta
saisesti. Vuoteen 2000 asti laskennassa on käy
tetty yksinkertaista deflatointia eli tuotoksen,
välituotekäytön ja arvonlisäyksen volyymit ovat
kehittyneet samalla lailla. Vuodesta 2001 al
kaen on käytetty kaksinkertaista deflatointia,
jolloin välituotekäytön ja arvonlisäyksen volyy
mit kehittyvät erilailla kuin tuotoksen volyymi.

arvonlisäyksen volyymi laski vuodesta 2000
vuoteen 2003 yhteensä 30 prosenttia. tämä
aiheutui lähinnä siitä, että välituotekäytön vo
lyymi kasvoi samana aikana kaksinkertaiseksi
ja käyvin hinnoinkin puolitoistakertaiseksi.
kasvua selittää jälleenvakuutuksen kasvu. hin
noissa saattaa tosin olla epätarkkuuksia.

Pohjolan (2007a) mukaan rahoitus ja va
kuutustoiminnan pitäisi tilinpidon lukujen va
lossa ”olla nyt lähes yhtä syvässä kriisissä kuin
se oli 1990luvun alussa. jokapäiväiset talous
uutiset eivät kuitenkaan tätä käsitystä vahvista
vaan kertovat päinvastoin siitä, että tällä alalla
menee hyvin.”

Pohjola on oikeassa: alalla menee hyvin.
tilinpidossa arvonlisäys (tai tuottavuus) ei ole
kuitenkaan oikea mittari sen toteamiseen, ei
edes käypähintainen arvonlisäys. Parhaiten yri
tysten ja pankkien menestyksestä kertoo tilin
pidon käsite yrittäjätulo. siihen lasketaan toi
mintaylijäämä ja omaisuustulot vähennettyinä
korkomenoilla (ja maksetuilla maanvuokrilla).
se kuvaa karkeasti yritysten ja pankkien voit
toja ennen osinkojen ja verojen maksua. Myös
rahoituslaitosten yrittäjätulo on kasvanut sel
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västi. sen suhde kansantuloon on ollut viime
vuosina noin kaksinkertainen verrattuna 1980
lukuun.

kiinteistöpalvelut

kiinteistöpalveluiden tuottavuuden mittaami
nen on ongelmallista. alatoimialan asuntojen
omistus ja vuokraus tuotos koostuu omistus
asuntojen laskennallisista vuokrista ja vuokra
asuntojen todellisista vuokrista. koska työtun
teja on vähän, muodostuu arvonlisäys työtuntia
kohti hyvin suureksi. tämän takia tätä alatoi
mialaa ei sisällytetä kiinteistö ja liikeelämän
palveluihin tilastokeskuksen tuottavuustaulu
koissa. koko talouden tuottavuuslukuihin toi
miala kuitenkin luetaan mukaan. koska toimi
alan osuus koko talouden arvonlisäyksestä on
8–9 prosenttia, arvonlisäyksen volyymikehityk
sellä on iso vaikutus koko talouden tuottavuu
teen.

asuntojen omistus ja vuokraus toimialan
tuotoksen ja arvonlisäyksen volyymikasvu on
hidastunut 1990luvun puolivälistä alkaen. Vo
lyymin pitäisi kuvata asuinpintaalaa ja asunto
jen varustetasoa. asuntoja on rakennettu la
masta alkaen selvästi vähemmän kuin ennen,
mutta varustetason parantuminen lienee jatku
nut entiseen tapaan. asuinrakentamisen vähen
tyminen selittää osan tuotoksen ja arvonlisäyk
sen kasvuvauhdin hidastumisesta.

Myös laskentamenetelmää on muutettu ti
lastovuodesta 1998 alkaen. on mahdollista,
että aiempia vuosia koskevat laskelmat ovat
yliarvioineet volyymin kasvua.

Myös muissa kiinteistöpalveluissa, kuten
rakennuttamisessa ja muiden kuin asuinkiin
teistöjen vuokrauksessa, arvonlisäys työtuntia
kohti on huomattavan suuri. sen sijaan kiin
teistöjen välityksen, isännöinnin ja hoidon

osuus kiinteistöpalvelujen työtunneista on noin
70 prosenttia, mutta osuus kiinteistöpalvelujen
arvonlisäyksestä vain noin 7 prosenttia. toisin
sanoen kiinteistöpalveluissa arvonlisäyksen ja
työpanoksen yhteys on hyvin heikko. tällöin
voi kysyä, miten mielekästä on ylipäänsä tar
kastella työn tuottavuutta niiden suhdeluku
na.

liike-elämän palvelut ja muut
palvelut

liikeelämän palveluissa työn tuottavuus ei ole
kasvanut pitkällä aikavälillä, vaan se on ollut
melko vakio. kehitys on kuitenkin poikennut
alatoimialoilla toisistaan. lähinnä tuottavuus
on kasvanut alatoimialalla ”lainopillinen ja ta
loudellinen konsultointi; hallintayhtiöt”, joka
sisältää muun muassa tilitoimistot. laskelmista
ei ole löytynyt virheitä. hintakehityksen ar
viointi oli aiemmin ongelmallista, mutta palve
lujen tuottajahintaindeksien kehittäminen on
viime vuosina auttanut varsinkin liikeelämän
palveluiden hintakehityksen arvioinnissa.

heikon tuottavuuskehityksen aloihin voisi
lisätä myös koulutus, terveydenhuolto ja so
siaalipalvelut sekä muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut. julkisten palvelui
den tuottavuuden mittaaminen on ongelma
sinänsä, mutta jos tarkastellaan näiden toimi
alojen yksityisiä palveluita, on työn tuottavuus
pysynyt pitkällä aikavälillä melko vakiona. Yk
sityisissä terveyspalveluissa työn tuottavuus on
jopa laskenut.

tuottavuuden pysyminen ennallaan näyttää
olevan tyypillistä työvoimavaltaisilla palvelu
aloilla, joilla palvelu tuotetaan pääosin suoraan
työntekijältä asiakkaalle kasvotusten (faceto
face). tällaisia aloja ovat ainakin ravitsemistoi
minta, linjaauto ja taksiliikenne, koulutus,
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terveys ja sosiaalipalvelut ja monet muut hen
kilökohtaiset palvelut. ihmisen työpanosta lie
nee näillä aloilla vaikea korvata.

tulevat tarkistukset

laskelmien mahdollisten virheiden tai epätark
kuuksien korjaaminen ei todennäköisesti muu
ta kovin paljoa tuottavuuden hidastuvaa kasvu
suuntaa koko talouden tasolla. rahoitus ja
vakuutustoiminnassa on harkittava menetelmä
muutoksia kiinteähintaisiin laskelmiin.

nykyisessä tilinpidon laskennassa virheiden
korjaaminen, tasotarkistusten tekeminen ja las
kentamenetelmien muuttaminen ei ole kovin
yksinkertaista. useimmat muutokset edellyttä
vät, että jokaisen vuoden tarjonta ja käyttö
tuotteittain tasapainotetaan uudelleen, mikä on

raskas prosessi, koska tasapainotus tehdään
lähes tuhannen tuoteryhmän tarkkuudella. ti
lastokeskus aikoo tehdä sen vuonna 2009. Pie
nempiä tarkistuksia voidaan tehdä juoksevasti
normaaleissa päivityksissä.

Muita lähivuosien isoja uudistuksia kansan
talouden tilinpidossa ovat uuteen toimialaluo
kitukseen siirtyminen vuonna 2011 sekä uuden
sna/esa:n mukaiseen tilinpitoon siirtyminen
noin vuonna 2014. 
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