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ennusteen tekeminen seuraavan kahdenkym
menen vuoden talouskehityksestä on melkoisen
haastava tehtävä. tulevaisuus voi tuoda tulles
saan hyvin monenlaisia muutoksia, joiden en
nustaminen on täysin mahdotonta. niin väestö
kuin talousennusteiden osuvuudessa on jo
muutaman vuodenkin aikavälillä ollut toivomi
sen varaa. Monia päätöksiä joudutaan kuiten
kin tekemään sen perusteella, millaiseksi ar
vioimme pitkän aikavälin kehityksen, ja siksi
on toki hyödyllistä esittää käsityksiä tulevien
vuosien kehityksestä.

Ptt:n pitkän aikavälin kasvulaskelma on
tehty jakamalla sekä tuotannon että tuottavuu
den kasvu osatekijöihin ja miettimällä miten eri
osatekijöiden kehitys tulevina 20 vuotena voisi
poiketa menneestä kehityksestä. kiinnostus
pitkän aikavälin kasvunäkymiin on herännyt
erityisesti väestön ikääntymisen myötä. Myös
Ptt:n laskelman lähtökohtana oli tarkastella

erityisesti väestöllisiä muutoksia ja niiden mah
dollisia vaikutuksia tuotannon ja tuottavuuden
kasvuun.

Ptt:n laskelmien lopputulokset on esitetty
taulukossa 1. taulukko sisältää arviot henkeä
kohden lasketun Bkt:n reaaliselle kasvulle,
työn tuottavuuden kasvulle sekä tutkimus ja
tuotekehitysmenoille suhteessa bruttokansan
tuotteeseen vuosina 2009–2018 ja 2019–2028.
henkeä kohti lasketun Bkt:n kasvuvauhdin
arvioidaan asettuvan kahden prosentin tuntu
maan. kasvuvauhti siis hiipuu siitä mihin muu
taman viimeisen vuosikymmenen aikana on
totuttu. samoin myös työn tuottavuuden kasvu
hidastuu kolmen aikaisemman vuosikymmenen
lähes kolmen prosentin kasvusta noin kahden
ja puolen prosentin tasolle.

tuottavuuden kasvuvauhtiin vaikuttavista
tekijöistä annettiin erikseen tehtäväksi arvioida
t&kmenojen Bktosuuden kehittymistä.
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suomen erittäin korkeaa t&kastetta selittää
paljolti nokian suomessa tekemä t&ktyö.
nokian kasvu suomessa on selvästi hidastunut,
ja t&kmenojen osuuden arvioidaankin alene
van 2000luvun tasosta muutaman kymmenyk
sen. t&kmenojen Bktsuhde säilyisi kuiten
kin kansainvälisesti erittäin korkeana noin
kolmessa prosentissa.

seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin syitä
ja perusteluja laskelmassa esitetyille arvioille
tulevasta kehityksestä. ensinnäkin henkeä koh
den lasketun bruttokansantuotteen kasvu on
jaettu huoltosuhteen, työllisyysasteen, työllistä
kohden lasketun työpanoksen muutokseen ja
työn tuottavuuden muutokseen. näiden muu
toksia on arvioitu erikseen ja lisäksi työn tuot
tavuus on jaettu työvoiman laadun, pääoman ja
kokonaistuottavuuden kontribuutioihin.

Väestömuutokset

lähivuosikymmenen aikana suomen väestön ja
työvoiman rakenne muuttuu selvästi. tilasto
keskuksen väestöennusteen mukaan työikäinen
väestö supistuu lähivuosina noin 0,3–0,4 %
vuosivauhtia. Väestölaskelmat ovat kuitenkin

herkkiä nettomaahanmuutosta tehdyille ole
tuksille ja pitkällä aikavälillä myös oletuksille
syntyvyydestä ja eliniän odotteesta. Viimeisim
mässä ennusteessa nettomaahanmuuton olete
taan säilyvän ennusteen lähtövuoden tasolla,
joka on 10 000 henkeä vuodessa. jos maahan
muuton taso säilyy oletettuna, se vuosien mit
taan hidastaa merkittävästi työvoiman supistu
mista. Ptt:n arvion mukaan työikäisen väestön
määrä kääntyisi kuitenkin kasvuun vasta, jos
nettomaahanmuutto kaksinkertaistuisi nykyta
sosta.

Maahanmuutto lisää koko väestön ja työ
ikäisten määrää, mutta maahanmuuton vaiku
tuksesta työvoiman laatuun ja osaamiseen on
vasta vähän tietoa. työikäiset maahanmuuttajat
ovat hyvin heterogeeninen joukko. korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajien määrä on
toistaiseksi vähäinen ja suomesta poismuutta
jissa on koulutettujen osuus ollut suurempi
kuin maahan tulijoilla. koska työperäinen maa
hanmuutto on ollut aiemmin vähäistä, koke
mukseen perustuvaa tietoa siitä, kuinka ulko
maalainen työvoima vaikuttaa työllisyysastee
seen ja tuottavuuteen, ei ole juuri olemassa.
ulkomaisen työvoiman työllistäminen vaatii

�aulukko 1. P��:n pitkän aikavälin ennuste vuosille 2009–2018 ja 2019–2028

1976–2006 1976–1989 1990–1999 2000–2006 2009–2018 2019–2028

BKT per capita 2,3 % 2,9 % 1,2 % 2,9 % 2,0 % 2,0 %
BKT/työtunnit 2,8 % 3,1 % 2,8 % 2,4 % 2,5 % 2,5 %

työlliset 0,2 % 0,5 % –1,0 % 1,2 % –0,1 % –0,1 %
työtunnit/työlliset –0,3 % –0,4 % –0,2 % –0,4 % –0,1 % –0,1 %
työllisyysaste 69 % 73 % 64 % 68 % 72 % 75 %
työikäinen väestö 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % –0,4 % –0,3 %
Väestö 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %

1996–1999 2000–2006 2009–2018 2019–2028

T&K/BKT 2,8 3,4 3,0 3,0
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organisatorista osaamista, jotta halutut kasvu
ja tuottavuustavoitteet saavutettaisiin.

työikäisen väestön lisäksi maahanmuutto
kasvattaa myös työvoiman ulkopuolista väestön
osaa eli väestön huoltosuhde ei maahanmuuton
lisääntymisellä juurikaan parane. Maahanmuut
toa edistämällä voidaankin vaikuttaa työpanok
sen ja sitä kautta tuotannon kasvuun, mutta ei
niinkään henkeä kohti lasketun Bkt:n kas
vuun.

työllisyysaste

Maahanmuuton ohella ratkaisu uhkaavaan työ
voimapulaan sekä huoltosuhteen heikkenemi
seen voi löytyä työelämän muutoksista. uhkaa
vaa työvoimapulaa voidaan lievittää kasvatta
malla työllisyysastetta, joka ennusteen mukaan
vakiintuu vähitellen noin 75 prosentin tasolle.

kuviosta 1 nähdään, että työvoiman kasvu
tasaisesti kohonneen työllisyysasteen kautta on
ollut tärkeä talouskasvun lähde koko 2000lu
vun. nopein työllisyysasteen paraneminen lie
nee takanapäin, mutta työvoiman ulkopuolella,
varsinkin ikäjakauman vanhimmassa ja nuorim
massa päässä on vielä käyttämättömiä työvoi
mareservejä. työuria onkin jo pystytty pidentä
mään loppupäästä mm. lisäämällä työeläkejär
jestelmän kannustavuutta. Vaikeampaa voi olla
houkutella nuoret entistä nuorempina koulusta
työelämään. Myös työttömissä ja vajaatyökykyi
sissä on työkykyistä väkeä, jota voisi olla mah
dollista saada sopivalla lisäkoulutuksella ja tu
kitoimilla työmarkkinoiden käyttöön. täysin
epärealistinen ei olekaan ajatus, että työllisyys
aste voisi seuraavien kahden vuosikymmenen
aikana tasapainottua jopa tällä hetkellä tavoit
teeksi asetetun 75 prosentin yläpuolelle.

Kuvio 1. �alouskasvun osatekijät
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työn tuottavuus

Vaikka väestössä ja työmarkkinoilla tapahtuvil
la muutoksilla on vaikutusta tuotannon kas
vuun varsinkin lyhyellä aikavälillä, on työn
tuottavuus ylivoimaisesti tärkein tuotannon
kasvua selittävä tekijä pitkällä aikavälillä. ku
ten esimerkiksi jalava ja Pohjola (2004) ovat
osoittaneet, Bkt:n kasvu asukasta kohden on
ollut suomessa viime vuosisadalla pelkästään
seurausta työn tuottavuuden paranemisesta.
Myös seuraavan 20 vuoden aikana olennaisin
tekijä talouskasvun kannalta on työikäisen väes
tön kasvuvauhdin tai työllisyysasteen kehityk
sen sijaan työn tuottavuuden kasvuvauhti. Mi
ten työn tuottavuuden kasvuvauhti voisi muut
tua tulevina vuosina?

sotien jälkeisen ajan aina 1990luvulle asti
suomen työn tuottavuuden kasvu oli kansain
välisesti poikkeuksellisen nopeaa. suomi otti

selvästi kiinni kehittyneimpiä maita ja keinoina
olivat sekä koulutukseen että aineellisiin inves
tointeihin panostaminen. Varsinkin 1960 ja
70luvuilla valtio ohjasi säännellyillä koroilla,
alhaisella yritysverotuksella sekä toistuvilla de
valvaatioilla kansalaisten varallisuutta kulutuk
sesta säästämiseen ja kannusti yrityksiä inves
toimaan.

Vaikka koko kansantalouden työn tuotta
vuuden taso onkin edelleen yli 20 % yhdysval
tojen tuottavuutta heikompi, on nopein kiinni
ottovaihe varmaankin ohitettu (huovari ja ja
lava 2007). tämä näkyy myös siinä, että 2000
luvulle tultaessa sekä aineellisen pääoman että
koulutuksen kontribuutio työn tuottavuuden
kasvuun on pienentynyt. työn tuottavuuden
kasvu jääneekin tulevina vuosina hitaammaksi
kuin aiemmin suomen kuroessa kiinni tuotta
vampien maiden etumatkaa. jos työn tuotta
vuuden kasvu oli 1970luvun puolivälistä 1980

Kuvio 2. �yön tuottavuuden kasvun osatekijät (EU KLEMS�� 2008)
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luvun loppuun noin 3 prosentin luokkaa, on
tuottavuuden kasvu seuraavana 20 vuotena ai
nakin sitä hitaampaa.

työvoiman laatu

työvoiman laadun parantuminen varsinkin vä
estön keskimääräisen koulutustason paranemi
sen myötä oli tärkeä tuottavuuden kasvun läh
de vielä 1970 ja 1980luvuilla. korkeakoulu
tutkinnon suorittavien määrä lisääntyi selvästi
ja pelkän peruskoulutuksen omaavien osuus
taas laski. laman jälkeen ja etenkin 2000luvul
la työvoiman laadun paranemisen merkitys
tuottavuuden kasvun kannalta on kuitenkin
vähentynyt selvästi. työvoiman laadun parane
minen jatkuu kuitenkin myös tulevaisuudessa,
vaikka eri koulutusasteiden osuuksissa ei enää
suuria muutoksia tapahtuisikaan. koulutuksen
vaikutus tuottavuuden kasvuun ei ole kiinni
siitä, miten työllinen väestö jakaantuu kulloin
kin tilastollisiin koulutusluokkiin, vaan siitä
minkälaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet
koulutus tarjoaa. Myös tulevaisuudessa uusilla
työelämään siirtyvillä ikäluokilla on aina uusim
mat tiedot ja taidot tuoreen koulutuksen myö
tä.

työvoiman laadun paranemisen kontribuu
tio tuottavuuden kasvuun on siis varmasti myös
tulevaisuudessa merkittävä tekijä. luultavasti
on pessimististä ottaa 2000luvulla tapahtunut
laadun kontribuutio lähtökohdaksi arvioitaessa
tulevia vuosia, koska tuolloin työelämään tuli
työttömyydestä paljon keskimääräistä alhai
semman koulutustason omaavia ihmisiä.

työvoiman laatuun liittyy myös työvoiman
ikärakenne ja tuleva muutos liittyy nimenomaan
väestön ikärakenteen muutokseen. Väestön
ikärakenteen painottuminen ikääntyneisiin ei
kuitenkaan aiheuta työikäisen väestön keski

iän nousua kuin tilapäisesti. suurten ikäluok
kien siirryttyä eläkkeelle työikäisten keskiikä
jopa laskee. samaan aikaan työuria pyritään
koko ajan pidentämään, mikä on toisaalta
omiaan nostamaan työllisten keskiikää. koko
naisuudessa työllisten keskiikä ei luultavasti
muutu merkittävästi väestön ikääntyessä seu
raavan 20 vuoden aikana.

Pääoma

ennen 1990lukua työntekijää kohti lasketun
pääoman määrän kasvu oli keskeisin tuottavuu
den paranemisen lähde suomessa. laman myö
tä investointiaste kuitenkin laski voimakkaasti
ja samalla myös aineellisen pääoman kontri
buutio tuottavuuden kasvuun on selvästi pie
nentynyt. ennen lamaa vallinneeseen investoin
tivilkkauteen ja suureen pääoman tuottavuus
kontribuutioon ei varmaankaan ole paluuta.

jos otetaan lähtökohdaksi kasvulaskennan
mukainen pääoman kontribuutio viime vuosi
na, saadaan kuitenkin liian pessimistinen kuva
pääoman vaikutuksesta tuottavuuden kasvuun.
alhainen pääoman kontribuutio perustuu kan
santalouden lukuihin, joissa ei ole mukana ai
neettomia investointeja kuin hyvin pieneltä
osin. aineettoman pääoman mukaan ottaminen
kohottaakin viime vuosien pääoman kontri
buutiota selvästi (jalava, aulinahmavaara ja
alanen 2007).

Pääoman kontribuutio tuottavuuden kas
vuun ei liene seuraavana 20 vuotena ainakaan
pienempi kuin se on ollut 2000luvulla, pikem
minkin päinvastoin. työvoiman tarjonnan
niukkeneminen tekee työpanoksesta nykyistä
kalliimpaa suhteessa pääomaan, minkä pitäisi
suosia tuotannon kasvattamista ennemminkin
pääoman kuin työpanoksen lisäämisen avulla.
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Kokonaistuottavuus

kokonaistuottavuudella käsitetään sitä osaa
tuottavuuden kasvusta, jota pääoman tai työ
voiman laadun muutoksilla ei voida selittää.
Vaikka kokonaistuottavuus määritetään resi
duaalina, sen ajatellaan ainakin pitemmällä ai
kavälillä kuvaavan tuotannossa käytetyn tekno
logian muutosta.

Vaikka suomesta on tullut monilla aloilla
uuden teknologian kehittäjä, tulevaisuudessa
kin pienessä maassa käyttöönotetuista teknolo
gioista suurin osa on muulla kehitettyjä. tek
nologian kehityksen mielessä suomi on pitkäl
ti globaalin teknologian kehityksen varassa,
vaikka omaa innovaatiotoimintaa toki tarvi
taan, jos halutaan pysyä kärjen tahdissa.

Globaalin teknologian kehityksen ei pitäisi
seuraavan 20 vuoden aikana ainakaan olla hi
dasteena suomalaiselle tuottavuuden kasvulle.
ei ole mitään syytä olettaa, että globaali tuot
tavuuskehitys lähitulevaisuudessa hidastuisi
nykytasolta. tietotekniikan hyödyntämisessä
ollaan vasta alkutekijöissä ja lisäksi nopeasti
kasvavat aasian maat ovat nopeaa vauhtia ke
hittymässä uuden teknologian omaksujista nii
den kehittäjiksi.

tuotannossa käytetty teknologia ei kuiten
kaan ole kiinni pelkästään teknologian kehityk
sestä sinänsä, vaan teknologian käyttöönotosta
ja sen hyödyntämisestä. tuotannossa käytetyn
teknologian kehittyminen ei ole itsestään ta
pahtuva muutos, vaan se vaatii aktiivista toi
mintaa yrityksiltä ja on lisäksi kallista. tutki
mus ja tuotekehitysmenot ovat vain pieni osa
teknologian edistämisen vaatimista panostuk
sista. jovanovicin (1997) mukaan uuden teknii
kan käyttöönottokustannukset voivat olla jopa
20 % suuremmat kuin kehityskustannukset.

teknologia on myös paljon muuta kuin tek

niikkaa. se on ennen kaikkea myös tuotannon
organisointia, mikä myös vaatii resursseja. kai
ken kaikkiaan yritykset käyttävät teknologian
kehittämiseen (sekä tekniikan että organisoin
nin) ja sen käyttöön ottoon ja hyödyntämiseen
varsin paljon varoja, jopa enemmän kuin ai
neellisiin investointeihin (Corrado, hulten ja
sichel 2006, huovari 2008).

suomen väestön ikääntymisellä ei luultavas
ti ole merkittävää vaikutusta itse teknologian
kehitykseen, mutta suomen tuotannossa hyö
dynnettävään teknologiaan sillä saattaa hyvin
kin olla. tuleva väestörakenteen muutos rajoit
taa työvoiman tarjontaa, minkä pitäisi nostaa
työpanoksen hintaa. niukkoja työvoimareser
vejä ei riitä tuhlattavaksi, vaan työvoimapula
yhdistettynä korkeaan palkkatasoon on voima
kas kannuste yrityksille ottaa käyttöön ja hyö
dyntää uutta teknologiaa. tämä voi tapahtua
joko organisoimalla työ paremmin tai korvaa
malla palvelualan töitä koneilla, automaateilla
ja itsepalvelulla. työvoiman tullessa kalliim
maksi panostaminen teknologian kehittämiseen
ja hyödyntämiseen tulee aiempaa houkuttele
vammaksi.

työvoiman tarjonnan on havaittu ylipäätään
olevan käänteisessä yhteydessä työn tuottavuu
den kasvuun (esim. romer 1987, 1990). yrityk
sillä on kannustin sekä kasvattaa aineellisia ja
aineettomia investointeja että myös ottaa käyt
töön ja hyödyntää uutta teknologiaa. lisäksi
myös organisaatioiden sisäinen vastarinta muu
toksille on luultavasti pienempi, kun niukan
työvoiman oloissa työpaikan menetys ei ole
yhtä suuri uhka muutosten yhteydessä.

Palvelualojen osuuden kasvu

Vanhusväestön tulevan kasvun on myös pelätty
ohjaavan työvoimaa enenevässä määrin terveys
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ja hoivapalveluihin. koska nykyisen kansanta
louden tilinpidon mittaustavan mukaan näillä
aloilla tuottavuuden kasvu on olematonta tai
jopa negatiivista, on pelkona, että yhä suurem
pi osa työvoimasta tulee työskentelemään näil
lä heikon tuottavuuskasvun aloilla, jolloin koko
kansantalouden tuottavuuskehitys hidastuu.

Ptt on kuitenkin optimistinen näiden alo
jen tuottavuuskehityksen suhteen. ensinnäkin
julkisten palveluiden tuottavuuden mittaami
nen on lähestulkoon mahdotonta ja nykyiset
kansantalouden tilinpidon tuottavuusluvut an
tavat liian synkän kuvan alan tuottavuuskehi
tyksestä. toiseksi, pelkästään työvoimaa lisää
mällä ala ei voi mitenkään vastata tulevaan
kysyntään. terveys ja hoivaala pystyy tuskin
houkuttelemaan merkittävästi lisää työvoimaa,
joten toimintatapojen muutos eli tuottavuuden
parantaminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi vas
tata kysyntään.

ehkä seuraava veturi tuottavuuden kasvul
le löytyy teollisuuden sijaan palveluelinkeinois
ta. niissä tuottavuuden kehitys on tähän asti
laahannut jäljessä. tehokkaammin tuotettujen
palveluiden merkitys kasvaa senkin vuoksi, että
palveluiden osuus kansantuotteesta kasvaa
koko ajan. ikäihmiset vaativat entistä enemmän
ja entistä parempia julkisia palveluita. yksityis
ten palveluiden kysyntä kasvaa tulojen ja elin
tason kohoamisen myötä, kun aineelliset tar
peet saadaan tyydytetyksi.

Yhteenveto

suomen tuotannon ja tuottavuuden kasvu tulee
hidastumaan seuraavana 20 vuotena siitä, mitä
pitkän aikavälin kasvu on ollut 1970luvun
puolesta välistä lähtien. Pääasiassa hidastumi
nen johtuu siitä, että suomen edistyneempien
maiden kiinnikuromisvaihe on ohi. on täysin

luonnollista, että tuottavuuden kasvu on hi
taampaa suomen ollessa kansainvälisessä tek
nologian eturintamassa kuin sitä kiinni ottaes
saan.

Väestörakenteen muutoksen suora vaikutus
on työikäisen väestön väheneminen. sen nega
tiivista vaikutusta pystytään kuitenkin melko
hyvin paikkaamaan työllisyysasteen nostolla ja
maahanmuutolla. tuotannon kasvu ei ole tä
hänkään asti ollut seurausta pelkästä työpanok
sen lisääntymisestä, eikä tuotannon kasvu ty
rehdy myöskään tulevaisuudessa työpanoksen
vähyyteen.

tuotannon kasvu tapahtuu myös tulevai
suudessa työn tuottavuuden paranemisen kaut
ta. tuottavuuden kasvun ei tarvitse tulevaisuu
dessa olla heikompaa kuin mitä olemme 2000
luvulla tähän asti nähneet. Väestörakenteen
muutos tuo haasteiden lisäksi myös monia
mahdollisuuksia. 

Kirjallisuus

Corrado, C.a., hulten, C.r. ja sichel, d.e. (2006),
”intangible Capital and economic Growth”,
national Bureau of economic research Working
Paper series, no. 11948.

huovari, j. (toim.) (2008), Aineeton pääoma ja ta-
louskasvu, tekesin katsaus 23/2008.

huovari, j. ja jalava, j. (2007), ”kansainvälinen ja
vertaileva näkökulma suomen tuottavuuskehi
tykseen”, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitok
sen työpapereita n:o 96.

jalava, j. ja Pohjola, M. (2004), ”työn tuottavuus
suomessa vuosina 1900–2003 ja sen kasvupro
jektioita vuosille 2004–2030”, Kansantaloudelli-
nen aikakauskirja 100: 355–370.

jalava, j., aulinahmavaara, P. ja alanen, a. (2007),
”intangible Capital in the Finnish Business sec
tor, 1975–2005”, Pellervon taloudellisen tutki
muslaitoksen työpapereita n:o 100.



293

J anne Huova r i �� Pe t r i Mäk i -F rän t i j a Ra i j a Vo l k

jovanovic, B. (1997), ”learning and growth”, teokovanovic, B. (1997), ”learning and growth”, teok
sessa kreps, d.M. ja Wallis, k.F. (toim.), Ad-
vances in Economics and Econometrics: �heory
and Applications�� Cambridge university Press:
318–339.

romer, P.M. (1987), ”Crazy explanations for the
Productivity slowdown”, NBER Macroeconomics
Annual 2: 163–210.

romer, P.M. (1990), ”Capital, labor, and Productiv
ity”, Brookings Papers on Economic Activity�� Mi-
croeconomics: 337–367.




