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1. Osaamisen historiaa
kivikauden ihminen nautti vapaasta ajasta.
työtä tehtiin arkeologisten arvioiden mukaan
neljä tuntia päivässä ja loppu aika oli vapaata
käyskentelyä.1 näin ei ole ollut pohjolassa enää
pitkään aikaan. suomalaiset ovat tottuneet
ponnistelemaan leipänsä eteen. teollistuvassa
suomessa töitä tehtiin vuorokaudet ympäriin
sä. 70 tuntia pitkän työviikon jälkeen oli vielä
* �erustuu virkaanastujaisesitelmään Vaasan yliopistossa
28.1.2008. Esitelmä perustuu osin työministeriön tukemiin
ja �roact�ohjelmaan sisältyviin hankkeisiin, joissa arvioitiin
kilpailukyvyn eri tekijöitä seutukunnissa arvioiden osaamis�
ta sekä alueen väestössä että yritystasolla ja sen jälkeen se�
litettiin näillä tekijöillä seutukunnan tuottavuutta, BKT:n
kasvua ja tuottavuuden kasvua (�iekkola 2006, saatavissa
pdf muotoisena www.etla.ﬁ). Tutkimusaineistona oli Elin�
keinoelämän keskusliiton yrityksiä koskevat palkka� ja ti�
linpäätösaineistot vuosilta 1996–2001 ja Tilastokeskuksen
aineistot. Tutkimus osaamisesta ja aineettomasta pääomasta
jatkuu Vaasan yliopiston kansantaloustieteen laitoksen joh�
tamassa uudessa EU:n seitsemännen puiteohjelman rahoit�
tamassa Innodrive hankkeessa, johon osallistuu 9 tutkimus�
laitosta tai yliopistoa Euroopassa.
Vapaa�ajan määrästä metsästyskulttuurissa ks. Sahlin
(1974). Weisdorﬁn (2003) mukaan vapaa�aika ensin väheni
siirryttäessä metsästyksestä maatalouteen.
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kodin töiden vuoro. Lisäarvoa työlle kertyi en
sinnä tehtaan omistajille ja työntekijän leipä
leveni pikku hiljaa. ensimmäinen merkittävä
talonpoikaisen rikkauden lähde oli puun jalos
taminen, tervakauppa. suomi oli maailman
johtavia tervan tuottajia. tuo pohjalaisten ta
lonpoikien kultaaika on jo unhoittunut monen
sukupolven taakse. tieto/taito tervanpolttoon
on enää perinnettä. Luonnonvarat saattoivat
ennen taata tulevaisuuden pitkällekin, kuten
puun hyödyntäminen tervanpoltossa. teollis
tuva suomi hyödynsi samoja koneita ja laitteita
vuosikymmeniä. työpaikkojemme elinikä ei ole
enää turvattu siten, että se olisi sidoksissa ko
neiden käyttöikään. nokian saksan Bochumin
tehtaan koneiden nykyaikaisuus oli toisarvoista
sille, että alihankkijat olivat kaukana. niinpä
tehdas on kannattamaton. kiinteät pääomain
vestoinnit eivät ole yksinään määräävä kilpai
lutekijä ja uutta teknologiaa tulee nopeasti
markkinoille.
kilpailukyky perustuu osaamiselle ja yhä
vähemmän pääoman saatavuudelle. kansanta
louden oppiaine on aiemmin rakentunut aja
tukselle työvoimasta ja pääomasta. jos pää
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omalle saa hyvän käyttökohteen, niin sopivaa
homogeenista työvoimaa oletetaan olevan aina
saatavilla. kansantalouden teoria on muuttu
massa. kaikki kasvu nähdään lähtevän parem
minkin työvoimaan sidotusta teknisestä kehi
tyksestä kuin uusien, entistä parempien laittei
den ja koneiden hankinnasta.
näin ainoaa pysyvää on tieto ja taito, eivät
kä suinkaan koneet ja laitteet. uusia investoin
tiaihioita syntyy enemmän kuin ennen, vaikka
näistä toteuttamiskelpoisia voi olla vain pieni
osa ja myös kilpailuetu voidaan menettää no
peasti. pääoma ei takaa tuottoisaa tulevaisuut
ta. Menneisyydessä kilpailuetu saattoi perustua
investointien verotukiin ja halvempaan työvoi
maan kehittyvillä alueilla. nykyisin sijoituspää
töksissä investointeja ei tueta verotuksellisesti,
eikä ole syytäkään tukea. toimiakseen tuotan
tolaitos vaatii oman tieto/taitonsa ja oman kou
lutetun työvoimansa.
pääomaa syntyy ja katoaa nopeasti, mutta
osaaminen on ja pysyy. tuotantopäätösten jous
tavuus on kasvanut, kun tieto ja taito ovat liik
kuvaa. koneita on sen sijaan vaikeampi kuljet
taa paikasta toiseen. joskus on sen sijaan varau
duttava jopa vuosien koulutukseen, jotta työ
voima on riittävän osaavaa. esimerkkinä on
hyvin vaikkapa uusi kultakaivos kittilässä. kai
voksen perustamisen ympäristöinvestoinnit ja
työvoiman kouluttaminen ovat ehkäpä 70 %
kokonaiskustannuksista. itse kaivostoiminnan
pyörittäminen on pienempi kulu. näin työt on
tehty paperilla ja suurinvestoinnit tehty ennen
kuin grammaakaan kultaa on tuotettu. pää
oman ja työn käyttö varsinaisessa tuotannossa
on enää pieni, vaikkakin olennainen osa yrityk
sen toimintaa.
suomi on panostanut varsin onnistuneesti
osaamiseen ja koulutukseen sotiemme jälkeen.
tämä kantaa hedelmää nytkin. suuret ikäluo
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kat, vuosina 1945–1959 syntyneet, jatkavat pit
kään työelämässä, koska heillä on siihen kou
lutuksen ja tiedon kartuttamisen antamat edel
lytykset. onneksi, sillä näin työllisyysaste on
kivunnut 70 prosentin tuntumaan. näin siis
seitsemän kymmenestä työikäisestä on töissä.
tähän ei voi olla vaikuttamatta se, että suuri
ikäluokka on edellistä ikäluokkaa koulutetum
pi. he ovat pystyneet sopeutumaan kilpailu
edellytysten muutoksiin. suuri ikäluokka kou
luttautui vaurastuvassa suomessa, kun taas
sotaajan lapsilla oli paljon huonommat lähtö
kohdat 1940luvun pulaaikana. Varhempi ikä
polvi vietti 5 vuotta sodassa ja menetti paljon
inhimillistä osaamista.
suuret ikäluokat rakensivat nykyisen yhteis
kuntamme jo osaamiselle. Viisaat ajattelevat,
että seuraava ikäpolvi aina menee eteenpäin ja
on parempi kuin edellinen, vanhan on syytä
väistyä. näin sanoi ainakin Mika Waltari, jolla
riitti ymmärrystä nuorten kurittomuudelle:
nuoriin sisältyy aina uuden siemen. Voimmeko
arvata ja tietää lastemme avaimet oikeaan tie
toon ja taitoon 20–30 vuoden kuluttua? emme,
koska emme tiedä millaisessa maailmassa he
elävät. Voimme vain arvailla mitä on tieto ja
taito ja mitä tulevaisuuden kilpailukyky. onko
sellaista kuin suomen kilpailukyky enää ole
massakaan? ehkä lapsemme ovat käyneet vuo
sia kouluja espanjassa, rakastuneet ruotsalai
seen ja töissä amerikkalaisessa firmassa, jonka
omistaa kiinalainen pankkiiri.

2. Korkean tiedon ja taidon mutta
ikääntyvä tulevaisuuden Suomi
Mitä on kilpailukyky 20–30 vuoden kuluttua ja
millaiseen inhimilliseen osaamiseen se perus
tuu? Varmaa on, että etäisyydet ovat kutistu
neet entisestään. yhä vähemmän meidän tar
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vitsee siirtyä fyysisesti paikasta toiseen. Visuaa
lisen ympäristömme täyttävät laajat heijastukset
elämästä ympäri maapalloa. työhuoneessamme
ei kenties ole ainoastaan yksi tietokone puus
kuttamassa tietoa, vaan isoja värikkäitä näyttö
jä, joita pyörittävät kymmenet yhtä aikaa pyö
rivät ohjelmat. tieto ja taito ovat tässä yhtey
dessä saatavissa yhtä hyvin Vaasasta kuin Bue
nos Airesista. ehkä opiskelijat matkaavat vir
tuaalisesti yliopistosta toiseen poimimassa
kursseja, jotka heitä kiinnostavat ja joissa on
tunnetuimmat luennoitsijat. tällä hetkellä voi
daan sanoa, että teknologiayrityksissä tämä
globalisoituminen on jo pisimmällä. ollenkaan
tärkeää ei ole know how naapuriyrityksessä
vaan osaaminen alan huippuyrityksissä, jotka
voivat hyvinkin sijaita toisella puolen maapal
loa. etäisyydet ovat menettäneet merkityksen
sä. tieto ja taito ovat kansainvälisiä.
toinen mitä voimme arvailla on se, että tie
de jatkaa erikoistumistaan. Valitettavaa onkin,
että poikkitieteellisyys ja kommunikointi eri
tiedealojen välillä voi tästä myös kärsiä. kan
santaloustiede kattaa koko talouden, eikä se
voi siten koskaan unohtaa kokonaisnäkemystä.
ehkäpä tämänkin arvostus nousee, siis sen että
osaamme tulkita hyvin erilaista informaatiovir
taa. se, että ymmärrämme jotain kannustavasta
palkkauksesta voi auttaa meitä ymmärtämään
sitä, miten keskuspankit asettavat rahan tarjon
tasääntönsä.
kolmas asia minkä tiedämme tiedon globa
lisoitumisen ja erikoistumisen lisäksi on, että
tieto/taito on yhä enemmän kasautuvaa, kumu
loituvaa. oikeastaan edellä olemme väittäneet,
että pääoman akkumuloitumisessa kuluminen
on kiihtynyt (vähemmän pysyvää arvoa) ja rin
nalle on otettava mukaan myös tiedon tai ai
neettoman pääoman akkumuloiminen. nämä
näkemykset eivät ole vieraita neoklassisen teo

rian luojillekaan. Marshall (1890) piti työtä ja
maata (ns. luonnon lahjat) pääasiallisina tuo
tannontekijöinä. Materiaalisten höydykkeiden
ohella myös immateriaaliset hyödykkeet (joita
ylläpidettiin tiedolla ja yritysorganisaatiolla)
kuuluivat tuotannollisiin omaisuuseriin ja va
rallisuuteen.
näin myös tieteistä vain kumuloituvat jat
kavat menestystarinaansa, siis tiede jossa uusi
tieto nojautuu vanhaan, aiemmin yleisesti hy
väksyttyyn; mutta samalla myös osittain kumo
ten sen. taito ja tieto eivät synny yhdessä päi
vässä, eikä panostus osaamiseen lisää talouden
kasvua yhdessä päivässä tai vuodessakaan. syn
tyy ristiriita uuden oppimisen ja uuden tiedon
hyödyntämisen välillä, koska oppiminen vie
aikaa. tällöin tiedon ja taidon hankkiminen on
oltava jatkuvaa ilman, että osaamisen hedelmät
ja hyödyntäminen ovat heti käsillä. on kuin
istuttaisi monia tiedon puita, joista vain pieni
osa tuottaa hedelmää ja vasta vuosien päästä.
näin inhimillistä pääomaa ei voida sitouttaa
kokonaan työtehtävien suorittamiseen, vaan
yhä suurempi osa työajasta on vapaamuotoista,
ihmisestä itsestään kiinni. kuitenkin kukaan ei
pysty enää kehittämään uutta aivan ruohonjuu
ritasolta, vaan osaaminen perustuu aina aikai
sempaan osaamiseen.
tiedon globalisoitumisen, erikoistumisen ja
kumuloitumisen ohella neljäs kehityssuunta on
uuden tiedon kehittämisen, innovatiivisuuden,
välttämättömyys. onko väestömme riittämätön
globalisoitumaan, erikoistumaan ja kasaamaan
uutta tietoa, kun monet työikäiset lähentelevät
eläkeikää ja pian yhtä työntekijää vastaa yksi
eläkeläinen, joiden kummankin tulot työikäi
nen pitkälle maksaa. kuten tiedetään, nyt on
kaksi työntekijää yhtä työntekijää kohden. 20
vuoden kuluttua suomessa on enää yksi työn
tekijää yhtä eläkeläistä kohden, mikäli eläk
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keelle jäädään edelleen 60 vuoden iässä. kun
nuoruuden eteen on vannottu viimeiset 100
vuotta, niin merkitseekö tämä tiedon ja taidon
katoamista, kun riittävä osa väestöstä ei ole
enää nuorta ja valmista kokeilemaan uutta. on
neksi tuo ”kuriton” suuri ikäluokka tuo lohtua
siihen, että vähän vanhempanakin jaksaa. 60
vuotta vanhat alkavat taas olla arvossaan, koska
he omaavat monia hyviä ominaisuuksia. iän
myötä saattaa erilaisuus korostua. Menestyvillä
ikääntyvillä työntekijöillä – ja ikääntyvien jouk
koon kuuluu useimmiten myös johtajisto – voi
mielestäni olla seuraavia hyviä ominaisuuksia:
1. pitkä kokemus ammatista.
2. kokemusta työskennellä hyvin erilaisten
ihmisten kanssa ja ratkaista töissä ilmeneviä
ihmissuhdeongelmia.
3. he voivat tarjota luotettavuutta omaan työ
historiaansa vedoten.
4. he ovat lojaaleja työnantajaa kohtaan, kos
ka herkkyys vaihtaa työpaikkaa on pienem
pi.
5. heillä ei ole pieniä lapsia estämässä täysival
taista osallistumista työtehtäviin.
6. kunnianhimo on iän myötä asettunut raa
miinsa ja taivaita ei enää tavoitella.
tärkeintä muuttuvassa taloudessa on jälleen
erilaisuuden hyödyntäminen myös ikäraken
teessa. tulevaisuuden yrityksessä samaa työteh
tävää tekevät hyvin eriikäiset, mikä on yksi
elämän runsaus. edellä mainitut ikääntyneiden
ominaisuudet voivat nostaa työpaikan tuotta
vuutta, kun samalla työntekijöistä löytyy nuo
riakin. ehkäpä työntekijöiden erilaisuus on
tärkeämpi menestyksen kannalta sinänsä kuin
se, mikä on työntekijöiden keskiikä.
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3. Mihin tietoon ja taitoon on
panostettava
tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaaminen edel
lyttää panostamista työn tuottavuuteen, eri
koistumiseen ja kansainvälistymiseen. tulevai
suuden osaamispohja luodaan tänään. on myös
asetettava talouspoliittisia tavoitteita nykyhet
kelle, jotta voimme arvioida kunakin hetkenä
sitä kuinka kaukana olemme tavoitteissa. itses
tään selvää on panostaminen koulutukseen.
kansantalouden kannalta keskeistä on myös
mahdollisimman laaja osallistuminen työmark
kinoille. etlan hiljattainen selvitys (Andersen
et al. 2007) näkee työvoiman osallistumisasteen
nostamisen ylivoimaisesti tärkeimpänä keinona
turvata pohjoismaisen hyvinvointimallin ra
hoitus. Mielestäni koulutuspoliittisten päämää
rien ja työllisyysasteen nostamisen tavoitteet
voidaan tiivistää seuraaviksi viideksi tavoitteek
si.
1) Työllisyysaste, työllisten osuus 15–64
-vuotiaista, on nostettava 75 prosenttiin ja
työuria on pidennettävä.

joustavilla työmarkkinoilla, joissa myös osaai
katyötä tehdään enenevässä määrin, työllisyys
asteen on noustava samalle tasolle kuin ennen
1990luvun alun lamaa ja ylikin. osa tästä voi
tapahtua osaaikatyön yleistymisenä. tämä se
littää pitkälle Ruotsin jo saavuttamaa 75 pro
sentin työllisyysastetta. osaaikatyö on suota
vaa toimettomuuden sijaan, koska hyvinvointi
samalla jakaantuu näin laajemmalle. Vaasan
näkökulmasta on mielenkiintoista tarkastella
pohjanmaata erikseen. seuraavassa on työllis
ten osuuden kehitys vuosina 1990–2006 suo
messa keskimäärin ja pohjanmaan maakunnis
sa.
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Kuvio 1. Työllisyysaste Suomessa ja �ohjanmaalla vuosina 1990–2006
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Lähde: tilastokeskus.

75 prosentin työllisyysaste ei ole historialli
sesti mahdoton saavuttaa, koska työllisyysasteet
olivat tällä tasolla ennen 1990luvun alun la
maa. työllisyysasteen nostaminen edellyttää
myös laajempaa osallistumista työmarkkinoille.
nykyisin suomessa on n. 350 000 toimeentulo
tuen saajaa, joista ehkä noin puolet on oikeu
tettu työmarkkinarahaan eli ovat pitkäaikais
työttömiä. työllisyysasteen parantaminen koh
distuu koko tähän joukkoon, eikä vain työvoi
maan, joka etsii aktiivisesti töitä. seuraavassa
on toimeentulotukea saavien osuus koko maas
sa ja erikseen pohjanmaan maakunnissa.
toimeentulotukea saa keskimäärin vajaat
8 % työikäisestä väestöstä. pohjanmaalla osuus
on alempi pohjoispohjanmaata lukuun otta
matta. työttömyysaste on myös maan alhaisim
pia. pohjalaisten ahkeruudesta on opiksi koko
suomelle. oikeudenmukainen elämä edellyttää
palkkatyötä kaikille kynnelle kykeneville.

emme voi kovin paljon parantaa toimeentulo
turvaa tiettyjen tasokorotusten jälkeen, vaikka
perusturva on 1990luvun puolivälin tasosta
jäänyt jälkeen verrattaessa yleiseen tulokehityk
seen. tämä yksinkertaisesti siitä syystä, että
kaikki mahdollinen on tehtävä työnteon kan
nustamiseksi. erityisesti nuoret ja ikääntyneet
toimeentulotuen varassa olevat on saatava ta
kaisin työelämään tai toimeentulo opiskeluai
kana tulee turvata riittävällä opintotuella. nuo
rista 20–24 vuotiaista jopa 15,7 % saa toi
meentulotukea. tässä on perusturvan uudista
mista miettivällä valtioneuvoston asettamalla
satakomitealla töitä riittämiin. Mitä ilmeisim
min keinot sisältävät sekä keppiä että porkka
naa. keppinä on pitkäaikaistyöttömien osalta
vaatimus työtarjouksien hyväksymisestä myös,
vaikka työ ei täsmälleen vastaa koulutusta.
porkkanana on ikääntyneille kohdistetut palk
katuet, jotka kompensoivat suuren osan alen
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Kuvio 2. Toimeentulotukea saavien osuus 20–64 �vuotiaista vuonna 2005
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Lähde: stakes.

tuneesta palkasta, jolla ikääntynyt ollaan valmis
työllistämään. tämän tyyppinen on hartz iV
mukainen uusi palkkatukijärjestelmä saksassa,
jota on laajennettu huhtikuussa 2007. palkka
tuki määräytyy aikaisemman palkan ja henkilön
markkinapalkan välisestä erotuksesta. 50 %
tästä erotuksesta korvataan työnantajalle, jotta
hän voi työllistää ikääntyneen korkeammalla
palkalla kuin, mitä ikääntyneen markkinapalk
ka on. korvausaika kestää kolme vuotta, johon
sisältyy vuosittainen korvausasteen alenema.
Meillä on myös mahdollista parantaa työ
voiman tarjontaa pidentämällä työuria. Viimei
sen kymmenen vuoden aikana ikääntyneiden
yli 54 vuoden ikäisten työmarkkinoille osallis
tuminen on noussut enemmän kuin missään
muualla. työhön osallistumisaste eli työvoiman
osuus 15–64 vuotiaista on noussut 58,5 %:iin
vuonna 2006, missä on lisäystä peräti 14,6 %
verrattuna vuoteen 1999. tämä on erinomai
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nen saavutus, kun esimerkiksi saksassa osuus
on 42 % ja itävallassa ja italiassa vain 30 %.
kuitenkin on edelleen jatkettava eläkepoliitti
sia kannustimia työuran pidentämiseksi:
• (Varhais)eläkevähennys 7 % jokaisena vuo
tena, kun eläkkeelle jää ennen 63 vuoden
ikää.
• eläkekarttuma 6 % jokaisena vuotena, kun
tekee töitä yli 63 ikävuoden.
nykyisin eläkekarttuma on 4,5 % 63–68 vuo
den iässä. tämä ei vielä ole riittävä korvaa
maan menetettyjä eläkevuosia, kun eläkkeelle
siirtymisen sijasta töitä jatketaan. näin eläke
uudistusta jatkamalla saamme tulevat ikään
tyvät työntekijät jatkamaan pidempään töissä.
ohessa on esitetty piekkolan (2007) eChp
(european Community household panel data)
kotitalousaineistossa vuosille 1994–2001 so
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Kuvio 3. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä ennen ja jälkeen vuoden 2005 eläkeuudistuksen korotetuin kannustimin
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Lähde: piekkola hannu, ”Actuarial Fair pension Reform: postponed Retirement and Redistribution of pen
sion Wealth – evidence from Belgium, Finland, Germany and spain”, Vaasan yliopiston kansantaloustieteen
laitoksen keskustelualoitteita no 8.

vellettuja laskelmia eläkejärjestelmien uudis
tuksen kannustinvaikutuksista. Vertailupohja
na oli siis eläkkeellesiirtymiseen vaikuttavat
tekijät neljän euroopan maan eläkejärjestel
mään perustuen. kuviossa näytetään mitä ta
pahtuu keskimääräiselle eläkkeellesiirtymisiäl
le, kun eläkejärjestelmä korvataan suomen
uudella vuonna 2005 voimaan tulleella eläke
järjestelmällä, ja vielä edellä mainituin korote
tuin eläkekarttumin.
Vuoden 2005 eläkeuudistus ilman lisäkan
nustimia on arvioitu myöhentävän noin vuoden
verran eläkkeelle siirtymistä. kuviosta näh
dään, että lisäkannustimillakin eläkeuudistuk
sen vaikutukset ovat varsin vähäiset. naiset
jäävät eläkkeelle vain runsaan vuoden ja miehet
vajaat kaksi vuotta myöhemmin kuin aikaisem
massa eläkejärjestelmässä. kuviosta 3 nähdään,

että monissa muissakin maissa 2000luvun elä
keuudistukset ovat olleet erityisen tarpeen, kun
tutkimuksessa vertailukohtana on ollut vallit
seva eläkejärjestelmä 1990luvun lopussa. Bel
giassa ja saksassa eläkereformin suuret vaiku
tukset perustuvat siihen, että 1990luvulla
eläkejärjestelmä suosi eläkkeelle jäämistä var
hain ja siten muutokset eläkejärjestelmässä ovat
merkittävimpiä. espanjassa eläkereformilla oli
si vähäisiä vaikutuksia, mutta olemassa oleva
järjestelmä on tosin varsin monimutkainen ja
toimialoittain vaihteleva. kannustinvaikutukset
on myös laskettu yli eri maiden yhdistetyssä
aineistossa. Vaihtoehtoisen maakohtaisen ana
lyysin perusteella kannustimet tulevat yllä suo
men osalta suuremmiksi niin, että eläkeuudis
tus myöhentäisi eläkkeelle jäämisikää 2–3 vuot
ta. joka tapauksessa nähdään, että varsin jäme
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riäkin toimenpiteitä tarvitaan, jotta eläkekan
nustimilla on vaikutusta. esityksen mukaan
jäätäessä 60 vuoden ikäisenä eläkkeelle korva
usaste eli nettoeläke suhteessa nettopalkkaan
pienenisi yli 10 prosenttiyksikköä verrattuna
uudistusta edeltäneeseen tilanteeseen. nähtä
väksi jää miten suomen sinänsä toimivaa uutta
eläkejärjestelmää uusitaan. kaikille pitäisi kui
tenkin olla entistä selvempää, että kovin var
hain ei kannattaisi eläkkeelle jäädä.
2) Kaupallinen ja teknillinen koulutus
avainasemassa – ei väestön yleinen
koulutusaste

karkeasti ottaen voidaan sanoa, että kilpailu
kyvyn ytimen luo elinkeinoelämän keskusliiton
yrityksissä työskentelevät 400 000 ihmistä 8000
yrityksessä, siis noin kuudesosa kaikista työlli
sistä (näistäkin melkeinpä 100 000 työskentelee
voittoa tavoittelemattomissa säätiöissä palvelu
yrityksissä). tässä on mukana teollisuuden
ydin, jota korvaa kasvavassa määrin palvelualan
yritykset, joita on ydinyrityksistä nyt noin kol
mannes. tähän voidaan lisätä yli 100 000 työn
tekijää suuryrityksissä, jotka eivät ole ek:n jä
seniä. pienemmät yritykset luovat tulevaisuu
den kasvua kasvamalla tähän joukkoon. kun
vuodesta 2010 lähtien vuosittain 100 000 työn
tekijää poistuu työmarkkinoilta, meidän on
pidettävä huolta siitä, että tämä talouden ydin
pysyy ehjänä ja toimintakykyisenä. tämä edel
lyttää panostamista kaupalliseen ja teknilliseen
koulutukseen. tähän saakka ydinyrityksissä
korkeakoulutettujen osuus (kolmannen asteen
opinnot) on pysynyt sitkeästi varsin alhaisena,
noin 10 %:ssa. suuri osa korkeakoulutuspa
nostuksen kasvusta on siten tapahtunut muun
koulutuksen laajentumisena ja suuntautunut
muualle kuin ydinyrityksiin. oletettavaa on,
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että korkeakoulutettujen osuus tulee huomat
tavasti nousemaan 10 %:sta jo lähitulevaisuu
dessa.
seuraava taulukko osoittaa sen, miten kes
keistä on yritysten osaaminen ja innovatiivisuus
selitettäessä seutukunnan Bkt:n, työllisyyden
ja tuottavuuden kasvua (painottamalla näitä
kaikkia samalla painolla, ks. tarkemmin piek
kola 2006).
Regressioanalyysin kertoimet kertovat siitä,
kuinka hyvin kukin kuudesta kilpailukyvyn
osatekijästä on selittänyt vuosina 1996–2001
seutukunnan tuottavuuden kasvua. kilpailuky
vyn osatekijöinä ovat 1) ydinyritysten työnteki
jöiden inhimillinen pääoma, 2) ydinyrityksiin
sidottu inhimillinen pääoma (ammatillinen
osaaminen ja yrityksen työntekijöiden työkoke
muksen rakenne, t&ktyöntekijöiden osuus),
3) alueen yleiset kasvuedellytykset, 4) alueen
toimipaikkojen innovatiivisuus, 5) väestöpohja
ja verkottuminen, 6) alueen saavutettavuus.
ensimmäiset kaksi tekijää liittyen ydinyritysten
inhimilliseen pääomaan (myös yritykseen sidot
tu) perustuvat laskelmiin alueen ydinyrityksis
tä. kasvukilpailukykymittarissa kunkin kuuden
osatekijän painot ovat määräytyneet keskiarvo
na vastaavista kolmesta erillisestä regressiosta,
joissa on selitetty tuottavuuden kasvun ohella
Bkt:n ja työllisyyden kasvua 77 seutukunnas
sa. taulukossa 1 esitetystä regressiosta näh
dään, että ydinyritysten osaaminen ja alueen
toimipaikkojen innovatiivisuus selittävät varsin
suurelta osalta sen, miten koko alueen tuotta
vuus kehittyy. yrityksiin sidottu inhimillinen
pääoma saa erittäin suuren kertoimen 0,502 ja
toimipaikkojen innovatiivisuudenkin kerroin
on toiseksi suurin 0,301 (kaikki kilpailukyky
tekijät on tätä ennen standardoitu). kertoi
met ovat samansuuntaisia selitettäessä alueen
Bkt:n ja työllisyyden kasvua, mihin viittaavat

Hannu �iekkola

Taulukko 1. Seutukuntien kasvua selittävät tekijät 1997–2002
kasvuregressio
selittävien
tekijöiden
kertoimet
Kasvukilpailukykyindeksi

korrelaatiot

Bkt:n
vuosikasvu
1997–2002

työllisten
vuosikasvu
1997–2002

tuottavuuden
kasvu
1997–2002

–0,38

0,44

0,51

Inhimillinen pääoma, työntekijät ydinyrityksissä
osaamispääoma, koulutuspääoma

–0,377

–0,07

0,13

0,39

Inhimillinen pääoma, ydinyritykset
koulutuspääoma, ammatillinen liikkuvuus ja
koulutuspääoman interaktio, työkokemus,
interaktio alin ja ylin neljännes osuus
t&ktyöntekijöiden toimihenkilöosuus

–0,502

–0,18

0,24

0,21

Alueen yleiset kasvuedellytykset
työikäinen väestö (15–64), osallistumisaste,
opiskelijamäärä, tekniikan opiskelijat,
korkeaasteen tutkinnot (osuuksina väestöstä)

–0,244

–0,39

0,51

0,50

Toimipaikkojen innovatiivisuus
tutkimus ja kehitysmenot, patentit,
innovatiiviset toimipaikat
huippu ja korkeateknologian arvonlisäosuus

–0,301

–0,36

0,18

0,30

Väestöpohja, verkottuminen
Väestön keskittyminen, työikäinen väestö
seutukunnan ympärillä
innovatiivisten yritysten yhteistyö

–0,127

–0,21

0,23

0,43

Alueen saavutettavuus
Lentokentän läheisyys, vienti ja/tai
tuontiyritysten osuus

–0,075

–0,26

0,26

0,54

ensimmäisen sarakkeen regressiossa selitetty kunkin seutukunnan Bkt:n, työllisyyden ja kokonaistuottavuu
den vuosikasvun keskiarvoa. kasvukilpailukykyindeksi on laskettu painottamalla esitettyjä kuutta osaindek
siä ensimmäisen sarakkeen kertoimilla. Analyysissä 75 seutukuntaa, joista ydinyrityksien osalta muodostettu
56 aluetta. Lisäksi joutsa, parikkala, Ålands landbygd, Ålands skärgård ja Mariehamns stad eivät mukana
havaintojen vähäisyyden vuoksi.
Lähde: piekkola hannu, ”knowledge and innovation subsidies as engines for Growth – the Competitiveness
of Finnish Regions”, etLA Bseries no. 216, helsinki.

myös korrelaatioiden samankaltaisuus. Alueen
yleisillä kasvuedellytyksillä, kuten työikäisen
väestön osuudella ja opiskelijoiden määrällä,
on kuitenkin vähemmän merkitystä kuin, mitä
kolmen viimeisen sarakkeen korrelaatioiden

perusteella voisi päätellä. näiden tekijöiden
paino on siis pienempi regressioanalyysissä,
jossa kontrolloidaan muiden kilpailutekijöiden
vaikutusta.
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3) Yritysten ja ihmisten verkottumista
kannustettava

tiedon ja taidon yhteiskunnassa tiedon välittä
minen on yhä tärkeämpää. taulukossa 1 edellä
toinen tärkeä tekijä seutukunnan menestyksel
le on se, miten innovatiivisia alueen toimipaikat
ovat (tähän sisältyvät t&kmenot, patentit,
innovatiivisten toimipaikkojen osuus tilasto
keskuksen kyselyssä, huippu ja korkean tek
nologian yritysten arvonlisäosuus). tilastokes
kuksen kyselyssä innovaatiotoiminnan ja ver
kottumisen välinen korrelaatio seutukuntata
solla oli hyvin korkea – 0,9. Voidaan jopa
väittää, että innovatiivisuutta ja verkottumista
ei voida erottaa toisistaan (vaikka kasvukilpai
lukykymittarissa näin tehtiinkin). Verkottumi
nen koskee myös fyysistä liikkumista. Valtion
investointeja rautateihin, lentoyhteyksiin ja
maantieliikenteeseen ei voida tarkastella vain
lyhytnäköisinä kannattavuushankkeina.
4) Tutkimus- ja kehitystyöhön panostaminen
tukemaan osaamispääoman hyödyntämistä

t&ktoiminta sekä alueen ydinyrityksissä että
seutukunnassa yleensä on tärkeä kasvun ja kil
pailukyvyn lähde, kuten taulukosta 1 havaitaan.
tärkeää on myös tiedostaa se, että tutkimus ja
kehitystyö ja työntekijöiden osaaminen ovat
toisiaan täydentäviä. yritysten menestystä ei
mitata ainoastaan tutkimuksen määrällä, vaan
tätä täydentää laaja markkinointi, suunnittelu
ja hallinnointi, jotka kaikki kysyvät koulutettua
työvoimaa. piekkolan (2006) tutkimuksessa
yrityksen tuottavuus kehittyi suotuisimmin, jos
yrityksessä on sekä koulutettua väkeä että
t&ktoimintaa. palvelualoilla tutkimus ja ke
hitystoiminta on vielä selvemmin nivoutunut
yrityksen muuhun toimintaan, kun erillistä tuo
170

tekehitysyksikköä ei usein ole olemassakaan.
näinpä myös tekes haluaakin panostaa nykyi
sin laajasti innovatiivisiin yrityksiin, joissa ei ole
pelkästään teknologista tietämystä ja osaamista.
seutukuntatasolla on toisaalta nähtävissä pa
remminkin erikoistumista panostamisessa joko
koulutettuun työvoimaan tai tutkimus ja kehi
tystoimintaan.
oheisessa kuviossa 4 ovat mukana nämä
osaamisen kaksi keskeisintä tekijää ydinyrityk
sissä. ensimmäisenä on esillä osaamispääomas
sa keskeinen koulutuspääoma. toisena tekijänä
on ydinyritysten t&ktyössä olevien osuus.
kummatkin on ilmaistu indeksinä siten, että
maan keskiarvo on 100.2 kuviossa 4 seutukun
nat on asetettu kasvukilpailukyvyn mukaiseen
järjestykseen piekkolan (2006) tutkimuksen
perusteella, jossa kasvukilpailukyky perustuu
taulukossa 4 esitettyihin kuuteen osatekijään.
oulu, salo, tampere, Vaasa ja turku ovat tut
kimuksessa kilpailukykyisimpiä, kun osaamista
alueilla käytetään selittämässä seutukunnan
Bkt:n, tuottavuuden ja työllisyyden kasvua
paremminkin kuin näiden nykytasoa.
seutukunnan kohdalla oleva ensimmäinen
numero ilmaisee alueen sijoituksen, kun mitta
rina on seutukunnan ydinyritysten koulutetun
työvoiman määrä. toinen numero ilmaisee seu
tukunnan järjestyksen, kun mittarina on tutki
mus ja kehitystoiminta seutukunnan ydinosaa
misen yrityksissä. kuviosta nähdään, että kor
relaatio koulutuspääoman ja t&ktyössä ole
vien määrään välillä on varsin alhainen (0,17).
Osa kilpailukyvyn osatekijöistä vaihtelee vain vähän seu�
tukunnasta toiseen. Näitä eroja on vertailtavuuden vuoksi
korjattu myös ydinyritysten työntekijöiden koulutuksen ja
T&K�työssä olevien osalta. �oikkeama maan keskiarvosta
on kerrottu seutukuntaisen BKT:n standardipoikkeamalla
(arvo on 10) ja jaettu muuttujan omalla standardipoikkea�
malla.
2
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Kuvio 4. Menestyneimpien seutukuntien ydinyritysten koulutuspääoma ja T&K�työssä olevat toimihenkilöt 2002
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Lähde: piekkola hannu, ”knowledge and innovation subsidies as engines for Growth – the Competitiveness
of Finnish Regions”, etLA Bseries no. 216, helsinki.
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seutukunnissa, joissa koulutettuun työvoimaan
panostavia ydinyrityksiä ei ole välttämättä pal
jon, on ydinyrityksiä, joilla on paljon t&ktoi
mintaa.
koulutettuun työvoimaan panostavia ydin
yrityksiä on kuvion perusteella paljon seuraa
vissa seutukunnissa: Vaasa, helsinki, turun
maa, suupohja, heinola (turunmaassa ja suu
pohjassa näitä ek:n jäsenyrityksiä on tosin
vähän). t&ktyöhön panostavia teollisuusyri
tyksiä on suhteellisen paljon seuraavissa seutu
kunnissa: porvoo, heinola, helsinki, jyväskylä,
Vaasa. kasvukilpailukyvyn kannalta kärkiseu
tukunnissa (kuviossa yläpäässä olevat seutu
kunnat) ei siten välttämättä ole yrityksiä, joissa
on erityisen paljon vain t&ktyöntekijöitä
(missä helsinki, porvoo ja heinola erottuvat
eduksi) vaan paremminkin joko koulutettua
väkeä tai t&ktyöntekijöitä. kasvukilpailuky
vyn suhteen kirkkainta kärkeä edustavat oulu,
salo ja tampere eivät edusta aivan huippua
kummallakaan mittarilla. toimipaikkojen inno
vatiivisuus on erikseen tärkeä mittari, jossa
nämä seutukunnat sijoittuvat kärkikaartiin.
seutukunnan väestöpohja myös selittää hyvin
jäljelle jääviä eroja kasvukilpailukyvyssä, kun
koulutuksen, t&ktyön ja innovatiivisuuden
merkitys on kontrolloitu.
5) Aktiivisen ikääntymisen ohjelma

ponnistuksissa työnteon ja osaamisen kannus
tamiseksi ei ole syytä unohtaa hyvinvointipoli
tiikkaa. on oltava myös poliittista halua yli
ihmisen elämänuran tietoon ja taitoon, joka ei
kata pelkästään työnantajan palveluksessa ole
mista. tällaisesta aktiivisen ikääntymisen poli
tiikasta voidaan todeta seuraavaa (tosin tässä
kin lähinnä työmarkkinoiden näkökulmasta,
ks. tarkemmin piekkola 2008):
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• Aktiivinen ikääntyminen merkitsee aktiivis
ta kansalaisuutta ja myös eläkeläisten ja työ
elämän ulkopuolella olevien osallistumista
yhteiskunnan suunnitteluun. usein meillä
asioista päättää kolmikanta, jossa on vain
työelämään tiukasti sitoutuneita edustajia.
• Aktiivisen ikääntymisen politiikka tähtää
etenkin uuteen henkilöstöjohtamiseen ja
asenteiden muuttumiseen työpaikoilla: sal
littava erilaisuus myös iän suhteen.
• työhyvinvoinnin ohjelmia jatkettava: ei
pelkkää terveyspalvelujen ulkoistamista.
• innovatiiviseen henkilöstöhallintoon kuuluu
myös työntekijöiden kouluttaminen.

4. Lopuksi
hyvinvointivaltio voi hyvin eikä kaikki menes
tys ole kasautunut vain helsingin seudulle.
erityisesti läntisen suomen alueen kaupungeil
la (oulu, salo, tampere, Vaasa ja turku) on
keskeiset edellytykset menestyä myös jatkossa.
itse asiassa ne muodostavat viisi (kasvu)kilpai
lukykyisintä aluetta koko suomessa. työllisyys
on parantunut viime vuosina ripeästi koko
suomessa. ehkäpä orastava työvoimapula edes
auttaa työikäisen väestön saamista takaisin työ
elämään niin, että 75 % työllisyysaste ei ole
työvoiman kysynnästä kiinni.
Viittaako mikään tästä katastrofikapitalis
miin, jossa suuret yritykset vaanivat onnetto
muuksia, joiden kautta lyödä rahoiksi? thai
maassa tsunamin jälkeen kaatuneiden kalasta
jakylien tilalle on rakennettu loistohotelleja.
kleinin (2008) kirjassa uhataan maailmaa ka
tastrofikapitalismilla, joka käyttää kaikkialla
samoja suorasukaisia reseptejä ongelmaan kuin
ongelmaan: valtionyritysten yksityistäminen,
julkisten menojen leikkaaminen, hintarajoitus
ten purkaminen, rahoitusmarkkinoiden va
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pauttaminen ja ayliikkeen toiminnan rajoitta
minen. Mielestäni kansalaisyhteiskunnalle on
edelleen hyvät edellytykset toimia ja ihmisten
osaamisen merkitys tätä vain korostaa. katas
trofikapitalismia oli ennen kaikkea menneiden
aikojen idealismille ja luokkien väliselle taiste
lulle rakennettu yhteiskunta. ihminen osana
perhettä ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota
luo hyvän kasvupohjan. suurien ikääntymisen
ja ilmastonmuutoksen haasteiden alla on kui
tenkin ylläpidettävä kilpailukykyistä euroop
paa. Vain ja ainoastaan menestyvä ja kilpailu
kykyinen eurooppa voi viedä maapallon kestä
vää kehitystä eteenpäin. 
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