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Viime vuosina on tutkittu laajasti uudeksi ta-
loudeksi nimettyä ilmiötä, jonka keskeisenä te-
kijänä on tieto- ja viestintäteknologian (ICT)
vallankumous (Pohjola, 2002). Sen vaikutus ke-
hittyneiden maiden talouskasvuun on jo varsin
laajalti dokumentoitu (esim. Oliner ja Sichel,
2000; Jorgenson ja Stiroh, 2000; Colecchia ja
Schreyer, 2002; Daveri, 2002; Jalava ja Pohjo-
la, 2002; van Ark ym., 2002; Jalava, 2003). Yh-
dysvaltojen vuosien 1992–2000 nopean talous-
kasvun, ja sen taustalla olevan nopeutuneen
tuottavuuskasvun, johdosta tätä uutta teknolo-
giaa on jopa verrattu sellaisiin aiempiin tuot-
tavuuskasvua kiihdyttäneisiin yleisteknologioi-
hin kuten höyryvoimaan ja sähköön (Crafts,
2002).

Monet tutkijat ja politiikantekijät ovat kui-
tenkin kantaneet huolta siitä, etteivät talousti-
lastot, ehkä Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ota
riittävästi huomioon tieto- ja viestintäteknolo-

gian aikakautta määritelmissään ja luokituksis-
saan. Tässä artikkelissa luomme ICT-näkökul-
masta yleissilmäyksen Suomen tilastojen nykyi-
seen tilaan, kehitysnäkymiin ja kehitystarpei-
siin. Lisäksi esittelemme ensimmäistä kertaa
Suomen kansantalouden tilinpidon tuoteluoki-
tukselle laaditun luokituksen ICT-tavaroille ja
-palveluille, sekä julkaisemme kyseiseen luoki-
tukseen perustuvat laskelmat ICT-tuotetaseis-
ta Suomessa vuosina 1995–2000.

Aiemmin raportoimamme investointi- ja
pääomankantalaskelmat perustuvat eräiden
konsulttiyritysten ja järjestöjen (WITSA, 2002)
julkaisemiin tietoihin ICT-laitteisiin käytetys-
tä rahamäärästä (Jalava ja Pohjola, 2002; Jala-
va, 2003). Näiden tietojen luotettavuuteen voi
nyt ottaa kantaa vertaamalla niitä viralliseen ti-
lastoon pohjautuviin lukuihin.ICT-indikaattoreidenkehittäminen
Tutkijat ja tilastontekijät ovat jo kaksi vuosi-
kymmentä puhuneet tietoyhteiskunnasta. Se

* Kiitämme Sami Toivolaa avusta tilastoaineiston kanssa.
Jukka Jalava kiittää myös Yrjö Jahnssonin säätiötä tutki-
mukseen myönnetystä apurahasta.
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on uutta taloutta laajempi käsite, jossa on kyse
tieto- ja viestintäteknologian sekä taloudellisis-
ta että sosiaalisista vaikutuksista. Sekä OECD
että Eurostat ovat viime vuosina edistäneet
merkittävästi alan määritelmiä, luokituksia ja
tiedonkeruujärjestelmiä. Suomi on ollut ensim-
mäisten maiden joukossa kehittämässä ICT:n
tilastollista kuvausta sekä tuottamassa aihees-
ta kansallisia ja yhteispohjoismaisia julkaisuja
(Jeskanen-Sundström, 2003). ICT-indikaattorit
antavat monipuolisen kuvan siitä rakennemuu-
toksesta, joka on yhteiskunnassamme meneil-
lään uuden teknologian diffuusion myötä. Li-
säksi indikaattorit ovat tarpeen talouden kas-
vu- ja tuottavuusvaikutusten analyysiin.

Minkälaisia indikaattoreita on tähän men-
nessä kehitelty? Tilastokeskuksen vuosina
1997, 1999 ja 2001 julkaisemat Tiedolla tieto-
yhteiskuntaan I–III kokoelmajulkaisut luovat
varsin monipuolisen kuvan tietoyhteiskunnan
kvantitatiivisesta puolesta. Monet tuotetuista
tilastoista perustuvat olemassa oleviin tilastoi-
hin. Ne laaditaan luokittelemalla uudelleen ti-
lastoyksiköitä tai järjestelemällä uudelleen ole-
massa olevien luokitusten luokkia. Hyviä esi-
merkkejä ovat ICT-sektorin toimialaluokitus ja
ICT-tavaroiden ja -palvelujen luokitus. Tuot-
tavuus- ja kasvuvaikutuksiin keskittyvä talous-
analyysi lienee kiinnostunein niistä indikaatto-
reista, jotka liittyvät ICT-sektorin tuotantoon
ja ulkomaankauppaan, ICT:n käyttöön, ICT-
investointeihin sekä tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan. Analyysin laadun varmistamiseksi on
tärkeää, että kaikki tieto- ja viestintäteknolo-
giaa koskevat perustilastot ja uudelleenluoki-
tukset ovat konsistentteja muiden perustilasto-
jen sekä kansantalouden tilinpidon luokitusten
kanssa.

Kansantalouden tilinpidon laatu
Jotta makrotuottavuusluvut olisivat oikein, on
niiden pohjana olevan kansantalouden tilinpi-
don laadun oltava hyvä. Eurostat on tehnyt
ansiokasta työtä EU:n jäsenmaiden kansanta-
louden tilinpitojen harmonisoimiseksi. Aluksi
painopiste oli käypähintaisissa luvuissa, sillä
kansantalouden tilinpidon tietoja käytetään
laajasti hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten EU:n
budjetin koon ja rahoituksen määrittelemiseen
(arvonlisäveromaksu ja bruttokansantulomak-
su), rakennerahastojen sekä maatalouspolitii-
kan jakokriteereinä. Sen jälkeen, kun vakaus-
ja kasvusopimus allekirjoitettiin heinäkuussa
1997, on huomio kiinnittynyt myös hinta- ja
volyymikysymyksiin. Eurostat onkin laatinut
yhdessä kansallisten tilastovirastojen kanssa ai-
heesta käsikirjan (Eurostat, 2001). Hinta- ja
volyymiasioita koskevista kysymyksistä ovat
seuraavat ensiarvoisen tärkeitä: indeksikaavan
valinta, kaksoisdeflatointi, hedonisten hintain-
deksien kehittäminen korkean teknologian
tuotteille sekä palvelualojen volyymimenetel-
mien kehittäminen.

Monen maan kansantalouden tilinpidon
kiinteähintaiset luvut ovat perinteisesti olleet
kiinteän perusvuoden Laspeyresin volyymi-in-
deksejä, joiden tulkinta on selkeä ja sarjat ovat
additiivisia. Korkean teknologian alojen osalta
kiinteän perusvuoden käyttö on kuitenkin on-
gelmallista, sillä niille on yleistä nopeasti ale-
nevat suhteelliset hinnat sekä keskimääräistä
nopeampi volyymikasvu. Siksi volyymikasvu
tulee sitä enemmän yliarvioiduksi, mitä kauem-
pana ajassa taaksepäin perusvuosi on (Whelan,
2002). Tästä syystä Eurostat edellyttää, että
kaikki jäsenmaat siirtyvät käyttämään edelli-
seen vuoteen perustuvia painoja eli vaihtuvaa
perusvuotta vuoteen 2005 mennessä. Sitä käy-
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tettäessä kiinteähintaiset luvut ovat kaikki eri
perusvuoden hinnoin. Esimerkiksi vuoden
1995 kiinteähintaiset luvut ovat vuoden 1994
hinnoin, vuoden 1996 kiinteähintaiset luvut
vuoden 1995 hinnoin jne. Kiinteähintaisten ai-
kasarjojen tarkastelemiseksi valitaan jokin vuo-
si lukujen tasoksi, jolloin tietyn vuoden käypä-
hintaiset luvut ketjutetaan eteenpäin ja taakse-
päin aidoilla muutoksilla. Valitettavasti sarjo-
jen ketjutus sarja kerrallaan hävittää additiivi-
suuden. Ketjuindeksien tapauksessa esimerkik-
si kiinteähintaista bruttokansantuotetta ei voi
enää suoraan summata yhteen kiinteähintaisis-
ta toimialaluvuista kuten kiinteän perusvuoden
tapauksessa voi.

Toinen tärkeä kansantalouden tilinpidon
laatua parantava asia on siirtyminen kaksois-
deflatointiin kaikilla toimialoilla. Yksinkertai-
nen deflatointi tarkoittaa sitä, että tuotoksen ja
arvonlisäyksen volyymin oletetaan kehittyvän
samalla tavalla. Siirryttäessä kaksoisdeflatoin-
tiin sekä tuotos että välituotekäyttö deflatoi-
daan erikseen.

Kolmas keskeinen ja vaikeasti ratkaistava
asia on hintaindeksien muodostaminen kor-
kean teknologian tuotteille, joille on ominaista
eri tuotteiden ja niiden varianttien nopea ilmes-
tyminen ja häviäminen markkinoilta sekä laa-
dun paranemisen aiheuttama ongelma.1 Eräs
lupaavimmista menetelmistä ongelman ratkai-
semiseksi on hedonisten indeksien käyttö. Sii-
nä tuote ositetaan muutamaan numeerisesti
määriteltävissä olevaan ominaisuuteen. Eri
tuotteiden hintamuutoksen kvantifioimiseen
voidaan käyttää regressioanalyysiä. Esimerkiksi
Koskimäki ja Vartia (2001) osoittivat, että suu-
rinta osaa tietokoneiden hintamuutoksista se-

littävät prosessorin nopeus ja muistin koko.
Tosin hedonisen hintaindeksin laatiminen on
huomattavasti tietointensiivisempää kuin pe-
rinteisten indeksien. Myös teknisiä ominai-
suuksia koskevan datan kerääminen on kalliim-
paa kuin pelkkien hintatietojen.

Viimeisenä tärkeänä hinta- ja volyymiaihee-
na mainittakoon käynnissä oleva työ palvelu-
alojen parempien volyymitietojen laatimiseksi,
sillä monille palvelualoille on ollut ominaista
tuotokselle sopivan deflaattorin puuttuminen
kokonaan. Esimerkiksi nopeasti kasvaneen lii-
ke-elämän palveluja tuottavan toimialan 72
Tietojenkäsittelypalvelu bruttotuotos deflatoi-
daan käyttäen toimialan ansiotasoindeksin ja
Yhdysvalloissa lasketun erikseen pakattujen
tietokoneohjelmistojen valuuttakurssikorjatun
indeksin painotettua (50/50) keskiarvoa.

Kansantalouden tilinpidon laatuun merkit-
tävästi vaikuttava tekijä on siirtyminen tarjon-
ta- ja käyttötauluihin (Tilastokeskus, 2003).
Eurostat edellyttää varsin aggregoituja tietoja,
60 tavaraa ja palvelua ja 60 toimialaa, mutta
esimerkiksi Suomi laatii tarkalla noin 950 tuot-
teen tasolla vuosittaiset tarjonta- ja käyttötau-
lut. Perinteisesti huoltotaseen kysyntä- ja tar-
jontaosiot laadittiin meillä erikseen, ja ne sovi-
tettiin yhteen koko talouden tasolla tekemällä
muutoksia ”tavanomaisiin epäiltyihin” ja vuo-
sittaisiin erityispiirteisiin. Koska nyt joka tuot-
teelle laaditaan omat tuotetaseet (tuotos +
tuonti = välituotekäyttö + vienti + kulutus-
menot + pääoman bruttomuodostus) lähes tu-
hannen tuotteen tarkkuustasolla, niin on tus-
kin liioiteltua sanoa, että Suomen kansantalou-
den tilinpito on tehnyt erään historiansa (joka
on jatkunut vuodesta 1948 eteenpäin) suurim-
mista uudistuksista. Tieto- ja viestintäteknolo-
gian kvantifiointia tuotetaseuudistus on helpot-
tanut huomattavasti. Kun ICT-tavarat ja pal-

1 Hintaindeksien tulisi olla puhtaan hintamuutoksen indek-
sejä ja laadunmuutoksen tulisi näkyä volyymissa.
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velut määritellään kansantalouden tilinpidon
tuoteluokituksessa, niin on helppoa nähdä,
millä toimialoilla ne tuotetaan ja miten niiden
käyttö jakautuu kulutuksen, investointien,
viennin ja välituotteiden kesken. Valitettavasti
siitä ei kuitenkaan saa informaatiota siitä, mit-
kä toimialat investoivat tieto- ja viestintätekno-
logiaan.

Pääomakantatilastointi ei vielä ole ollut eu-
rooppalaisen harmonisointityön kohteena.
Tämä johtuu siitä, että jäsenmaiden pääoma-
kantalaskelmat vaikuttavat bruttokansantuot-
teen tasoon ja kasvuun ainoastaan julkisen sek-
torin kiinteän pääoman kulumisen kautta.
OECD on kuitenkin ns. Canberran ryhmän
työn tuloksena julkaissut käsikirjan kiinteän
pääoman virtojen ja varantojen mittaamis-
problematiikasta (OECD, 2001a). Vaikka in-
vestointikertymämenetelmä on käytössä EU-
maissa, niin laskentamenetelmissä ja luokituk-
sissa on suuria variaatioita koskien elinikiä, ikä-
tehokkuusprofiileja, ikä-hintaprofiileja ja tava-
ratyyppejä.2 Nämä eroavaisuudet ovat toden-
näköisesti suuremmat kuin maiden väliset erot
liiketoimintatavoissa ja ilmastossa edellyttäisi-
vät. ICT-näkökulmasta olisi oleellista, että kiin-
teän pääoman virtojen tavaratyyppiluokituk-
sessa (ja myös pääoman varantolaskelmissa)
erikseen esitettäisiin myös tieto- ja viestintätek-
nologian investointitavaratyypit.

Canberra 2 ryhmä jatkaa edeltäjänsä työtä
ja pohtii mm. erästä nykyisen SNA 93:n suur-
ta ongelmakohtaa eli sitä, miten tutkimus- ja
kehitysmenojen nykyinen käsittely välituoteme-
noina voitaisiin muuttaa niin, että t&k-menot
kirjattaisiin pääoman muodostukseksi. Ongel-
mahan ei ole t&k-panosten kirjaamisessa, sillä

siitä on pitkät perinteet, vaan t&k-tuotosten
määrittelyssä.3Kasvutilinpito analyysi-menetelmänä
Uusklassinen kasvutilinpito (kasvulaskenta,
growth accounting) on kokenut uuden tulemi-
sensa etsittäessä selityksiä Yhdysvaltojen ta-
louskasvun kiihtymiseen 1990-luvun jälkipuo-
liskolla. Sen avulla on näytetty, että suuri osa
kasvun nopeutumisesta voidaan lukea ICT-
pääoman kasvaneen kontribuution ansioksi
(ks. esim. Jorgenson, Ho ja Stiroh, 2002).

Kasvutilinpidolla ei kuitenkaan voi selittää
talouskasvua, sillä se ei kerro miksi ICT- tai
muuhun pääomaan ylipäänsä investoidaan. Se
ei siis ole teoria vaan pelkkä laskentakehikko,
jolla voidaan osittaa talouskasvu osatekijöihin-
sä eli tuotantopanosten ja teknologisen kehi-
tyksen kontribuutioihin.

Menetelmän havainnollistamiseksi tarkas-
tellaan yksinkertaista tuotantofunktiota

(1) Y(YICT(t),YM(t))=A(t)F(KICT(t),KM(t),L(t)),

jossa Y mittaa kansantalouden arvonlisäyksen
volyymia, A teknologian tai kokonaistuotta-
vuuden tasoa, K pääomapalvelujen virtaa, L
työpanosta ja t aikaa. Arvonlisäyksen ajatellaan
tässä koostuvan ICT-tuotteiden ja -palvelujen
arvonlisäyksestä YICT sekä muusta arvonlisäyk-
sestä YM. Vastaavasti pääomapalvelut on hajo-
tettu kahteen komponenttiin: ICT-pääoman
palveluihin KICT ja muun pääoman palveluihin
KM.

2 Katso aiheesta lisää: OECD (2001a); Suomen osalta: Au-
lin-Ahmavaara ja Jalava (2003).

3 Esim. Rouvinen (2002) osoittaa, että t&k vaikuttaa ko-
konaistuottavuuteen vasta usean vuoden viipeellä.
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Tieto- ja viestinteknologian merkitystä talous-
kasvulle voi mitata nyt kolmella tavalla. Ensim-
mäinen tapa on hajottaa arvonlisäyksen kasvu
osatekijöihinsä yhtälön (1) vasemmalla puo-
lella:

(2) §Y = wICT
§YICT + wM

§YM.

Tässä muuttujan suhteellista muutosta ku-
vataan ^-symbolilla, ja merkintöjen yksinker-
taistamiseksi on ajan indeksi t jätetty kaavasta
pois. Kertoimet wICT ja wM kuvaavat ICT-tuo-
tannon ja muun tuotannon osuutta arvonli-
säyksestä käyvin hinnoin.

Jalava (2003) on tällä tavoin laskenut, että
ICT-tuotannon kontribuutio (wICT

§YICT) mark-
kinasektorin (pl. asunnot) arvonlisäyksen kas-
vuun oli Suomessa keskimäärin 2 prosenttiyk-
sikköä vuodessa ajanjaksolla 1995–2001. Kos-
ka arvonlisäys kasvoi 5,5 prosentin vuosivauh-
dilla, niin talouskasvusta hieman yli kolmannes
syntyi siis ICT-sektorissa.

Tämä on myös se mittari, jota meillä julki-
sessa keskustelussa tavanomaisesti käytetään
puhuttaessa ICT-toimialojen merkityksestä. Se
ei kuitenkaan ole tutkimuksen eikä talouspoli-
tiikan kannalta kovin mielenkiintoinen mitta-
ri. Kansantalouden tuotantorakenne nimittäin
määräytyy suhteellisen edun perusteella, eikä
eri toimialoja voi panna tärkeysjärjestykseen.
Matkapuhelimien valmistaminen on tuskin sen
arvokkaampaa kuin banaanien viljeleminen tai
öljyn poraaminen mutta se sopii Suomelle pa-
remmin. Tuotantofunktion (1) mukaan talous-
kasvu syntyykin yhtälön oikealla puolella ole-
vista tekijöistä: teknologisesta kehityksestä ja
tuotantopanoksista.

Toinen ja edellistä mielenkiintoisempi tapa
arvioida ICT:n merkitystä talouskasvulle on

laskea ICT-pääoman kasvukontribuutio
(vICT

§KICT) kasvutilinpidon perusyhtälössä

(3) §Y = vICT
§KICT + vM

§KM + vL
§L + §A,

jossa vICT, vM ja vL mittaavat vastaavien tuotan-
nontekijöiden tulo-osuuksia ja jota johdettaes-
sa on oletettava tuote- ja panosmarkkinat kil-
pailullisiksi sekä tuotannon mittakaavaedut
vakioksi. Erilaisiin pääoma- ja työpanoksiin on
myös tehtävä laatukorjaukset, ja ne on paino-
tettava rajatuotoksillaan eli markkinahinnoil-
laan.4 Korostettakoon, että tällä tavoin mita-
taan ICT-pääoman käytön kasvukontribuutio-
ta. Se on mielenkiintoista siksi, että kaikki yri-
tykset, toimialat ja kansantaloudet voivat käyt-
tää tieto- ja viestintäteknologiaa, vaikka sen
valmistaminen sopii vain harvoille.

Olemme arvioineet että ICT-pääoman kas-
vukontribuutio oli Suomen markkinatuotan-
nossa (pl. asunnot) keskimäärin 0.3 prosent-
tiyksikköä vuosina 1990–1995 ja 0.8 prosent-
tiyksikköä vuosina 1995–2001 (Jalava ja Poh-
jola, 2002; Jalava, 2003). Yhdysvalloissa se on
ollut jonkin verran tätä suurempi (Jorgenson,
Ho ja Stiroh, 2002). Tosin meidän arviomme
ICT-pääoman kasvusta eivät perustu viralliseen
tilastoon, koska ICT-investointeja koskevia ti-
lastotietoja ei ole ollut saatavissa. Olemme jou-
tuneet tyytymään vaihtoehtoisiin, epävirallisiin
lähteisiin (WITSA, 2002).

Kolmas tapa mitata tieto- ja viestintätekno-
logian vaikutusta on arvioida, kuinka suuri osa
teknologian kehityksestä eli kokonaistuotta-
vuuden kasvusta §A syntyy ICT-toimialoilla.
Tämä, pikemminkin kuin eri toimialojen suo-

4 Työpanokselle käytetään yleensä homogeenisten työpanos-
tyyppien palkansaajakorvauksia ja pääomapanokselle homo-
geenisten pääomatavaratyyppien vuokrahintoja.
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rien tuotantokontribuutioiden laskeminen yh-
tälön (2) tavoin, on oikea tapa arvioida ICT-
tuotannon merkitystä talouskasvulle.

Valitettavasti tehtävä on haastava, eikä
meillä ole vielä mitään arvioita Suomelle. Ag-
gregaattitason kasvulaskennassa kokonaistuot-
tavuuden kontribuutio saadaan helposti yhtä-
löstä (3) residuaalina, kun kaikki muut tekijät
voidaan suoraan mitata paitsi §A. Toimialoittai-
sessa tarkastelussa on kuitenkin huomioitava
toimialojen välituotekäyttö, jolloin tarkastelun
on perustuttava panos-tuotosanalyysiin. Tuo-
tantoa ei voi mitata arvonlisäyksen volyymilla,
vaan on käytettävä bruttotuotoksen volyymia.

Toimialan i tuotantofunktio voidaan esittää
muodossa

(4) Qi(t) = Ai(t)F(Ki(t), Li(t), Mi(t)),

jossa Qi on bruttotuotoksen volyymi ja jossa
pääoman ja työn lisäksi tuotantopanoksena on
välituotteiden määrä Mi. Ai on toimialan tek-
nologisen kehityksen tai tuottavuuden indeksi.

Kansantalouden kokonaistuottavuuden
muutos saadaan laskemalla toimialoittaiset
tuottavuuden muutokset yhteen

(5) §A =Σ
i

ui
§Ai,

jossa kertoimina käytetään ns. Domar-painoja
(Domar, 1961; Jorgenson ja Stiroh, 2000). Ne
lasketaan jakamalla toimialan bruttotuotoksen
arvo kansantalouden arvonlisäyksellä, ui =
PiQi /PYY, jolloin niiden summa on suurempi
kuin yksi. Tämä tarkoittaa, että kansantalou-
den tuottavuus kasvaa nopeammin kuin voisi
suoraan päätellä toimialoittaisista tuottavuu-
den kasvuvauhdeista, sillä tuottavuusvaikutus
siirtyy toimialalta toiselle välituotteiden kaut-
ta.

Asiaa voidaan havainnollistaa yksinkertaisella
esimerkillä. Ajatellaan, että kansantalous tuot-
taa lopputuotteina matkapuhelimia ja muita
hyödykkeitä käyttäen työtä ja pääomaa sekä
välituotteina puolijohteita. Kansantalouden
kokonaistuottavuus voi kasvaa puolijohdekom-
ponenttien teknologisen kehityksen vuoksi,
vaikkei tuottavuus kasvaisi ollenkaan loppu-
tuotteiden valmistuksessa. Teknologinen kehi-
tys puolijohdeteollisuudessa joko vapauttaa
työtä ja pääomaa lopputuotteiden valmistuk-
seen tai lisää puolijohteiden valmistettua mää-
rää. Molemmissa tapauksissa lopputuotteiden
valmistus kasvaa työn ja pääoman määrän py-
syessä muuttumattomana, jolloin kansantalou-
den kokonaistuottavuus nousee. Komponent-
tien valmistukseen liittyvän teknologisen kehi-
tyksen huomiotta jättäminen antaisi siten har-
haisen kuvan ICT-toimialojen kasvuvaikutuk-
sesta.

Helsingin kauppakorkeakoulun kansanta-
loustieteen laitos ja Tilastokeskus ovat yhdes-
sä 14 muun eurooppalaisen yliopiston ja tutki-
muslaitoksen kanssa mukana tutkimushank-
keessa, jolle on haettu rahoitusta EU:n kuu-
dennesta puiteohjelmasta. Tavoitteena on ra-
kentaa kasvulaskentaan sopiva tietokanta, joka
kattaisi noin 60 toimialaa kaikissa EU-maissa.
Tämä mahdollistaisi toimialoittaiset tuotta-
vuusvertailut maiden kesken ja tarkentaisi näin
muun muassa kuvaa Suomen kilpailukyvyn te-
kijöistä. Uskomme työn pääsevän käyntiin vie-
lä kuluvan vuoden aikana. ICT:n vaikutusten
mittaaminen on yksi tämän projektin keskeisis-
tä osa-alueista. Päämääränä on myös hyödyn-
tää jo olemassa olevia yritystason tietokantoja.5

5 Maliranta ja Rouvinen (2003) ovat meillä tehneet ansio-
kasta työtä yritystason vaikutusten analysoinnissa tutkimuk-
sen tällä saralla.
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Monista rajoituksistaan huolimatta kasvutilin-
pidon menetelmä on erinomainen ICT:n kas-
vu- ja tuottavuusvaikutusten kvantifioinnissa.
Akateemisen tutkimuksen lisäksi Yhdysvalto-
jen Bureau of Labor Statistics, Australian Bu-
reau of Statistics sekä OECD ovat olleet sen
puolestapuhujia ja käyttäjiä. OECD on laatinut
tuottavuuden mittaamisesta käsikirjan (OECD,
2001b), jonka tarkoituksena on ohjeistaa kan-
sallisia tilastolaitoksia tuottavuustilastojen laa-
timisessa. Kohdeyleisönsä takia käsikirja puol-
taa pääsääntöisesti ei-parametrista (indeksi)
mittausmenetelmää, sillä tilastovirastot yleen-
sä jatkavat vuosi vuodelta sarjoja ilman vuosit-
taisen uudelleen parametrisoinnin kiusallista
vaikutusta jo julkaistuihin lukuihin. Käsikirja
käyttää termejä pääomapalvelu (capital serv-
ices) ja työpanos (labour services) kiinnittääk-
seen huomiota tarpeeseen käyttää tuotanto-
funktion pääomapanoksena eri pääomatyyppi-
en laatukorjattua pääomapalvelujen virtaa ja
työpanoksena esimerkiksi koulutustasolla, am-
matilla, tms. laatukorjattuja tehtyjä työtunteja.
Tämä poikkeaa useasta aiemmasta tutkimuk-
sesta, joissa on käytetty brutto- tai nettokanto-
ja pääoman indikaattorina ja tehtyjä työtunte-
ja (tai jopa työllisten lukumäärää) työpanoksen
indikaattorina. Tämä tarkoitti käytännössä esi-
merkiksi sitä, että toimitusjohtajan ja siivoojaan

työpanosta käsiteltiin homogeenisina, kunhan
ne kirjautuivat samalle toimialalle.Suomen ICT-tuotetaseet 1995–2000
Tuoreiden kansantalouden tilinpidon laskel-
mien mukaan Suomen keskimääräinen inves-
tointiaste laski lähes yhdeksän prosenttiyksik-
köä vuosien 1975–1990 huippulukemasta 27,3
prosentista vuosien 1995–2000 18,6 prosent-
tiin. ICT-tavaroihin ja palveluihin investoitiin
noin 27 prosenttia kaikista ei-asuinrakennus-
investoinneista (Taulukko 1). Todelliset inves-
toinnit tieto- ja viestintäteknologian tuotteisiin
olivat suhteellisesti (ja absoluuttisesti) hieman
suuremmat kuin epäviralliseen tilastotietoon
perustuvat aiemmat laskelmamme, joissa ar-
vioimme ICT-investointien osuuden olleen 23
prosenttia vuosina 1995–1999 (Jalava ja Poh-
jola, 2002). Colecchia ja Schreyer (2002) päät-
telivät tavaravirtamenetelmää käyttäen, että
markkinasektorilla (pl. asunnot) tämä osuus oli
31 prosenttia.

Liitteessä on laatimamme ICT-tavaroiden ja
-palvelujen tuoteluokitus, jota on käytetty täs-
sä esitettävien tuotetaseiden muodostamiseen
(Taulukot 2 ja 3). Ne tuotteet, joita käytetään
myös investointihyödykkeinä, on merkitty täh-
dellä. ICT-tuotteiden kokonaiskysyntä ja koko-

Taulukko 1: ICT-investoinnit, milj. euroa.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

ICT-investoinnit 3536 3035 4131 4585 4830 5248
Kaikki investoinnit (pl. asunnot) 12500 13439 15171 16865 17168 18726
ICT-investointien osuus, % 28,3 22,6 27,2 27,2 28,1 28,0

Jalava ja Pohjola (2002):
ICT-investoinnit 2791 3027 3451 3899 4357
Kaikki investoinnit (pl. asunnot) 12211 13481 15080 16870 17218
ICT-investointien osuus, % 22,9 22,5 22,9 23,1 25,3
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naistarjonta kaksinkertaistuivat tarkastelujak-
sona nousten 15,6 miljardista eurosta ostajan-
hintaan vuonna 1995 37,9 miljardiin euroon
ostajanhintaan vuonna 2000. Vertailun vuoksi
kerrottakoon, että koko kansantalouden osta-
janhintaiset kokonaiskysynnät ja kokonaistar-
jonnat olivat 212,9 miljardia euroa vuonna
1995 ja 310,1 miljardia euroa vuonna 2000 (Ti-
lastokeskus, 2003).

Taulukon 2 mukaan ICT-tuotteiden kysyn-
nästä meni vuosina 1995–2000 keskimäärin 9
prosenttia yksityiseen kulutukseen ja 33 pro-
senttia vientiin. Toimialojen välituotepanoksik-
si meni keskimäärin 39 prosenttia, investoin-
teihin 18 prosenttia ja varastojen lisäykseen
vajaa prosentti. Vuonna 2000 koko kansanta-
louden välituoteosuus oli aiempia vuosia kor-
keampi ja investointiosuus matalampi. 1990-
luvun lopulla peräti 29 prosenttia kaikista vä-
lituotteista meni toimialalle 32 eli radio-, tele-

visio- ja tietoliikennevälineiden valmistukseen.
Taulukosta 3 näemme, että kotimaisen tuotan-
non osuus kokonaistarjonnasta on noussut
tuonnin kustannuksella 71 prosenttiin vuonna
2000, jolloin ICT-tuotteita tuotiin 21 prosent-
tia ja 8 prosenttia meni kaupan ja kuljetuksen
lisiin sekä tuoteveroihin (joista on vähennetty
tuotetukipalkkiot).Yhteenveto
Tieto- ja viestintäteknologian kvantifiointi on
Suomessa edistynyt siihen vaiheeseen, että vuo-
desta 1995 eteenpäin voidaan viralliseen tilas-
toon perustuen tarkastella ICT-tavaroihin ja
palveluihin käytettyjä käypähintaisia rahamää-
riä. Näiden tuotteiden kokonaistarjonnan ja
kokonaiskysynnän rakennetta on nyt myös
mahdollista analysoida tuotetasolla. Tiedäm-
me, että ICT-tuotteiden kokonaiskysyntä kak-

Taulukko 2: ICT-tuotteiden kokonaiskysyntä ostajanhintaan; %-jakauma ja euromääräinen arvo.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Välituotekäyttö 38,2 39,9 38,4 36,5 38,3 44,8
Kotitalouksien kulutusmenot 8,8 9,6 9,1 8,8 9,1 8,2
Investoinnit 22,7 18,3 20,1 17,8 16,3 13,8
Varastojen muutokset 0,7 –0,1 0,2 0,4 0,0 1,5
Vienti 29,6 32,4 32,1 36,5 36,3 31,7
Kysyntä yhteensä oh, milj. euroa 15576 16622 20569 25794 29670 37903

Taulukko 3: ICT-tuotteiden kokonaistarjonta ostajanhintaan; %-jakauma ja euromääräinen arvo.

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tuotanto 58,6 62,0 63,0 66,2 68,0 70,8
Tuonti 30,7 27,8 27,0 24,2 21,7 21,2
Kaupan ja kuljetuksen lisät 6,7 6,7 6,6 6,7 7,3 5,4
Tuoteverot miinus tukipalkkiot 4,0 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6
Tarjonta yhteensä oh, milj. euroa 15576 16622 20569 25794 29670 37903
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sinkertaistui 1990-luvun jälkipuoliskolla. Oma-
varaisuutemme on lisääntynyt, kun tieto- ja
viestintäteknologian kotimaisen tuotannon
osuus kokonaistarjonnasta on kasvanut tuon-
nin kustannuksella. ICT-tavaroihin ja palvelui-
hin investoitiin noin 27 prosenttia kaikista ei-
asuinrakennusinvestoinneista.

Tutkimukseen tarvittavat kiinteähintaiset
laskelmat ovat vielä kehittämistyön kohteena.
Kiinteähintaiset tarjonta- ja käyttötaulut val-
mistuvat viimeistään vuonna 2005, jolloin Ti-
lastokeskus integroi ne, kuten myös käypähin-
taiset tuotetaseet, juoksevan kansantalouden
tilinpidon laadinnan pohjaksi. Helsingin kaup-
pakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksen
ja Tilastokeskuksen osallistuminen kaikki EU-
maat kattavan kasvutilinpitotietokannan raken-
tamiseen mahdollistaa toimialoittaiset tuotta-
vuusvertailut maiden kesken ja tarkentaa ku-
vaa Suomen kilpailukyvyn tekijöistä. Kirjallisuus
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LIITEICT tavarat ja palvelut
Viestintäteknologialaitteet

* 322011 Radiopuhelin-, radiolennätin-, radio- ja televisiolähettimet
* 322012 Televisiokamerat
* 322020 Sähkölaitteet langallista puhelua tai langallista sähkötystä varten; kuvapuhelimet
* 322030 Sähköllä toimivien puhelin- tai lennätinlaitteiden osat
* 323010 Radiovastaanottimet
* 323020 Televisiovastaanottimet
* 323052 Kaikenlaiset antennit ja heijastimet sekä niiden osat; radiovastaanottim. ja -lähettimien osat;

tutkalaitt. osat
* 332010 Navigointi-, meteorologiset, geofysikaaliset ja niiden kaltaiset kojeet ja laitteet
* 332020 Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet
* 332080 Mittaus-, tarkkailu- ja testauskojeiden ja laitteiden sekä navigointiin ym. käytett. kojeiden ja

laitt. osat

Kulutuselektroniikka
246510 Valmistetut tallentamattomat tallennevälineet (magneettinauhat, levykkeet, magneettikortit ym.)
323031 Levysoittimet, kasettisoittimet ja muut äänentoistolaitteet

* 323032 Magneettinauhurit ja muut äänentallennuslaitteet
* 323033 Kuvan tallennus- tai toistolaitteet; videokamerat
* 323040 Mikrofonit, kaiuttimet, vastaanottimet radiopuhelimia ja radiolennättimiä varten
* 323051 Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteiden osat ja tarvikkeet

Tietokoneet
* 300210 Tietokoneet; osat ja tarvikkeet
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Elektroniset komponentit
* 313010 Eristetyt johtimet ja kaapelit; optiset kuitukaapelit
* 321010 Sähkökondensaattorit

321020 Sähkövastukset, ei kuitenkaan kuumennusvastukset
* 321030 Painetut piirit
* 321040 Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- ja valokatodiputket), myös katodisädeputket
* 321050 Diodit ja transistorit
* 321060 Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit
* 321070 Elektronisten putkien ja muiden elektronisten komponenttien osat

Toimistokoneet ja -laitteet
* 300110 Kirjoituskoneet, tekstinkäsittelylaitteet ja laskukoneet sekä niiden osat
* 300121 Valokopiolaitteet ja lämpökopiolaitteet
* 300123 Muut toimistokoneet ja -laitteet

300124 Toimistokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet

Tarkkuus-, mittaus- ja optiset kojeet
* 332030 Tarkkuusvaa’at; piirustus- ja laskukojeet, pituuksien mittaukseen käyt. kojeet sekä niiden kalt.

kojeet
* 332040 Sähkösuureiden ja ionisoivan säteilyn mittauskojeet
* 332050 Kojeet muiden fysikaalisten ominaisuuksien mittaamista varten
* 332060 Muut mittaus-, tarkkailu- ja testauskojeet ja -laitteet (mikroskoopit, sähkömittarit ym.)
* 332070 Termostaatit, manostaatit ja muut automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet
* 334020 Muut optiset kojeet ja niiden osat
* 334030 Valokuvausvarusteet ja niiden osat

ICT-palvelut
300190 Toimistokoneiden asennuspalvelut

* 300290 Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden asennuspalvelut
* 322090 Televisio- ja radiolähettimien sekä langallista puhelua tai sähkötystä varten tarvittavien laittei-

den asennus-, korjaus- ja huoltopalvelut
* 323090 Ammattikäytössä olevien radio- ja televisiolaitt. sekä äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitt.

korj.- ja huoltopalv.; käsittely- ja valmistuspalvelut
* 332090 Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ym. kojeiden ja laitteiden asennus-, korjaus- ja huol-

topalvelut
334090 Ammattikäytössä olevien valokuvaus-, elokuvaus- ja optisten kojeiden korjaus- ja huoltopalve-

lut
642010 Tiedon- ja tekstinsiirtopalvelut
642020 Muut teleliikennepalvelut
642030 Radio- ja televisiopalvelut kaapelin välityksellä
713300 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokrauspalvelut

* 721000 ATK-laitteistoihin liittyvät konsulttipalvelut
* 722010 Tietojenkäsittelylaitteiden tallenteet
* 722020 Ohjelmistojen suunnittelu-, valmistus- ja konsulttipalvelut

723000 Tietojenkäsittelypalvelut
724000 Tietokantapalvelut
725000 Konttori- ja tietokoneiden korjaus- ja huoltopalvelut
726000 Muut tietokoneisiin liittyvät palvelut

* = investointihyödyke




