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Kauppa tuottavuuden ja
talouskasvun lähteenä*

Matti Pohjola
professori

helsingin kauppakorkeakoulu

1. Johdanto

kauppa on kansantaloutemme kolmanneksi
suurin toimiala sekä tuotannolla että työllisyy
dellä mitaten. jo pelkästään suuren kokonsa
vuoksi kauppa vaikuttaa merkittävästi kansa
kuntamme elintasoon ja hyvinvointiin.

kaupan alan ongelmia ei kuitenkaan ole
pidetty erityisen tärkeinä elinkeino ja talous
politiikkaa harjoitettaessa, vaan teollisuuden
asiat ovat olleet päällimmäisinä. tämä johtunee
siitä, että kauppa nähdään toimialana, joka vain
välittää muilla toimialoilla valmistetut tavarat
ja palvelut asiakkaille. jakelupalvelujen merki
tystä hyvinvoinnille ei ole pidetty yhtä tärkeänä
kuin valmistuksen.

Viime vuosina näkemykset ovat kuitenkin
muuttuneet kolmesta syystä. ensinnäkin kan
santalouksien vaurastuessa kuluttajien tarpeet
erilaistuvat ja valmistettujen tuotteiden luku
määrä kasvaa. Vain 30 prosenttia niistä tava
roista ja palveluista, joita nyt kulutamme, tun
nettiin sata vuotta sitten. Päivittäistavarakau
pan tuotevalikoima on kasvanut 2 500 artikke
lista vuonna 1970 12 000 artikkeliin vuonna
2005, ja sen ennustetaan nousevan 16 000 ar

tikkeliin vuonna 2010 (heinimäki 2006, 20).
tuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen
vaatii entistä enemmän informaatiota sekä
asiakkaiden tarpeista että valmistajien tuotan
tomahdollisuuksista. kaupan perustehtävä on
kin muuttumassa tuotteiden varastoinnista ja
jakelusta informaation välittämiseen.

toinen syy on meneillään oleva tieto ja
viestintäteknologian vallankumous, joka antaa
välineet informaation tehokkaampaan hyödyn
tämiseen. Perinteisten teollisten alojen sijasta
talouskasvun vetureina ovatkin yhtäältä tieto
ja viestintäteknologian (iCt) laitteita ja palve
luja tuottavat alat sekä toisaalta informaatiota
paljon hyödyntävät palvelualat kuten kauppa
ja liikeelämän palvelut. Viivakoodit, skannerit,
asiakkuudenhallinta ja toiminnanohjausjärjes
telmät, sähköinen kauppa ja radiotaajuussiru
ovat esimerkkejä uuden teknologian sovelluk
sista, jotka ovat tehneet kaupasta innovatiivisen
toimialan. tulevaisuudessa teknologiaa hyö
dyntävien alojen merkitys korostuu entisestään,
sillä iCttuotteiden hintojen laskiessa niitä val
mistavat yritykset siirtävät tuotantoaan suo
mesta alemman palkkatason maihin.

kolmas syy kaupan alaan kohdistuvan mie
lenkiinnon kasvuun liittyy Yhdysvaltojen hy

* päivittäistavarakauppa ry:lle tehty selvitys. Kiitän Osmo
Lainetta, Lasse Mitrosta ja Otto Toivasta kommenteista.
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vään ja euroopan heikkoon talouskasvuun kym
menen viime vuoden aikana. Yhdysvaltojen
nopean talouskasvun on havaittu perustuneen
työn tuottavuuden kasvun kiihtymiseen tieto ja
viestintäteknologiaa paljon käyttävillä toimi
aloilla, erityisesti tukku ja vähittäiskaupassa.
Yli puolet Yhdysvaltojen ja euroopan välisestä
tuottavuuseron kasvusta 1990luvun puolivälin
jälkeen on tullut kaupan toimialalta. talouspo
litiikan tutkijoita ja päätöksentekijöitä onkin
askarruttanut kysymys, miksei tuottavuuden
yhtä hyvää kehitystä ole saatu aikaan euroopas
sa (McGuckin, spiegelman ja van ark 2005).
onko syy siinä, että alan yritykset eivät osaa
hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mah
dollisuuksia, onko kilpailu liian vähäistä vai es
tääkö kaupan sääntely tuottavuuden kasvun?

tämä raportti on katsaus kaupan merkityk
seen kansantalouden tuottavuuden ja talous
kasvun lähteenä. kauppaa verrataan muihin
toimialoihin suomessa sekä kaupan toimialaan
muissa maissa. keskeisenä tavoitteena on sel
vittää, millä toimin voitaisiin hyödyntää kaupan
potentiaali kasvun lähteenä. sääntelyjärjestel
män ajanmukaistamisen tarve on erityisen huo
mion kohteena.

2. Kauppa kansantaloudessa

kansantalouden tilinpidossa kaupan toimialaan
luetaan (i) moottoriajoneuvojen kauppa, kor
jaus ja huolto, (ii) tukkukauppa ja agentuuri
toiminta sekä (iii) vähittäiskauppa ja kotita
lousesineiden korjaus. kauppa on kansanta
loutemme kolmanneksi suurin toimiala sekä
tuotannolla, työllisyydellä että tehdyillä työtun
neilla mitaten (ks. liite 1).

Vuonna 2005 kaupan osuus perushintaises
ta bruttokansantuotteesta oli 10,7, osuus työl
lisyydestä 12,8 ja osuus tehdyistä työtunneista

12,9 prosenttia.1 Bktosuudessa edellä olivat
vain teollisuus (23,1 %) sekä kiinteistö ja liike
elämän palvelut (18,5 %). työllisyysosuus oli
puolestaan korkeampi teollisuudessa (18,0 %)
sekä terveys ja sosiaalipalveluissa (14,6 %).
kaupan palveluksessa on 306 500 henkilöä.
tehtyjen työtuntien osalta toimialojen järjestys
on sama kuin työllisyyden osalta.

kansantalouden tuotantorakenne on viime
vuosikymmeninä muuttunut siten, että alku
tuotannon ja jalostuksen merkitys on vähenty
nyt ja palvelujen merkitys on kasvanut. jalos
tuksen osalta suomi kuitenkin poikkeaa muis
ta maista siinä mielessä, että teollisuuden osuus
kansantalouden kokonaistuotannosta kasvoi
1990luvun aikana. se on meillä nyt 7 prosent
tiyksikköä korkeampi kuin Yhdysvalloissa ja
5 prosenttiyksikköä suurempi kuin euroopan
unionin ns. vanhoissa jäsenmaissa (eu15).
tämä johtuu sähköteknisen teollisuuden voi
makkaasta kasvusta suomessa. Viime vuosina
teollisuuden Bktosuus on kuitenkin käänty
nyt laskuun ja työllisyys on vähentynyt, joten
suomi on palannut samalle palvelujen tuotan
toosuutta kasvattavalle rakennemuutoksen
tielle, jolla se oli ennen 1990lukua.

teollisuuden korkeasta osuudesta johtuen
on palvelujen osuus kansantaloutemme tuo
tannosta ja työllisyydestä pienempi kuin muis
sa teollisuusmaissa. tämä pätee myös kaupan
toimialaan, kuten kuviosta 1 käy ilmi. suomes
sa sen Bktosuus on hieman suurempi kuin

1 perushintaisella bruttokansantuotteella tarkoitetaan lop
pukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvoa tuot
tajien saamin hinnoin laskettuna. Se eroaa markkinahintai
sesta bruttokansantuotteesta siten, että se sisältää tuotetu
kipalkkiot mutta ei sisällä tuoteveroja. perushintaista brut
tokansantuotetta käytetään markkinahintaisen asemasta
silloin, kun tarkastellaan toimialojen merkitystä kansanta
louden tuotantorakenteessa ja talouskasvussa.
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Kuvio 1. Kauppa kansantalouden tuotantorakenteessa vuonna 2004

(a) osuus perushintaisesta bruttokansantuotteesta (%)

(b) osuus työllisyydestä (%)

(c) osuus tehdyistä työtunneista (%)

lähde: eu kleMs database, March 2007, http://www.euklems.net.
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eu15 alueella, mutta prosenttiyksikön pie
nempi kuin Yhdysvalloissa. osuudet sekä työl
lisistä että tehdyistä työtunneista ovat meillä
3–4 prosenttiyksikköä alemmat kuin vertailu
maissa.

kuviossa 1 kaupan tuotanto ja työpanos
osuudet on esitetty myös alatoimialoittain.
suomen muita pienemmät osuudet näyttävät
syntyvän vähittäiskaupasta. tätä havaintoa on
kuitenkin tulkittava varovasti, sillä kauppaa on
nykyään vaikea jakaa toiminnallisesti tukku ja
vähittäiskauppaan, koska niiden perinteinen
ero on kaventunut. suuret vähittäiskauppayri
tykset toimivat myös tukkumarkkinoilla hank
kiessaan ketjuille tavaroita ja palveluksia. Pe
rinteiset tukkukaupat ovat muuttuneet ketjujen
johto, hankinta ja tukitoimintoja tuottaviksi
kauppayrityksiksi.

jo näinkin yksinkertaisen vertailun perus
teella voi päätellä, että kaupan toimialalla on
suomessa kasvuvaraa. kysymys kuuluukin, mi
ten kasvu saadaan aikaan. Vastaus löytyy tuot
tavuudesta. taloustieteen yksi tärkeimmistä
perustuloksista on, että kansakunnan elintason
kasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta, jon
ka lähteistä teknologian kehitys on kaikkein
tärkein. tämä pätee myös yksittäiseen toimi
alaan. kauppa on mielenkiintoisessa asemassa
siksi, että sekä informaation runsaana hyödyn
täjänä että tieto ja viestintäteknologian inten
siivisenä käyttäjänä sen kasvumahdollisuudet
ovat paremmat kuin monien muiden alojen.

3. Työn tuottavuus

Meillä käytävässä talouspoliittisessa keskuste
lussa korostetaan tuottavuuden merkitystä.
tuottavuus on yrityksen (ja myös toimialan
sekä kansantalouden) tuotantokyvyn mittari.
se kuvaa sitä, miten hyvin yritys onnistuu

muuttamaan tuotantopanokset tuotokseksi.
tuottavuus lasketaan tavanomaisesti kullekin
panokselle erikseen. työn tuottavuudella tar
koitetaan tuotoksen määrää työpanosta kohden
eli työn keskimääräistä tuottavuutta. työpanos
ta mitataan tilanteesta riippuen joko työtuntien
tai työntekijöiden lukumäärällä. Pääoman tuot
tavuus saadaan puolestaan laskemalla tuotos
käytettyä pääomapanosta kohden. kokonais
tuottavuudesta puhutaan silloin, kun tuotos
mitataan jollakin sovitulla tavalla yhdistettyä
työ ja pääomapanosta kohden.

työn tuottavuutta mitataan jakamalla tar
kasteltavana periodina aikaansaatu tuotos käy
tetyn työpanoksen määrällä. kummankin
muuttujan mittaamiseen liittyy ongelmia. tuo
toksen mittaaminen on vaikeaa erityisesti pal
velualoilla, joilla tuotteen laadun arvioiminen
on hankalampaa kuin teollisessa tuotannossa.
työpanoksen mittauksen ongelmat liittyvät
tehtyjen työtuntien määrän arviointiin.

tässä raportissa keskitytään tuottavuuden
mittaukseen toimialatasolla. tuotosta arvioi
daan toimialan arvonlisäyksellä siksi, että sen
saa kansantalouden tilinpidosta. kaupan brut
tokate lasketaan vähentämällä bruttotuotokses
ta eli myynnin arvosta ostettujen tuotteiden
arvo. Myynnin ja ostojen marginaalina se kuvaa
hyvin kaupan asiakkaille tuottaman palvelun
arvoa, joka koostuu muun muassa tuotevalikoi
masta ja informaatiosta, tuotteiden toimituk
sista, kaupan sijainnista sekä ostotapahtumaan
liittyvästä tunnelmasta ja ilmapiiristä.

arvonlisäystä on se, mitä jää jäljelle, kun
bruttokatteesta vähennetään käytettyjen väli
tuotteiden arvo (esimerkiksi vuokrat, sähkö ja
mainonnan kulut). sitä voi kasvattaa joko lisää
mällä bruttokatetta tai vähentämällä välituot
teiden käyttöä. arvonlisäys käytetään palkkoi
hin ja pääomakorvauksiin, joten sen voi pe
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riaatteessa laskea myös kaupan alalla syntyvien
tuotannontekijätulojen kautta (ks. kuvio 2).
arvonlisäys tilastoidaan kaikissa maissa pe
riaatteessa samalla tavoin, joten se soveltuu
myös kansainvälisiin vertailuihin.

tuotoksen määrän mittaamiseksi arvonlisä
ys lasketaan kiinteähintaisena eli jonkin perus
tai viitevuodeksi valitun vuoden hinnoin. tuot
tavuuden mittauksen suurimmat ongelmat
liittyvät siihen, millaista hintaindeksiä käypä
hintaisten arvonlisäysten deflatointiin tulisi
käyttää. sen pitäisi ottaa huomioon tuotteiden
laadun kehitys ja uusien tuotteiden syntymi
nen. kansainvälisten vertailujen vaikeus on
siinä, että tilastoviranomaisten käytännöt poik
keavat tältä osin jonkin verran toisistaan.

suomessa kansantalouden ja kaupan toimi
alan työn tuottavuus on kolmena viime vuosi
kymmenenä kehittynyt kuviossa 3 esitetyllä
tavalla. työn tuottavuuden mittarina on arvon
lisäys tehtyä työtuntia kohden viitevuoden
2000 hinnoin. kaupan alan työn tuottavuus on
pienempi kuin koko kansantaloudessa siitä
syystä, että tuottavuus moottoriajoneuvojen
kaupassa ja vähittäiskaupassa on keskimääräis
tä alhaisempi. tukkukaupan tuottavuus on
korkea, mutta kuten kuvio tuo esiin, niin se on

suhdanteille herkkä. se putosi voimakkaasti
1990luvun laman aikana. tukkukaupan lama
kesti 10 vuotta, sillä vasta vuonna 2001 ylitet
tiin vuonna 1991 vallinnut työn tuottavuuden
taso.

tällaisesta toimialojen vertailusta ei kuiten
kaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä johto
päätöksiä. jokainen toimiala tuottaa nimittäin
omia tuotteitaan käyttäen niiden valmistukseen
erikoistunutta tuotantoteknologiaa. kansanta
louden tuotannolliset voimavarat eivät ohjaudu
toimialalta toiselle työn tuottavuuden mukaan,
vaan pääomaa ohjaa sen tuottoaste ja työvoi
maa palkkataso. työn tuottavuus on yksi näihin
vaikuttavista tekijöistä, mutta tuotannonteki
jöille maksettaviin korvauksiin vaikuttavat mo
net muutkin asiat, kuten valmistettavien tuot
teiden hinnat ja markkinoiden rakenne.

työn tuottavuuden tason vertaaminen sa
malla toimialalla olevien yritysten kesken on
sen sijaan mielekästä. esimerkiksi vähittäiskau
passa tavaratalojen sekä super ja hypermarket
tien voi ajatella pystyvän hyödyntämään tuo
tannon mittakaavaetuja pieniä erikoistuneita
yksiköitä paremmin. työn tuottavuuden pitäisi
siksi olla edellisissä suurempi kuin jälkimmäi
sissä. tutkimuksen ongelmana on se, ettei ver

Kuvio 2. Kaupan toimialan arvonlisäyksen mittaaminen
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tailuun tarvittavia yrityskohtaisia tietoja ole
julkisesti saatavissa.

suomen kansantalouden tilinpidossa ei jul
kaista vähittäiskaupan alatoimialoja koskevia
tietoja sellaisessa muodossa, että niistä saisi
työn tuottavuuden laskettua. kuvio 4 onkin
laadittu sellaisen tutkimuksen pohjalta, joissa
nämä tiedot on erikseen kerätty kansantalou
den tilinpidon taustatiedoista sekä yritysre
kisteristä. työn tuottavuutta on mitattu arvon
lisäyksellä työntekijää (ei siis työtuntia) koh
den.

Vuonna 1997 työn tuottavuus erikoistumat
tomassa vähittäiskaupassa oli noin 10 prosent
tia suurempi kuin koko vähittäiskaupassa kes
kimäärin. Pienin, lähes 20 prosenttia keskimää
räistä alempi, se oli puolestaan uusien tavaroi
den erikoismyymäläkaupassa.

työn tuottavuuden kasvuvauhti sopii sen

tasoa paremmin eri toimialojen keskinäiseen
vertailuun, sillä se kertoo kunkin toimialan
oman kehityksen suunnasta. koska tuottavuu
den kasvuvauhti vaihtelee vuodesta toiseen
lyhytaikaisten suhdannetekijöiden vaikutukses
ta epäsäännölliseltä näyttävällä tavalla, niin
kuviossa 5 on esitetty vuotuisten kasvulukujen
asemasta suhdannevaihtelusta puhdistettu ke
hitys, eräänlainen trendikehitys. se tuo vuotui
sia kasvulukuja paremmin esiin tuottavuuden
kehityksen pitkällä aikavälillä.

kuvion (a)osasta näkyy hyvin kansantalo
utemme suurin ongelma: työn tuottavuuden
kasvuvauhdin hidastuminen. 1990luvun la
maan saakka kasvu oli keskimäärin kolme pro
senttia vuodessa, mutta se on nyt pudonnut
kahteen prosenttiin. epäsuotuisan kehityksen
jatkuessa kansantaloutemme ajautuu väistämät
tä suuriin ongelmiin väestön ikääntyessä.

Kuvio 3. Työn tuottavuus eli arvonlisäys tehtyä työtuntia kohden vuosina 1975–2005

lähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, tammikuu 2007.
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kaupan toimialalla vastaavaa hidastuvaa
kehitystä ei näy, vaan kasvu on pikemminkin
kiihtymässä. 1990luvun alun lamakauden vai
kutus näkyy selvästi siitä syystä, että tukkukau
pan työn tuottavuus putosi rajusti lamakauden
aikana. sen kasvu oli kuitenkin nopeaa ennen
lamaa, ja se on ollut nopeaa myös laman jäl
keen.

Moottoriajoneuvojen kaupassa työn tuotta
vuuden kasvu on kiihtynyt selvästi 1990luvun
alun jälkeen. Vähittäiskaupassa kehityksen
suunta on viime vuosina ollut samanlainen kuin
koko kansantaloudessa, joskin työn tuottavuu
den kasvu on ollut nopeampaa ja sen hidastu
minen näyttää pysähtyneen.

kauppa on kansantaloutemme suurimpia
toimialoja. sen tuottavuuden kehityksellä on
siksi suuri vaikutus koko kansantalouden tuot
tavuuden kehitykseen. tämä ei kuitenkaan näy

kuvioissa 5 (a) ja (b), koska niissä ei ole otettu
huomioon kaupan toimialan osuutta kansanta
louden tuotantorakenteessa. Yksittäisen toimi
alan kontribuutio kansantalouden työn tuotta
vuuden kasvuun saadaankin kertomalla toimi
alan työn tuottavuuden kasvuvauhti toimialan
osuudella kansantalouden arvonlisäyksestä.

toimialojen näin laskettuja vaikutuksia ver
rataan kuviossa 6. näemme, että kauppa on
teollisuuden jälkeen tuottavuusvaikutukseltaan
toiseksi tärkein toimiala. teollisuuden kontri
buutio oli parhaimmillaan 1,5 prosenttiyksik
köä. kaupan kontribuutio on viime vuosina
ollut lähes 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa, sa
maa luokkaa kuin kuljetuksen, varastoinnin ja
tietoliikenteen merkitys.

Maa, metsä ja riistatalouden merkitys on
vähentynyt vuosien saatossa toimialan kansan
tuoteosuuden supistumisen myötä ollen ny

Kuvio 4. Työn suhteellinen tuottavuus vähittäiskaupan alatoimialoilla vuonna 1997

aineistolähde: timmer ja Ypma (2006).



326

KAK 3 / 2007

Kuvio 5. Työn tuottavuuden kasvuvauhti vuosina 1976–2005 (prosenttia vuodessa, suhdannevaihtelusta puhdistettu trendi)

(a) kansantalous ja kaupan toimiala

(b) kaupan alatoimialat

aineistolähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, tammikuu 2007.
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kyään 0,1 prosenttiyksikköä vuodessa. saman
suuruusluokan kontribuutio syntyy sähkö,
kaasu ja vesihuollosta, joka on pieni toimiala,
mutta jossa työn tuottavuus kasvaa nopeasti.
Yhdessä nämä neljä toimialaa vaikuttavat työn
tuottavuuden kasvuun yli kahden prosenttiyk
sikön verran vuodessa eli vastaavat käytännös
sä koko tuottavuuden kasvusta. Muiden toimi
alojen merkitys on ollut vähäinen joko siitä
syystä että niiden kansantuoteosuus on pieni
tai niiden tuottavuus on kasvanut hitaasti. eräi
den toimialojen kontribuutio on ollut jopa ne
gatiivinen.

Merkille pantavaa on se, että kaupan kont
ribuutio työn tuottavuuden kasvuun on kiihty
nyt 1990luvun puolivälin jälkeen. kansanta
louden työn tuottavuuden kasvun hidastumi

nen johtuu siten muiden toimialojen vaikutuk
sen vähenemisestä. teollisuudenkin kontribuu
tio on kääntynyt laskuun aivan viime vuosina,
mikä johtuu teollisuuden kansantuoteosuuden
laskusta.

aiemmin esitetyn mukaan kaupan toimin
nan luonne on muuttumassa varastoinnista ja
jakelusta informaation välittämiseen sekä ket
jutoiminnan ja hankinnan ohjaamiseen. kaup
pa on integroitumassa kuljetuksen ja varastoin
nin kanssa. erottamalla kuljetus ja varastointi
tietoliikenteestä ja laskemalla yhteen kaupan
kanssa saadaan selville jakelupalvelujen yhteis
vaikutus kansantalouden työn tuottavuuden
kasvuun. se on viime vuosina ollut noin 0,5
prosenttiyksikköä.

aineistolähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, tammikuu 2007.

Kuvio 6. Eräiden toimialojen kontribuutiot kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhtiin vuosina 1976–2005
(prosenttiyksikköä vuodessa, suhdannevaihtelusta puhdistetut trendit)
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4. Työn tuottavuuden kansain
välinen vertailu

kauppa on kansantaloutemme toiseksi tärkein
toimiala työn tuottavuuden kasvun kannalta.
Mutta onko kaupan vaikutus työn tuottavuu
den kasvuun meillä suuri vai pieni muihin mai
hin verrattuna?

kuvio 7 esittää kaupan kontribuutiot työn
tuottavuuden kasvuun suomessa, Yhdysvallois
sa ja eu15 alueella. siinä on erikseen tarkas
teltu ajanjaksoja 1980–1995 ja 1995–2004 syys
tä, joka näkyy hyvin kuviosta. kontribuutio
Yhdysvalloissa oli nimittäin jälkimmäisellä
ajanjaksolla miltei 0,6 prosenttiyksikköä vuo
dessa. se oli lähes kaksinkertainen verrattuna
kontribuutioon Yhdysvalloissa ennen 1990lu
vun puoliväliä sekä kaksinkertainen verrattuna

suomeen ja peräti kolminkertainen verrattuna
eu15 alueeseen 1990luvun puolivälin jälkeen.
tämä havainto on syy siihen, miksi kaupasta on
tullut tuottavuuden kannalta tärkeä toimiala.
Miksi sen kasvukontribuutio on kaksinkertais
tunut Yhdysvalloissa mutta ei euroopassa?

kuvion 7 mukaan kaupan kontribuutio
työn tuottavuuden kasvuun on suomessa ollut
jonkin verran suurempi kuin euroopan unio
nin ns. vanhojen jäsenmaiden alueella. kun
toisaalta kuviosta 1 muistetaan, että kaupan
osuus kansantalouden arvonlisäyksestä on suo
messa vain hieman korkeampi kuin eu15
maissa, niin silloin työn tuottavuuden kasvu
vauhdin on täytynyt olla meillä suurempi. kau
pan kontribuutio saadaan näet kertomalla
kaupan kansantuoteosuus kaupan työn tuotta
vuuden kasvuvauhdilla.

aineistolähde: eu kleMs database, March 2007, http://www.euklems.net.

Kuvio 7. Kaupan kontribuutio kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhtiin vuosina 1980–2004 (prosenttiyksikköä
vuodessa)
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kuvio 8 osoittaakin, että työn tuottavuuden
kasvussa suomi on pärjännyt hyvin kaikilla
kaupan toimialoilla eu15 alueeseen verrattu
na, vähittäiskaupassa hyvin jopa Yhdysvaltoi
hin verrattuna. tukkukaupassa on työn tuotta
vuuden kasvu ollut meillä selvästi, jopa parin
prosenttiyksikön verran, hitaampaa kuin Yh
dysvalloissa. kuviossa on tarkasteltu ajanjaksoa
vuodesta 1980 vuoteen 2004. erot ovat Yhdys
valtojen hyväksi paljon suuremmat 1990luvun
puolivälin jälkeisellä periodilla, jolloin tuotta
vuuden kasvu kiihtyi Yhdysvalloissa, mutta
vastaavaa ei ainakaan vielä ole koettu suomes
sa eikä muuallakaan euroopassa.

työn tuottavuuden verrattain hyvästä pit
kän aikavälin kasvuvauhdista seuraa, ettei työn
tuottavuuden tasokaan voi olla kaupan toimi
alalla suomessa huono kansainvälisessä vertai

lussa. tällainen vertailu on periaatteessa help
po tehdä laskemalla arvonlisäys tehtyä työtun
tia kohden tiettynä vuonna eri maissa. ongelma
syntyy siitä, että hintatasot poikkeavat eri mais
sa toisistaan, mikä vääristää laskelmia. suomes
sa kuluttajahinnat ovat noin 10 prosenttia kor
keammat kuin eu15 alueella. käypähintaisiin
arvonlisäyksiin on siksi tehtävä hintatasokorja
us ostovoimapariteetteja käyttäen.

toimialoittaisia vertailuja tehtäessä tällais
ten pariteettien tulisi kuvata niiden tuotos
ten suhteellisia hintoja. kaupan osalta pitäisi
siten olla käytettävissä kaupan marginaalien
eli bruttokatteiden tai arvonlisäysten suhteel
liset hinnat vertailun kohteena olevissa mais
sa. näitä ei ole suoraan saatavilla, mutta seu
raava vertailu perustuu tutkimukseen, jossa
niille on kehitetty niin hyvät arviot kuin käy

aineistolähde: eu kleMs database, March 2007, http://www.euklems.net.

Kuvio 8. Työn tuottavuuden keskimääräinen kasvuvauhti vuosina 1980–2004 (%)
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tettävissä olevien tilastojen perusteella on mah
dollista.2

kuvio 9 esittää koko kaupan ja vähittäis
kaupan työn suhteellisen tuottavuuden Yhdys
valtoihin verrattuna vuonna 2002. Vertailuun
on lisäksi otettu Pohjoismaat, saksa ja eu15
alue. Muita maita ja kaupan muita toimialoja
koskevat luvut ovat liitteessä 2.

Vertailun mukaan työn tuottavuus oli suo
messa tarkasteluvuonna hyvä koko kaupan toi
mialalla, 16 prosenttia parempi kuin Yhdys
valloissa ja 38 prosenttia parempi kuin eu15
maissa. suomi pärjää myös jonkin verran pa
remmin kuin muut Pohjoismaat ja saksa, joissa

kaikissa työn tuottavuus on selvästi parempi
kuin eu15 alueella.

Vähittäiskaupassa työn tuottavuus on sen
sijaan heikompi suomessa kuin muissa kuvion
9 maissa ja vain hieman parempi kuin euroo
pan unionin vanhoissa jäsenmaissa keskimää
rin. suomen hyvä menestys koko toimialaa
koskevassa vertailussa perustuukin siihen, että
meillä sekä moottoriajoneuvokaupan että tuk
kukaupan työn tuottavuus on kansainvälisesti
arvioiden korkea (ks. liite 2). suomessa lisäksi
tukkukaupan osuus koko kaupasta on suuri ja
sen arvonlisäys tehtyä työtuntia kohden suu
rempi kuin koko kansantaloudessa keskimäärin
(kuvio 3).

Mielenkiintoista kansainvälisessä vertailus
sa on se, että vaikka työn tuottavuus on Yhdys
valloissa selvästi korkeampi kuin eu15 mais

aineistolähde: timmer ja Ypma (2006).

Kuvio 9. Työn suhteellinen tuottavuus eräissä maissa vuonna 2002

2 Timmer ja Ypma (2006) ovat laatineet kaupan marginaa
lien pariteetit käyttäen vuoden 1997 hintatietoja. Myynti
hinnat on laskettu arvonlisäverottomista kuluttajahinnoista,
ostohinnat puolestaan tuottajahinnoista.
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sa keskimäärin, niin se ei ole millään kaupan
toimialalla vertailuryhmän paras maa. Pohjois
maat, saksa, luxemburg, hollanti ja Belgia
pärjäävät yhtä hyvin tai jopa paremmin. Viime
vuosien hyvä tuottavuuskehitys onkin vain nos
tanut Yhdysvallat parhaimpien joukkoon.

5. Työn tuottavuuden osatekijät

tarkastellaan seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka
vaikuttavat työn tuottavuuteen. sitä voidaan
nostaa periaatteessa kolmella tavalla. ensim
mäinen tapa on työpanoksen laadun nostami
nen. Mitä paremmin koulutettuja ja osaavam
pia työntekijöitä yrityksessä työskentelee, sitä
suurempi yleensä on työn tuottavuus. koulu
tuksen lisäksi työpanoksen laatuun vaikuttaa
mm. työkokemus.

toinen tapa nostaa tuottavuutta on pää
omaintensiteetin eli työpanosta kohden käyte
tyn pääomapanoksen lisääminen. Mitä enem
män ja mitä parempia koneita ja laitteita on
työntekijällä käytössään, sitä enemmän hän
yleensä saa aikaan tehtyä työtuntia kohden.

kolmas tapa on teknologian kehittäminen.
teknologia on tietoa ja ideoita siitä, miten tuo
tannontekijöistä saadaan lopputuotteita. tek
nologian kehitys tarkoittaa sitä, että samoista
määristä tuotannontekijöitä saadaan joko
enemmän tai entistä parempilaatuisia loppu
tuotteita tai jopa kokonaan uusia tuotteita. on
gelmana on se, ettei teknologiaa ja sen kehitys
tä voi suoraan mitata. sitä arvioidaankin yleen
sä kokonaistuottavuuden avulla laskemalla,
kuinka paljon yritys saa aikaan tuotantoa koko
naispanosta kohden. kokonaispanos arvioi
daan laskemalla yhteen esimerkiksi kustannus
osuuksilla painotetut työ ja pääomapanokset.

taulukko 1 esittää eri osatekijöiden kontri
buutiot kaupan toimialan työn tuottavuuden

kasvuun suomessa, Yhdysvalloissa ja eu15
alueella3. tarkastelu keskittyy ajanjaksoon 1995
–2004, koska alueiden kesken on mielenkiin
toisia eroja vasta tällä jaksolla (vrt. kuvio 7).

taulukon mukaan suomessa työn tuotta
vuus kasvoi keskimäärin 3,0 prosenttia vuo
dessa. kaikki ja vähän enemmänkin syntyi ko
konaistuottavuuden kasvusta, sillä pääoman
kontribuutio oli negatiivinen, eikä työpanoksen
laadussa tapahtunut muutosta. luvut kertovat
kaupan toimintojen voimakkaasta tehostumi
sesta laman jälkeisenä ajanjaksona.

Yhdysvalloissa kaupan kokonaistuottavuus
kasvoi samaa vauhtia kuin suomessa (3,2 %),
mutta sen lisäksi kauppa on investoinut voi
makkaasti, sillä pääomaintensiteetin kontri
buutio oli peräti 1,4 prosenttiyksikköä. kun
vielä työpanoksen laatukin kasvoi 0,3 prosentin
vauhdilla, niin työn tuottavuus nousi peräti 4,9
prosenttia vuodessa. euroopan unionin alueel
la kokonaistuottavuuden kontribuutio on sen
sijaan ollut vähäinen, ja työn tuottavuuden kas
vu on siksi jäänyt hitaaksi.

Taulukko 1. Työn tuottavuuden kasvuvauhti ja sen
osatekijöiden kontribuutiot kaupan toimialalla vuo
sina 1995–2004 (prosenttiyksikköä)

suomi Yhdys eu15
vallat

työn tuottavuuden
kasvuvauhti 3,0 4,9 1,5

osatekijöiden kontribuutiot
– työpanoksen laatu 0,0 0,3 0,1
– pääomaintensiteetti –0,2 1,4 1,0
– kokonaistuottavuus 3,2 3,2 0,5

aineistolähde: eu kleMs database, March 2007,
http://www.euklems.net.

3 Tässä tarkastelussa EU15 kattaa aineistoongelmien
vuoksi vain 10 maata: Belgia, Espanja, Hollanti, IsoBritan
nia, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi ja Tanska.
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tarkastelun johtopäätös on, että suomessa
kaupan tuottavuus olisi kasvanut vieläkin voi
makkaammin, jos kauppa olisi investoinut sa
maa tahtia kuin Yhdysvalloissa tai suomessa
ennen lamaa. Vuosina 1980–1995 pääoman
kontribuutio oli meillä nimittäin 1,3 prosent
tiyksikköä.

kokonaistuottavuuden voimakkaan kasvun
selityksenä voi olla teknologian kehittyminen:
tuotantopanoksia osataan käyttää tehokkaam
min. sen selityksenä voi toisaalta olla myös
tuotantokapasiteetin käyttöasteen kohoaminen
lamakauden jälkeen. kokonaistuottavuutta ei
nimittäin voi suoraan mitata, vaan se lasketaan
vähentämällä työ ja pääomapanoksen kontri
buutiot arvonlisäyksen kasvusta. se on siten
herkkä mm. suhdanteiden vaihteluille. kun
investoinnit ja kokonaistuottavuus kasvavat
samaan aikaan, kuten Yhdysvalloissa 1990lu
vun puolivälin jälkeen, niin taustalla on toden
näköisesti teknologian kehittyminen. suomea
koskevat havainnot saattavat sen sijaan kertoa
lamakaudesta toipumisesta pikemminkin kuin
teknologian kehityksestä, koska pääomainten
siteetin kontribuutio on ollut negatiivinen.

6. Teknologisen kehityksen
merkitys

kauppa on kansantalouden toimialoista se,
joka on eniten kiihdyttänyt työn tuottavuuden
kasvua Yhdysvalloissa 1990luvun puolivälin
jälkeen. tuottavuuden kasvu on saatu aikaan
tieto ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä ja
liiketoimintaprosesseja uudistamalla.

uutta teknologiaa käyttävät yritykset ja si
ten koko toimiala hyötyvät siitä kahdella taval
la. työn tuottavuus nousee ensimmäiseksi siksi,
että uutta teknologiaa sisältävien laitteiden
avulla voidaan työ tehdä entistä tehokkaammin

ja siten säästää työvoima ja muissa kustannuk
sissa. Viivakoodin käyttöönotto 1970luvun
alussa nopeutti asiointia kauppojen kassoilla ja
poisti tavaroiden manuaalisen hinnoittelun tar
peen. tällaiset suorat tai ”kovat” kustannus
säästöt ovat monissa yrityksissä uuden tekno
logian käyttöönoton ensisijainen syy.

työn tuottavuus nousee uuden teknologian
käyttöönoton myötä kuitenkin enemmän vasta
kun liiketoimintaprosesseja uudistetaan. Viiva
koodin ja sähköisen tiedonsiirron (edi) yhdis
täminen teki mahdolliseksi

– valikoimien ja varastojen sovittamisen asiak
kaiden tarpeisiin

– hintojen nopean muuttamisen kysyntätilan
teen mukaan

– hyllytilan tehokkaan käytön
– varastoihin sitoutuneen pääoman vähentämi

sen ja
– tavaratoimitusten ja jakelun tehostumisen.

tällaiset epäsuorat, ”pehmeät” kustannussääs
töt vaativat uusia ideoita ja vievät siksi aikaa.
ne riippuvat myös siitä kuinka monet yritykset
ottavat uuden järjestelmän käyttöön. Viivakoo
di keksittiin jo vuonna 1949 ja otettiin Yhdys
valloissa käyttöön vuonna 1974. sähköisen
tiedonsiirron järjestelmään se yhdistettiin en
simmäisen kerran vuonna 1982, mutta vasta
1990luvun puoliväliin mennessä lähes kaikki
kaupan alan yritykset olivat ottaneet sellaisen
käyttöön.

Viivakoodijärjestelmä ja tietotekniikka ovat
uudistaneet kaupan rakenteen. ”lean retail”
malliksi kutsutaan sellaista vähittäiskaupan
toimintamallia, jossa varastoinnin ja jakelun
asemasta toiminnan painopiste on tavaroiden
välittämisessä valmistajilta kuluttajille ja infor
maation välittämisessä kuluttajilta valmistajille.
Vähittäiskauppa onkin integroitumassa tukku
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kauppaan, jonka toiminnan painopiste on
muuttumassa tavaroiden varastoinnista infor
maation välittämiseen. tavoitteena on mini
moida kysynnän vaihtelujen riskit sekä varas
tojen ylläpidosta ja tavaran puuttumisesta syn
tyvät kustannukset.

euroopassa kaupan alan yritykset ovat ot
taneet uutta teknologiaa selvästi hitaammin
käyttöön kuin Yhdysvalloissa. Viive on ollut
noin viisi vuotta. amerikkalainen uPCtavara
koodijärjestelmä kehitettiin 1970luvun alussa,
vastaava eurooppalainen eanjärjestelmä luo
tiin vuonna 1977. Yhdysvalloissa kauppa inves
toi voimakkaasti tietotekniikkaan jo 1980lu
vun alussa, euroopan unionin alueella tietotek
niikkainvestoinnit kasvoivat ajanjaksolla 1980–
2000 Yhdysvaltoja nopeammin vain 1980lu
vun loppuvuosina (McGuckin, spiegelman ja
van ark 2005).

kuviosta 10 näkyy, että tieto ja viestintä
teknologiapääoman määrä lähes viisinkertaistui
kaupan toimialalla Yhdysvalloissa vuosina
1995–2004. eu15 maissa määrä kasvoi vain
kolminkertaiseksi. Yllättävää näissä luvuissa on
se, että suomessa jäätiin jälkeen jopa tästä.
Määrä kasvoi 2,5kertaiseksi.

tutkijat pitävät tieto ja viestintäteknolo
gian hitaampaa hyödyntämistä yhtenä selityk
senä sille, että työn tuottavuus on kasvanut
euroopassa hitaammin kuin Yhdysvalloissa.
Mutta miksei euroopassa sitten ole investoitu
uuteen teknologiaan yhtä paljon ja otettu käyt
töön uusia toimintatapoja yhtä nopeasti kuin
Yhdysvalloissa? Yhtenä selityksenä on suurem
pi sääntely, mikä vähentää kilpailua ja hidastaa
uusien toimintamallien käyttöönottoa.

aineistolähde: eu kleMs database, March 2007, http://www.euklems.net.

Kuvio 10. Tieto ja viestintäteknologiapääoman määrä kaupan toimialalla 1990–2004
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7. Sääntelyn vaikutus

julkinen valta sääntelee kauppaa elinkeinona
kolmella tavalla:

1) ohjaamalla suuryksiköiden perustamista
maankäytön ohjausjärjestelmän avulla tai
elinkeinon harjoittamista koskevan säätelyn
kautta

2) säätelemällä kauppojen aukioloaikoja liike
aikalain avulla ja

3) määräämällä eräiden tuotteiden, esimerkik
si lääkkeiden, alkoholin ja tupakkatuottei
den, myyntioikeuksista tai hinnoista.

kaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjauk
sella pyritään vahvistamaan kaupunkien kes
kustoja ja turvaamaan päivittäistavarakaupan
palvelujen saatavuus asuntoalueilla. Vanhoista
eumaista tiukinta sääntely on hollannissa ja
saksassa, lievintä irlannissa, itävallassa, isossa
Britanniassa ja ruotsissa. suomessa suuryksi
köllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruista vähittäiskaupan myymälää. Maan
käyttö ja rakennuslain mukaan sellaista ei saa
sijoittaa maakunta tai yleiskaavassa keskusta
toiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle,
ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu
tätä tarkoitusta varten. jokaisen suuryksikön
perustaminen edellyttää myös sen vaikutusten
tarkkaa selvittämistä (heinimäki 2006, 187–
203).

kauppojen vapaa aukiolo on ollut käytäntö
jo pitkään Yhdysvalloissa ja vuodesta 1972 läh
tien ruotsissakin. keskieuroopassa on puo
lestaan tiukka aukiololainsäädäntö, jota tosin
on viime vuosina lievennetty. saksassa ja rans
kassa kaupat eivät vieläkään saa olla avoinna
sunnuntaisin. suomessa vähittäiskaupat saavat
sunnuntaisin olla rajoitetusti avoinna touko
elokuussa ja marrasjoulukuussa. enintään 400

myyntineliömetrin suuruiset kaupan saavat olla
sunnuntaisin avoinna läpi vuoden. liikeaikala
ki ei koske huoltoasemia, kioskeja eikä auto
kauppaa.

kauppojen aukioloaikoja koskevien rajoi
tusten lisäksi liiketoiminnan kannattavuuteen
vaikuttavat ne ehdot, joilla työtä voidaan iltai
sin ja viikonloppuisin tehdä. esimerkiksi vapai
den aukioloaikojen ruotsissa vähittäiskaupan
työvoimakustannukset ovat kaksinkertaiset
lauantaiiltapäivisin ja sunnuntaisin arkipäivän
päiväaikaan verrattuna. Yhdysvalloissa tällaista
kustannuseroa eri päivien kesken ei ole
(Mckinsey & Company 2006, 45).

sääntelyn määrän ja sen vaikutusten vertaa
minen eri maiden kesken ei ole helppoa, sillä
kansalliset erot ovat suuria. kuviossa 11 esitet
ty yhteenveto eräiden oeCdmaiden tilantees
ta vuonna 1998 on siksi pakostakin karkea.
indeksi on keskiarvo edellä esitettyjen kolmen
laisten sääntelytoimenpiteiden asteikolle 0–6
pisteytetyistä määristä.

kuvion mukaan sääntelystä vapainta kaup
pa on tsekissä, sveitsissä, australiassa ja sak
sassa. eniten säänneltyä se on puolestaan rans
kassa, itävallassa ja Puolassa. suomessa kauppa
on säännellympää kuin vertailuryhmässä keski
määrin. sääntelyä on meillä enemmän kuin
esimerkiksi ruotsissa ja norjassa. Yhdysvallat
ei ole mukana tässä vertailussa, mutta siellä
maankäytön rajoitukset ovat vähäisemmät kuin
euroopassa keskimäärin eikä aukiolorajoituk
siakaan ole (McGuckin, spiegelman ja van ark
2005, 35).

suuryksiköiden perustamista säätelevä
maankäytön ohjausjärjestelmä vaikuttaa tuot
tavuuteen kahden kanavan kautta (McGuckin,
spiegelman ja van ark 2005, 38). ensimmäinen
on markkinoille tulo ja sieltä poistuminen.
Maankäytön rajoitukset nostavat markkinoille
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tulon kustannuksia ja siten jo markkinoilla toi
mivien yritysten arvoa maan hinnannousun
kautta. tällöin markkinoilla pitkään toimineet
yritykset eivät välttämättä poistu sieltä, vaikka
ne toimisivat tehottomammin kuin markkinoil
le pyrkivät yritykset. näin kaupan sisäinen ra
kennemuutos estyy ja tuottavuuden kasvu hi
dastuu.

tuotannon mittakaavaedut on toinen kana
va. lainsäädäntö saattaa suosia pieniä yksiköi
tä, joiden mittakaava ei ole työn ja pääoman
tehokkaan käytön kannalta paras mahdollinen.
Pienempi tuotevalikoima ei myöskään ole asiak
kaiden etujen mukaista.

kauppojen aukioloaikoja koskevat rajoituk
set vaikuttavat tuottavuuteen puolestaan myös
kahdella tapaa. ensinnäkin ne vähentävät os
toksiin käytettävissä olevaa aikaa ja voivat siten

vähentää ostosten määrää ja arvoa. toiseksi, ne
vähentävät kaupan suuryksiköiden tarvetta,
kun asiakkailla ei ole aikaa sellaisissa asioimi
seen. suosiessaan pieniä lähikauppoja rajoituk
set estävät tuottavuutta edistävän rakennemuu
toksen. aukiolorajoitukset ovat syntyneet kult
tuurillisista, uskonnollisista ja työsuojelullisista
syistä, joten on helppo ymmärtää, etteivät ne
välttämättä ole kuluttajien ja kaupan alan yrit
täjien kannalta parhaita mahdollisia.

taloustieteellisen tutkimuksen mukaan
kaupan liiallinen sääntely hidastaa tuottavuu
den kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä sekä
alentaa kuluttajien hyvinvointia rajoittamalla
heidän valinnanvapauttaan.4 esimerkiksi rans

aineistolähde: Boylaud (2000).

Kuvio 11. Kaupan sääntelyn määrää eräissä maissa vuonna 1998 mittaava indeksi

4 Boylaud ja Nicoletti (2001) on hyvä tiivistelmä eri maissa
saaduista tutkimustuloksista.
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kassa on laskettu, että kaupan alan työllisyys
olisi nykyistä 20 prosenttia korkeampi, jos
1970luvulla luotua sääntelyjärjestelmää ei oli
si tehty.

tuottavuustutkimuksen ongelmana on kui
tenkin se, että kaupan alan yritykset sopeutuvat
sääntelyyn ja kehittävät liiketoimintamalleja,
jotka toimivat annetussa ympäristössä parhaal
la mahdollisella tavalla. esimerkkinä ovat sak
salaiset ”halpahallit”, joiden keskinäinen kil
pailu on kovaa, katteet ja hinnat ovat alhaisia,
mutta tuotevalikoima on suhteellisen suppea
(Gerling 2006).

esitetyin varauksin taloustieteellisten tutki
mustulosten kanssa yhdenmukainen on kuvios
sa 12 esitetty yhteys vähittäiskaupan sääntelyn
määrän ja työn tuottavuuden kasvun kesken.
se on tehty yhdistämällä kuviossa 12 esitetty
sääntelyn määrän indeksi vähittäiskaupan työn
tuottavuuden kasvuvauhdin kanssa. kuvioon

piirretty viiva osoittaa keskimääräistä vaikutus
ta tarkastelun kohteessa olevissa maissa: mitä
enemmän oli sääntelyä vuonna 1998, sitä hi
taampaa oli työn tuottavuuden kasvu vuosina
1995–2003.

8. Johtopäätökset

työn tuottavuuden kasvun hidastuminen on
kansantaloutemme keskeisin pitkän aikavälin
ongelma. alenevan trendin pysäyttäminen tai
kääntäminen kasvuun on kuitenkin mahdollis
ta uuden tieto ja viestintäteknologian avulla
periaatteessa samalla tavoin kuin sata vuotta
sitten, jolloin silloinen uusi yleiskäyttöinen tek
nologia – sähkövoima – otettiin hyötykäyttöön.
erona menneeseen on se, että uuden teknolo
gian mukanaan tuoma automaatio muuttaa nyt
työtä, jonka raakaaineena on informaatio.
käynnissä on tietotyön vallankumous. teollis

Kuvio 12. Sääntelyn määrä ja työn tuottavuuden keskimääräinen kasvu vähittäiskaupassa
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tumisen tuottavuushyödyt on jo saavutettu,
mutta informaation hyödyntäminen on tuotta
vuuden uusi kasvulähde samalla tavoin kuin
luonnon raakaaineet olivat viime vuosisadalla.
kehityksen kärjessä kulkevat monet palvelu
alat.

Yrityksen sisäiset kannustejärjestelmät vai
kuttavat siihen, kuinka halukkaita työntekijät
ovat ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.
kannustejärjestelmien kehittämiseen vaikuttaa
puolestaan se, millaisessa kilpailutilanteessa ja
millaisen sääntelyn alaisena yritykset toimivat.
Monien palvelualojen sääntely on luotu teolli
sen yhteiskunnan tarpeisiin, eikä se siksi vält
tämättä luo otollisia puitteita uuteen teknolo
giaan perustuvien liiketoimintamallien omak
sumiselle.

kauppa on suuri toimiala sekä kansantuo
teosuudella että työllisyydellä mitaten. se myös
hyödyntää toiminnassaan runsaasti informaa
tiota ja käyttää paljon tieto ja viestintätekno
logiaa. Yhdysvaltojen esimerkki osoittaa, että
kaupasta voi ”uudessa taloudessa” tulla talous
kasvun veturi.

suomalainen kauppa pärjää kansainvälisissä
tuottavuusvertailuissa hyvin. se on laman jäl
keen myös tehostanut toimintaansa, mutta työn
tuottavuuden kasvu ei ole ollut niin nopeaa
kuin se voisi olla. kaupalla on suomessa kas
vuvaraa.

kaupan sääntelyn ja tuottavuuden kesken
vallitsee negatiivinen korrelaatio: mitä enem
män sääntelyä, sitä hitaampi työn tuottavuuden
kasvu. edellä esitetyn yksinkertaisen analyysin
avulla ei kausaalisuutta voi todistaa, mutta tu
lokselle on myös vankempaa tieteellistä näyttöä
(Boylaud ja nicoletti 2001). suomessa kauppa
on säännellympää kuin oeCdmaissa keski
määrin. sääntelyjärjestelmää olisikin syytä ajan
mukaistaa, jotta teollisuuden, kuljetuksen ja

kaupan logististen järjestelmien integroitumi
sesta saataisiin mahdollisimman suuri tuotta
vuushyöty.

talouspolitiikan tulisi ylipäänsä olla erilais
ta vakaan kasvun tilassa olevassa kansantalou
dessa kuin sellaisessa (kuten suomi 1950luvul
ta 1990luvulle), joka runsaasti investoimalla
vasta pyrkii vakaan kasvun uralle. Yritysten
toimintaympäristöön vaikuttavan politiikan
(esimerkiksi teknologia ja sääntelypolitiikan)
merkitys on tärkeämpi kuin suorien investoin
tikannusteiden. 
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KAK 3 / 2007

Liite 1. Toimialojen osuudet perushintaisesta bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja tehdyistä työtunneista
vuonna 2005 (prosenttia)

toimiala Bkt työllisyys työtunnit

a Maa, metsä ja riistatalous 2,9 5,0 6,8

B kalatalous 0,0 0,1 0,3

C Mineraalien kaivu 0,3 0,2 0,2

d teollisuus 23,1 18,0 17,0

e sähkö, kaasu ja vesihuolto 2,1 0,7 0,6

F rakentaminen 5,9 6,9 8,5

G Kauppa 10,7 12,8 12,9

h Majoitus ja ravitsemistoiminta 1,5 3,2 3,3

i kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,4 7,1 7,6

j rahoitus ja vakuutustoiminta 2,3 1,6 1,5

k kiinteistö ja liikeelämän palvelut 18,5 10,6 10,4

l hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 5,0 7,2 7,3

M koulutus 5,0 6,7 5,6

n terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 8,7 14,6 13,3

o Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 3,3 4,9 4,4

P kotitalouspalvelut 0,1 0,3 0,3

Yhteensä 100,0 100,0 100,0

kansantalous 136 381 2 397 700 4 107,4
milj. euroa henkeä milj. tuntia

lähde: tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, tammikuu 2007.
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Mat t i p oh j o l a

Liite 2. Työn tuottavuus vuonna 2002 (arvonlisäys tehtyä työtuntia kohden, Yhdysvallat = 100)

koko Moottoriajo tukku Vähittäis
kauppa neuvojen kauppa kauppa kauppa

luxemburg 153 208 154 107

hollanti 117 129 111 86

Suomi 116 118 124 85

Belgia 116 177 101 89

norja 113 101 103 89

saksa 110 94 129 92

tanska 107 86 90 106

ranska 100 113 93 95

Yhdysvallat 100 100 100 100

itävalta 91 93 76 93

ruotsi 86 146 54 104

irlanti 81 120 70 85

italia 71 85 57 81

espanja 66 77 61 70

isoBritannia 66 135 60 59

kanada 65 84 56 64

Puola 56 61 60 43

Portugali 52 92 33 54

japani 47 109 45 40

taiwan 46 33 38 56

australia 45 90 32 45

kreikka 40 51 36 47

tsekki 36 30 42 27

slovakia 30 10 21 50

unkari 28 35 22 33

eteläkorea 16 28 14 17

eu15 84 102 82 78

aasia3 39 70 37 35

itäeurooppa 48 39 53 39

lähde : timmer ja Ypma (2006).




