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Ekonomistien ongelma on, että useimmat taloudelliset kysymykset ovat sellaisia, että kadun
mies voi muodostaa niistä oman, vahvan mielipiteensä (joka ekonomistin näkökulmasta voi
olla oikea tai väärä). Teknisen kehityksen vaikutus työllisyyteen on tällainen asia. Hieman
kärjistäen suuren yleisön vallitseva mielipide
on, että tekninen kehitys tuhoaa työpaikkoja,
kun taas ekonomistien vallitseva mielipide
päinvastoin pitää teknistä kehitystä pitkällä tähtäimellä työllisyydelle edullisena. Ristiriita syntyy osin siitä, että teknologiset muutokset aiheuttavat hyvinvoinnin uudelleenjakoa työntekijäryhmien, alueiden ja maiden välillä, vaikka
niiden kokonaisvaikutus olisikin myönteinen.
Keskustelussa kiinnitetään usein enemmän huomiota häviäjiin kuin voittajiin.
Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan toimittama kirja kokoaa yhteen erilaisia näkökulmia
teemasta teknologia ja työllisyys. Yhdistävänä

piirteenä on se, että kysymystä tarkastellaan nimenomaan ekonomistien näkökulmasta. Paikoitellen suoraan kritisoidaankin populaarikirjoittajia. Kuten on tyypillistä artikkelikokoelmille,
teemojen käsittelytapa vaihtelee katsauksista
yhteenvetoihin kirjoittajien muualla julkaisemista töistä ja uusien tutkimustulosten esittelyyn. Kirja on tarkoitettu laajemmallekin yleisölle kuin vain ekonomisteille. Siksi ekonomistilukija saattaa kaivata systemaattisempaa esitystä valtavirtataloustieteen tavasta ajatella asiaa.
Kolme ensimmäistä artikkelia pyrkivät esittämään yleiskatsauksen aihepiiriin hieman eri
näkökulmista. Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila ovat kirjoittaneet johdanto- ja yhteenvetoluvun, jossa painottuu toisaalta pitkän aikavälin
historiallinen kehitys ja toisaalta työn tulevaisuus. Työn loppumisesta he eivät näe merkkejä, pikemminkin näköpiirissä on väestön ikärakenteesta johtuva työvoimapula, johon keinoksi tarjotaan uusia teknologisia ratkaisuja. Atro
Mäkisen näkökulma taas on oppihistoriallinen.
Hän esittelee erilaisia näkemyksiä, joita teknisen kehityksen vaikutuksista on esitetty 1700luvulta tämän vuosisadan alkupuolelle. Pelko
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työn loppumisesta ei ole uusi ajatus, vaan samat
peruskysymykset ovat askarruttaneet ekonomisteja jo parin sadan vuoden ajan. Vesa Kanniaisen kirjoitus käsittelee useita eri osa-alueita alkaen muinaisesta Egyptistä ja päätyen viime
vuosien keskusteluun. Päähuomio on innovaatioiden tuottamista sekä koulutuksen ja kasvun
yhteyksiä käsittelevässä kirjallisuudessa. Kaikki kolme artikkelia täyttävät tarkoituksensa siinä mielessä, että lukija huomaa aihepiirin monimuotoisuuden ja ne useat eri näkökulmat, teoreettisesta historialliseen, joista teknologiakysymyksiä voidaan tutkia. Katsausluoteisen materiaalin sisällyttäminen kolmeen erilliseen artikkeliin tuo toisaalta esitykseen hajanaisuutta.
Seuraavat kaksi artikkelia liittyvät työllisyyden ja tuottavuuden tutkimiseen. Hannu Hernesniemi jaottelee toimialat sen mukaan, millainen tuotannon ja työllisyyden kehitys on ollut.
Hän hahmottaa 7 erilaista kehityskulkua ja jakaa graafisen tarkastelun perusteella toimialat
suhteellisen karkealla toimialajaolla näihin ryhmiin. Tämä on varsin mielenkiintoinen tapa havainnollistaa asiaa. Rajanveto eri ryhmien välillä ei ole aina kuitenkaan selvä ja jotkin toimialat olisi voinut luokitella toisinkin. Perussanoma on, että työvoimaa lisäävillä aloilla on
Suomessa liian vähän yrityksiä. Tässä analyysissä jäävät varjoon yritysten väliset erot toimialoilla. Pysähtyneen kehityksen toimialoiltakin
todennäköisesti löytyy hyvin menestyviä ja kasvavia yrityksiä ja toisaalta aidoilla kasvualoilla
kaikki yritykset eivät menesty yhtä hyvin kuin
Nokia. Mika Maliranta kuvaa kirjoituksessaan
toimipaikkatasolla tapahtunutta tuottavuuskehitystä viime vuosina tekemiensä tutkimusten perusteella. Lähtien liikkeelle nimenomaan mikroaineistosta, hän komponoi tuottavuuden muutoksen toimipaikkojen sisällä tapahtuvaan vaihteluun ja ns. mikrorakennetekijöihin, joihin
kuuluu mm. toimipaikkakannan vaihtelu. Kir-
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joitus osoittaa hyvin mikrotasolta lähtevän analyysin tärkeyden, kun halutaan ymmärtää tuottavuuden nousun prosessia.
Kolme kirjoitusta käsittelee teknologisen kehityksen näkymistä työvoiman koulutus- ja
osaamistason nousussa. Tuire Santamäki-Vuori
on käyttänyt työssäkäyntitilaston aineistoa ja
keskittyy erityisesti koulutustasossa ja tuloissa
tapahtuneisiin muutoksiin. Rita Asplund ja Reija Lilja käyttävät väestönlaskennan pitkittäistiedostoa. He tutkivat työmarkkinasiirtymiä eri
tyyppisten toimialojen ja työmarkkina-asemien
välillä, jaotellen henkilöitä koulutuksen, iän ja
sukupuolen mukaan. Marja-Liisa Parjanne
puolestaan on analysoinut työvoimatutkimuksen poikkileikkausaineistoja, joilla hän tutkii
osaamistason muutoksia toimihenkilö/työntekijä -jaon perusteella. Kaikki kolme kirjoitusta
antavat hyvän kuvan mikroaineiston käyttömahdollisuuksista työmarkkinoiden muutosten
analysoinnissa. Esimerkiksi Santamäki-Vuoren
analyysi tulokkaiden ja alalla pysyneiden palkkakehityksestä ja Asplundin ja Liljan työmarkkinasiirtymätutkimus ovat mahdollisia vain yksilötason pitkittäisaineistolla.
Yksilöaineistoissa tiedetään henkilön työpaikasta usein vain toimiala. Toimialat taas on suhteellisen karkeasti jaoteltavissa korkean ja matalan teknologian aloihin. Santamäki-Vuori
käyttää OECD:n luokittelun mukaista toimialojen jakoa neljään ryhmään teknologiaintensiivisyyden mukaan (korkea, korkea keskitaso, matala keskitaso, matala). Asplund ja Lilja käyttävät jaottelua huipputeknologian alat, muut kasvualat ja hitaan kasvun alat. Parjanne taas on
käyttänyt teknologiaindikaattorina ATK:ta
käyttävien palkansaajien osuutta. Teknologian
vaikutusten analyysissä teknologian taso voidaan kontrolloida paremmin, jos on olemassa
tietoa työnantajayrityksen T&K panoksesta.
Kehitys onkin kohti yhdistettyjä työnantaja-
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työntekijä -aineistoja (ks. Vainiomäki, 1999).
Kirjan viimeisessä artikkelissa Pekka YläAnttila käsittelee teknologiaa yhteydessä yritysten kansainvälistymiseen ja verkostotalouden
kehittymiseen. Kirjoituksessa kootaan yhteen
tuloksia ETLA:ssa viime vuosina tehdystä tutkimuksesta, jossa on mm. tutkittu kotimaisten
ja ulkomaalaisomisteisten yritysten työllistämiskehitystä. Tämän tutkimusalueen ajankohtaisuus tulee jatkossa yhä kasvamaan. Empiirisen tutkimuksen kannalta aihe on haasteellinen,
sillä verkostoituminen ja kansainvälistyminen
eivät helposti kytkeydy perinteiseen tilastotuotantoon.
Teknologia ja työ -kirjan suurimpia ansioita

on, että siinä on koottu yhteen paikkaan paljon
aiheesta kiinnostuneelle oleellista tietoa. Aihepiiri on kuitenkin niin laaja ettei tämäkään opus
»tyhjennä pajatsoa», vaan tutkittavaa riittää vielä muillekin. Tämä kirjan antaa siihen paljon virikkeitä.
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