
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a – 1 0 5 . v s k . – 3 / 2 0 0 9

271

Mistä koko kansantalouden
työn tuottavuuden kasvu on tehty?*

Pirkko Aulin-Ahmavaara
FT, Dosentti, Erikoistutkija

tilastokeskus

1. Johdanto

koko kansantalouden työn tuottavuudella tar
koitetaan useimmiten bruttokansantuotteen
määrän suhdetta työtuntien määrään. tämän
suhteen muutosastetta kutsutaan tässä artikke
lissa perinteisesti mitatuksi työn tuottavuuden
kasvuasteeksi. työn tuottavuuden kasvulle on
myös muita mahdollisia määritelmiä. tämä ar
tikkeli koskee pääasiassa sitä, miten määritte
lyyn liittyvät tekijät ovat vaikuttaneet perintei
sesti mitattuun työn tuottavuuden kasvuastee
seen. lisäksi tarkastellaan työn tuottavuuteen
vaikuttaneiden kasvutekijöiden kontribuutioi
ta.

Viitekehyksenä käytetään kasvulaskentame
netelmää, erityisesti jorgensonin, Hon ja
stiroh�n (2005) (jHs) kehittämässä muodossa.
kasvulaskennan juuret ovat tinbergenin
(1942), solow�n (1957), denisonin (1967) ja
jorgensonin ja Grilichesin (1967) töissä. Vii

meksi mainitut korostivat erityisesti panosten
tarkan mittauksen merkitystä, jopa siinä mää
rin, että aluksi arvelivat riittävän tarkalla ja
kattavalla mittauksella kokonaistuottavuuden
muutoksen jäävän merkityksettömäksi. jorgen
son, Gollop ja Fraumeni (1987) sekä jHs
(2005) kehittivät kasvulaskentamenetelmän
koko kansantalouden ja sen toimialat kattavak
si integroiduksi systeemiksi panostuotoskehi
kon puitteissa.

kasvulaskentamenetelmään liittyy monia
ongelmia (ks. esim. Hulten 2001). kaikkine
puutteineenkin se kuitenkin tarjoaa lähtökoh
dan tuottavuuskehityksen systemaattiselle tar
kastelulle.

eukleMsprojektissa, jossa pitkälti seu
rattiin jorgensonilaista traditiota, pyrittiin pa
nosten rakennemuutoksen vaikutus tuotta
vuuskehitykseen ottamaan huomioon.1 työpa
noksen osalta rakennetekijöitä olivat ikä, suku
puoli ja koulutus. eukleMstietokannan
pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan työpanok

∗ Kiit�n Matti Pohjolaa, Antti Pasasta ja AnniMari Karvis
ta �hteist�öst� artikkelin �ohjana olevan aineiston suunnit
telussa ja laati�isessa sek� Matti Pohjolaa lis�ksi eritt�in
h�öd�llisist� ko��enteista. Artikkelissa esitet�t n�ke��k
set ovat kirjoittajan o�ia eiv�tk� v�ltt���tt� vastaa Tilas
tokeskuksen kantaa.

1 EU KLEMS Database, March 2008, ks. Marcel Ti��er,
Mar� O’Mahon� ja Bart van Ark (2007).
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sen rakennemuutoksen kontribuutio talouskas
vuun ja työn tuottavuuteen olisi 1990luvun
puolivälin jälkeen laskenut jyrkästi suomessa.

koska suomen kehitys myös poikkesi sel
västi muiden ”vanhojen” eumaiden kehityk
sestä, eivät tulokset vaikuttaneet täysin uskot
tavilta. Näin ollen työtuntien rakennemuutosta
koskevat tiedot laskettiin uudelleen.2 laskel
miin liittyy aineisto ja määrittelyongelmia, jo
ten epävarmuutta tuloksissa edelleenkin on.
laskelmissa käytettyjä menetelmiä selostetaan
tarkemmin tämän artikkelin toisessa jaksossa.
siinä myös raportoidaan uusiin laskelmiin pe
rustuvat tulokset työtuntien rakennemuutok
sen kehityksestä.

työn tuottavuuden kasvun mittaamiseen on
jHs (2005):n kehikossa kolme eri menetelmää:
koko kansantalouden tuotantofunktioon pe
rustuva menetelmä, kansantalouden tuotanto
mahdollisuuksien rintamaan perustuva mene
telmä ja toimialojen työn tuottavuuden keski
määräinen kasvuaste. Nämä vaihtoehtoiset lä
hestymistavat sekä niiden taustalla olevat olet
tamukset kuvataan tarkemmin jaksossa 3, jossa
raportoidaan myös näihin menetelmiin perus
tuvien työn tuottavuutta koskevien laskelmien
tulokset. laskelmat on tehty sekä suoraan työ
tunneille että rakennekorjatuille työtunneille.
Viimeksi mainittua kutsutaan tässä artikkelissa
työpanokseksi. lähestymistapojen väliset erot
työn tuottavuudessa osoittavat arvonlisäyksen
sekä työtuntien/työpanoksen toimialoittaisen
uudelleen jakautumisen vaikutusta perinteises
ti mitattuun koko kansantalouden työn tuotta
vuuden kehitykseen.

kasvulaskentakehikossa koko kansantalou
den perinteisesti laskettuun työtuntien tuotta

vuuden kasvuun vaikuttavat, työtuntien raken
nemuutoksen lisäksi, pääomapanoksen kasvu
ja tekninen kehitys. jaksossa 4 tarkastellaan
kasvutekijöiden kontribuutioita työn tuotta
vuuden kasvuun.

Markkinatonta tuotosta koskevat kansanta
louden tilinpidon laskentamenetelmät poikke
avat markkinatuotoksen laskentamenetelmistä.
kasvulaskennan taustalla oleva neoklassinen
tuotannonteoria itse asiassa koskeekin vain
markkinataloutta. Niinpä laskelmat on suori
tettu erikseen myös markkinatuotantotoimialo
jen muodostamalle kokonaisuudelle.

lopuksi tehdään empiirisistä tuloksista en
sin työn tuottavuuden määrittelyä koskevat
johtopäätökset. sitten katsotaan, minkälaisen
vastauksen ne tarjoavat otsikon kysymykseen.

2. Työtuntien rakenteen muutos

työpanoksen mittarina käytetään usein joko
työllisten määriä tai tehtyjä työtunteja. Näistä
kahdesta tehtyjä työtunteja voidaan pitää ho
mogeenisempina. työtuntia kohden maksetut
korvaukset kuitenkin vaihtelevat esimerkiksi
työntekijän iän, koulutuksen ja jopa sukupuo
len mukaan. jos oletetaan, että erot tuntikor
vauksissa heijastavat eroja työtuntien rajatuot
tavuuksissa, ei yhteenlaskettujen työtuntien
määrä enää mittaa työpanosta. työpanoksen
muutosastetta laskettaessa tulee tällöin ottaa
huomioon työtuntien rakenteessa tapahtuva
muutos.

työpanoksen muutosaste, DlnL, voidaan
laskea eri rakenneluokkiin sisältyvien työtun
tien muutosasteiden, DlnHi, painotettuna sum
mana, kun painoina ovat ao. rakenneluokkien
kahden vuoden keskimääräiset osuudet ®ui koko
kansantalouden työkustannuksista:

2 Laskel�at on suorittanut t���n kirjoittaja AnniMari
Karvisen avusta�ana osittain Tekesin rahoitta�ana osana
Tekesin �rojektia ”Tuottavuuden l�hteet Suo�essa”.
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(1) i
i

i HuL lnln Δ=Δ .

rakennemuutoksen huomioon ottavan työpa
noksen muutosasteen laskeminen on periaat
teessa tietysti varsin yksinkertaista. se edellyt
tää kuitenkin rakenneluokkien määrittelyä sekä
tietolähteiden valintaa. tämä artikkeli pohjau
tuu laskelmiin, joissa rakenneluokkia on kaik
kiaan 18 (sukupuoli; ikäluokitus: 15–29, 30–54
ja 55+; koulutusluokitus: ei perusasteen jälkeis
tä koulutusta, keskiasteen koulutus, korkea
koulutus). lähdeaineistona on tilastokeskuk
sen väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston
pitkittäistiedosto. siihen sisältyvät tiedot työ
kuukausista ja työllisten määristä palkansaajille
ja yrittäjille erikseen. siihen sisältyvät myös tie
dot valtionveronalaisista palkkatuloista.

Nyt laadituissa laskelmissa oletettiin pal
kansaajien työtuntien jakaantuvan rakenne
luokkiin samalla tavalla kuin työllisten palkan
saajien henkilömäärät ja vastaavasti yrittäjien
työtuntien jakaantuvan samalla tavalla kuin
työllisten yrittäjien henkilömäärät. työtuntien
kokonaismäärät oletettiin toimialoittain (kaik
kiaan 33 toimialaa) samoiksi kuin kansantalou
den tilinpidossa.

Myös palkansaajien työkorvausten koko
naisarvot oletettiin toimialoittain samoiksi kuin
kansantalouden tilinpidossa. Palkansaajien työ
korvausten jakaumat rakenneryhmiin oletettiin
samoiksi kuin palkansaajien työtulojen jakau
mat työssäkäyntitilaston pitkittäistiedostossa.
yrittäjien työkorvaukset tuntia kohden oletet
tiin toimialoittain kussakin rakenneluokassa
samaksi kuin vastaavaan rakenneluokkaan kuu
luvien palkansaajien työkorvaukset. Poikkeuk
sena olivat arvioidut harmaaseen talouteen si
sältyvät työtunnit sekä omatoiminen rakenta
minen rakennustoiminnassa ja työtunnit omaan
loppukäyttöön metsästyksessä ja kalastuksessa.

Näiltä osin arvioituihin työkorvauksiin ei sisäl
lytetty työnantajien sosiaaliturvamaksuja.

kun laskenta perustuu törnqvistin indek
sikaavan käyttöön, voidaan työpanoksen muu
tosaste esittää työtuntien muutosasteen ja työ
tuntien rakenteen muutosasteen summana:

T�ö�anoksen kasvuaste = t�ötuntien kasvuaste
+ t�ötuntien rakenne�uutosaste

eli

(2) LCHL lnlnln Δ+Δ=Δ .

laskelmien tulokset osoittavat (kuvio 1), että
työpanoksen muutosasteen vaihtelu seurailee
yleisesti ottaen työtuntien muutosasteen vaih
telua. työpanos kasvaa kuitenkin yleensä no
peammin tai laskee hitaammin kuin työtuntien
määrä. erityisesti laman aikana näyttäisi raken
nemuutoksen merkitys kasvavan. jaksolla
1976–1990 oli työpanoksen kasvu työtuntien
rakennemuutoksen seurauksena keskimäärin
noin 0,65 prosenttiyksikköä suurempi kuin
työtuntien määrän kasvu (taulukko 1). koko
kansantalouden työpanoksen tuottavuuden
muutosaste on näin ollen jäänyt vastaavasti pie
nemmäksi kuin työtuntien tuottavuuden muu
tosaste. rakennemuutoksen vaikutus työpa
noksen kasvuun nousi 1990luvun alkupuolis
kon laman aikana runsaaseen prosenttiyksik
köön ja laski sitten keskimäärin noin 0,3 pro
senttiyksikköön seuraavalla 10vuotiskaudel
la.

uusien laskelmien osoittama kehitys poik
keaa selvästi eukleMstietokannan osoitta
masta kehityksestä. työtuntien rakennemuu
tosaste, ja siten myös työpanoksen kasvuaste,
on uusien laskelmien mukaan jaksolla 1975–
1990 noin 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin
aikaisempien laskelmien mukaan. jaksolla
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aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

Kuvio 1. T�ö�anoksen, t�ötuntien ja t�ötuntien rakenteen �uutosasteet 197�–2005

Taulukko 1. T�ö�anoksen, t�ötuntien ja t�ö�anoksen rakenteen �uutosasteet, �rosenttia vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

työpanoksen muutosaste 0,62 0,15 –2,64– 2,18 0,91
– työtuntien muutosaste –0,03– –0,42– –3,71– 1,94 0,49
= työtuntien rakennemuutosaste 0,65 0,57 1,07 0,23 0,41

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

1990–2005 uudet laskelmat johtavat kesimää
rin vain vajaat 0,1 prosenttiyksikköä pienem
piin työtuntien rakennemuutosasteisiin.

Vaikka molemmat laskelmat perustuvat sa
maan aineistoon, menetelmät poikkeavat toi
sistaan. uudet laskelmat on ensinnäkin tehty
tiheämmällä toimialajaolla. Niissä, toisin kuin
vanhoissa laskelmissa, ei ole oletettu yrittäjien
ikä/sukupuoli/koulutus jakaumaa samaksi

kuin ao. toimialan palkansaajien vastaava ja
kauma. Pitkittäistiedosto sisältää vuosittaiset
tiedot vain vuodesta 1987 lähtien. sitä ennen
on käytettävissä vain väestölaskentojen tiedot
vuosilta 1975, 1980 ja 1985. Välivuosien raken
teet on uusissa laskelmissa interpoloitu suoraan
jakaumista. eukleMslaskelmissa interpoloi
tiin absoluuttiset luvut ja laskettiin niistä ja
kaumat. reunat on kummassakin tapauksessa
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otettu kansantalouden tilinpidon työtuntitie
doista.3

3. Työtuntien ja työpanoksen
tuottavuus

3.1. Vaihtoehtoiset mittarit työtuntien ja
työpanoksen tuottavuuden kasvulle

jorgensonilaiseen traditioon perustuvassa kas
vulaskennassa, erityisesti jHs (2005):n kehittä
mässä muodossa, koko kansantalouden työtun
tien ja työpanoksen tuottavuuden muutosastet
ta voidaan tarkastella periaatteessa kolmella eri
tavalla riippuen siitä, mitkä taustaolettamukset
halutaan hyväksyä.

Koko kansantalouden tuotantofunktioon
perustuva mittaus (LT1)

ensimmäinen lähestymistapa (lt1) perustuu
koko kansantalouden tuotantofunktion ole
massa oloon. koko kansantalouden tuotanto
funktio esittää koko kansantalouden tuotoksen
peruspanosten, työn ja pääoman, sekä ajan
funktiona. tuotosta mitataan kasvulaskennassa
yleensä bruttoarvonlisäyksellä. toisin kuin
bruttokansantuotteeseen, tuoteverot tuotetuil
la vähennettyinä eivät sisälly bruttoarvonli
säykseen.

koko kansantalouden tuotantofunktion
olemassa olo edellyttää ensinnäkin, että jokai
sella toimialalla on bruttotuotokseen perustuva
arvonlisäyksen suhteen separoituva tuotanto
funktio. toisin sanoen toimialan bruttotuotos
voidaan esittää välituotteiden ja arvonlisäyksen
funktiona, arvonlisäyksen puolestaan ollessa
pääoma ja työpanoksen sekä ajan funktio. toi
seksi koko kansantalouden tuotantofunktion
olemassa olo edellyttää, että toimialojen arvon
lisäysfunktiot ovat kerrointa vaille identtiset.
kolmanneksi se edellyttää, että ne funktiot,
joilla erilaatuiset työ ja pääomapanokset aggre
goidaan vastaaviksi kokonaispanoksiksi ovat
identtiset kaikilla toimialoilla ja neljänneksi,
että kunkin tyyppinen työ ja pääoma saavat sa
man korvauksen kaikilla toimialoilla.

ensimmäisen ehdon täyttyessä koko kan
santalouden arvonlisäyksen määrä voidaan
määritellä toimialojen arvonlisäyksen funktio
na. toisen ja neljännen ehdon täyttyessä arvon
lisäyksen hinta on kaikilla toimialoilla sama ja
koko kansantalouden arvonlisäyksen muutos
aste DlnV voidaan laskea toimialojen kiinteä
hintaisten arvonlisäysten summasta.

Panoksia koskevien ehtojen toteutuessa ku
takin tyyppiä oleva panos koko kansantalou
dessa voidaan laskea vastaavien toimialoittais
ten panosten summana. kun työtuntien hete
rogeenisuutta ei oteta huomioon, koko kansan
talouden työtuntien muutosaste DlnH voidaan
laskea suoraan koko kansantalouden työtun
tien summasta. tällöin työtuntien tuottavuu
den muutosaste on:

(3) HVh lnlnLT1 Δ−Δ= .

koko kansantalouden työpanoksen muutosas
te lasketaan kuten yhtälössä (1) eri rakenne
luokkiin sisältyvien työtuntien muutosasteiden
painotettuna summana, kun painoina ovat ao.

3 V�estölaskentojen ja t�öss�k��ntitilastojen �itkitt�istie
dostoon sis�lt�v�t tiedot ��ös t�ökuukausista. Voisi tiet�sti
ajatella, ett� t�ökuukausien jakau�a olisi l�he���n� teht�
jen t�ötuntien jakau�aa kuin t�öllisten jakau�a, jota n�t
siis k��tettiin laskel�ien �ohjana. Alun �erin laskel�at
olikin tarkoitus tehd� t�ökuukausitietojen �ohjalta. Osoit
tautui kuitenkin, ett� t�ökuukausitiedoissa oli niin useita ja
niin huo�attavia tasosiirt��i�, ettei niiden k��ttö ollut
�ahdollista. Tasosiirt��ien taustalla ovat eri v�estölasken
tojen vaihtelevat t�ökuukausien ���ritel��t ja �ittaus�e
netel��t sek� kaksi �uutosta t�öss�k��ntitilaston t�ökuu
kausien laskentatavassa.
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rakenneluokkien kahden vuoden keskimääräi
set työkustannusosuudet koko kansantalouden
tasolla. tällöin koko kansantalouden työpa
noksen tuottavuuden muutosaste tässä lähesty
mistavassa on:

(4) LVl lnlnLT1 Δ−Δ= .

Koko kansantalouden tuotantomahdollisuuksien
rintamaan perustuva mittaus (LT2)

jorgensonin ja kumppaneiden suosikkilähesty
mistapa perustuu koko kansantalouden tuotan
tomahdollisuuksien rintamaan. toimialojen
arvonlisäysfunktioita ei enää oleteta identtisik
si, joten toimialojen arvonlisäysten hinnat voi
vat poiketa toisistaan. tällöin koko kansanta
louden arvonlisäyksen muutosastetta ei enää
voida laskea toimialojen kiinteähintaisten ar
vonlisäysten summan muutosasteena.

koko kansantalouden arvonlisäyksen kas
vuaste Dln ∞V määritellään nyt toimialojen ar
vonlisäysten kasvuasteiden painotettuna keski
arvona:

(5) j
j

j VwV lnln Δ=Δ .

Painoina ovat, törnqvistin indeksikaavan mu
kaisesti, toimialojen kahden perättäisen vuoden
keskimääräiset osuudet koko kansantalouden
käypähintaisesta arvonlisäyksestä.

työ (ja pääoma)panoksia koskevat oletta
mukset pidetään edelleen voimassa, joten työ
tuntien tuottavuus tässä lähestymistavassa on:

(6) HVh lnlnLT2 Δ−Δ=

ja työpanoksen tuottavuus vastaavasti:

(7) LVl lnlnLT2 Δ−Δ= .

Toimialojen keskimääräinen työn tuottavuuden
kasvuaste (LT3)

työtuntien muutosaste lasketaan nyt toimi
aloittaisten työtuntien muutosasteiden toimi
alojen arvonlisäysosuuksilla painotettuna kes
kiarvona:

(8) j
j

j HwH lnln Δ=Δ

ja työtuntien tuottavuus määritellään seuraa
vasti:

(9) HVh lnlnLT3 Δ−Δ= .

Vastaavasti työpanoksen muutosaste lasketaan
toimialoittaisten työpanoksen muutosasteiden
toimialojen arvonlisäysosuuksilla painotettuna
keskiarvona:

(10) j
j

j LwL lnln Δ=Δ

ja työpanoksen tuottavuus määritellään seuraa
vasti:

(11) LVl lnlnLT3 Δ−Δ= .

3.2. Arvonlisäyksen ja työpanoksen
toimialoittainen uudelleen
jakautuminen

ensimmäiseen ja toiseen lähestymistapaan pe
rustuvien mittareiden erotus kuvaa arvonlisä
yksen toimialoittaisen uudelleenallokoitumi
sen, RV, vaikutusta perinteiseen koko kansan
talouden tuotantofunktioon perustuvaan mit
tariin:

(12) VVRV lnln Δ−Δ= .

toisen ja kolmannen lähestymistavan erotus
taas kuvaa työtuntien/työpanoksen toimialoit
taisen uudelleen allokoitumisen vaikutusta:
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(13) HHRH lnln Δ−Δ= ja

LLRL lnln Δ−Δ= .

Nämä uudelleen allokointitermit on määritelty
yhdenmukaisesti jHs (2005):n kanssa.

Perinteinen, tosin tällä kertaa bruttoarvon
lisäykseen eikä bruttokansantuotteeseen perus
tuva, työtuntien tuottavuuden muutos hlt1

voidaan nyt esittää toimialojen keskimääräisen
työtuntien tuottavuuden muutosasteen hlt3 ja
uudelleen allokointitermien avulla seuraavas
ti:

(14) HV RRhh ++= LT3LT1 .

Vastaavasti voidaan koko kansantalouden tuo
tantofunktion olemassa oloon perustuva työpa
noksen tuottavuuden muutos l lt1 esittää toimi
alojen keskimääräisen työtuntien tuottavuuden
muutosasteen l lt3 ja uudelleen allokointitermi
en avulla seuraavasti:

(15) LV RRll ++= LT3LT1 .

koko kansantalouden yhteenlasketun arvon
lisäyksen muutosaste DlnV on lähellä perus
vuoden arvonlisäysosuuksilla painotettua toi
mialojen arvonlisäyksen muutosasteiden keski
arvoa. tuotantomahdollisuuksien rintamaan
perustuvassa lähestymistavassa toimialojen
muutosasteiden painoina taas ovat niiden kah
den peräkkäisen vuoden keskimääräiset osuu
det koko kansantalouden arvonlisäyksestä.
tällöin arvonlisäyksen toimialoittainen uudel
leen allokoituminen lisää perinteiseen tapaan
(lt1) laskettua työtuntien/työpanoksen tuot
tavuuden muutosastetta sekä toimialojen kes
kimääräiseen että tuotantomahdollisuuksien
rintamaan perustuvaan tuottavuuden muutos
asteeseen verrattuna, jos nopeasti kasvavien

toimialojen osuus koko talouden arvonlisäyk
sestä pienenee. Näin voi tapahtua näiden toi
mialojen arvonlisäysten suhteellisten hintojen
laskiessa.

jHs:n perusteluja seuraten voi myös päätel
lä, että koko kansantalouden työtuntien muu
tosaste DlnH on lähellä vuoden t –1 työtunti
osuuksilla uj

t–1 painotettua toimialojen muutos
asteiden summaa. työtuntien toimialoittainen
uudelleen jakautuminen lisää tällöin perintei
sesti laskettua työtuntien tuottavuutta hlt1 toi
mialojen keskimääräiseen tuottavuuteen verrat
tuna, jos ∞wj > uj

t–1 eli jos nopean työllisyyden
kasvun toimialoilla on suhteellisen korkea
osuus kansantalouden arvonlisäyksestä. toimi
alan arvonlisäysosuus voi olla sen työtunti
osuutta suurempi, jos työtuntien tuottavuus on
toimialalla keskimääräistä korkeampaa.

lopputulokseen vaikuttavat myös työtun
tien rajatuottavuus, työtuntien muutosaste ja
arvonlisäyksen hinnan muutos. karkeasti ot
taen voi sanoa, että positiivinen työtuntien
uudelleen allokoitumistermi kuvastaa työtun
tien siirtymistä korkeamman työtuntien tuotta
vuuden omaaville toimialoille. Vastaavasti po
sitiivinen työpanoksen uudelleen allokoitumis
termi kuvastaa työpanoksen uudelleen allokoi
tumista korkeamman työpanoksen tuottavuu
den omaaville toimialoille.

3.3. Empiiriset tulokset

Koko kansantalouden työntuntien
tuottavuus

Perinteiseen koko kansantalouden tuotanto
funktioon perustuva työtuntien tuottavuuden
kasvuaste hlt1 vaikuttaisi olleen laskusuunnas
sa 1990luvun alkupuolelta lähtien (kuvio 2a).
HPsuotimen tuottamat trendikomponentin
estimaatit ovat erityisen epätarkkoja havainto
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periodin alku ja loppupäässä.4 tästä riippu
matta tulos on yhdenmukainen Pohjolan (2007)
vuoteen 2005 päättyvään sarjaan perustuvan
tuloksen kanssa. työtuntien tuottavuuden kas
vuaste näyttäisi myös taulukon 2a mukaan las
keneen selvästi 2000luvun alussa.

Työtuntien rakennemuutoksen merkitys

työtuntien rakennemuutoksella korjatun työ
panoksen tuottavuuden kasvuaste l lt1 (kuvio
2b) on pitkälti seuraillut työtuntien tuottavuu
den kasvuastetta. työpanoksen kasvuasteen
trendi on 1990luvun puolivälin paikkeille
saakka ollut 0,6 – 0,8 prosenttiyksikköä työtun

tien tuottavuuden kasvuasteen trendin alapuo
lella. sen jälkeen ero on supistunut noin 0,3
prosenttiyksikköön 2000luvulla. työtuntien
rakennemuutoksen merkityksen pienenemises
tä kertoo myös taulukko 1.

Arvonlisäyksen toimialoittainen uudelleen
jakautuminen

lähestymistapojen 1 ja 2 välinen ero (taulukot
2a ja 2b) kuvastaa arvonlisäyksen uudelleen
allokoitumisen vaikutusta. lähestymistapa 1
(lt1) perustui siihen olettamukseen, että koko
kansantalouden arvonlisäysfunktio on olemas
sa. tällöin toimialojen arvonlisäysfunktioiden
tulee olla kerrointa vaille identtiset ja siten
myös toimialojen arvonlisäysten hintojen tulee
olla yhteneväiset. lähestymistavassa 2 (lt2)

Kuvio 2a. T�ötuntien tuottavuuden �uutosasteet 197�–2008

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

4 HPsuoti�en k��ttöön liitt�vist� ongel�ista ks. esi�.
Lanne (2007).
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Kuvio 2b. T�ö�anoksen tuottavuuden �uutosasteet 197�–2005

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

Taulukko 2a. Vaihtoehtoiset t�ötuntien tuottavuuden �uutosasteet, �rosenttia vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2008

Koko kansantalouden
tuotantofunktioon
perustuva LT1 3,1 2,6 3,2 2,9 1,8 1,9
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

= Tuotantomahdollisuuksien
rintamaan perustuva LT2 3,1 2,6 3,2 2,8 1,7 1,9
– työtuntien uudelleen
jakautuminen 0,3 0,1 0,6 0,0 –0,1– –0,2–

Toimialojen
keskimääräinen LT3 2,7 2,4 2,6 2,8 1,8 2,1

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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taas on lähtökohtana toimialojen arvonlisäyk
siin perustuva tuotantomahdollisuuksien rinta
ma. siinä toimialojen arvonlisäysfunktioiden ja
siten myös arvonlisäyksen hintojen annetaan
poiketa toisistaan. lähestymistapojen välistä
eroa ei ennen 1990luvun puoliväliä juuri ole ja
sen jälkeenkin se on vain 0,1 prosenttiyksikön
luokkaa.

Nämä tulokset poikkeavat jHs:n (2007)
tuloksista, joiden mukaan yhdysvalloissa ar
vonlisäyksen uudelleen allokoinnin vaikutus
jaksolla 1995–2000 oli 0,9 prosenttiyksikköä ja
jaksolla 2000–2005 peräti 2,3 prosenttiyksik
köä. jHs (2007):n mukaan tähän vaikutti osal
taan se, että monet korkean teknologian toimi
alat kokivat vuoden 1995 jälkeen nopean kas
vun ja samanaikaisesti laskevat suhteelliset
hinnat. kirjoittajat jopa päättelevät, että koko
kansantalouden tuotantofunktio ei sovellu käy
tettäväksi lyhyemmillä ajanjaksoilla, vaikkakin
pitkällä aikavälillä sen käyttäminen näyttäisi
olevan perusteltua.

asialla on merkitystä myös kansainvälisissä
vertailuissa. jaksolla 1995–2005 oli kokonais
tuotantofunktioon perustuva työtuntien tuot

tavuuden kasvu yhdysvalloissa keskimäärin 4,2
prosenttia vuodessa ja suomessa 2,3 prosenttia
vuodessa. tuotantomahdollisuuksien rinta
maan perustuvassa vertailussa, joka siis jHs
(2007):n mukaan on oikeampi lähestymistapa
näin lyhyellä aikavälillä, luvut ovat selvästi lä
hempänä toisiaan: yhdysvallat keskimäärin 2,6
prosenttia vuodessa ja suomi keskimäärin 2,2
prosenttia vuodessa.

Työtuntien toimialoittainen uudelleen
jakautuminen

lähestymistapa 2:n ja lähestymistapa 3:n väli
nen ero kuvastaa työtuntien tuottavuutta mi
tattaessa työtuntien toimialoittaisen uudelleen
allokoinnin merkitystä. työtuntien toimialoit
tainen uudelleen allokoituminen on lisännyt
perinteisesti mitattua työn tuottavuutta (kuvio
2a ja taulukko 2a) vaihtelevasti aina 1995luvun
puolivälin paikkeille saakka. se kertoo siitä,
että työtunnit ovat tällöin uudelleen jakaantu
neet työtunnin korkeamman tuottavuuden
omaaville toimialoille. 1990luvun alun lama
vuosien jälkeen ero on ollut suhteellisen pieni

Taulukko 2b. Vaihtoehtoiset t�ö�anoksen tuottavuuden �uutosasteet, �rosenttia vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

Koko kansantalouden
tuotantofunktioon perustuva LT1 2,4 2,0 2,1 2,6 1,3
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

= Tuotantomahdollisuuksien
rintamaan perustuva LT2 2,4 2,0 2,1 2,6 1,3
– työpanoksen uudelleen
jakautuminen 0,2 0,0 0,2 –0,1– –0,1–

Toimialojen keskimääräinen LT3 2,2 2,0 1,9 2,6 1,4

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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ja 2000luvun alkupuoliskolla perinteisesti mi
tattua työtuntien tuottavuutta jopa lievästi vä
hentävä. tällöin työtunteja on siirtynyt korkean
työtuntien tuottavuuden aloilta matalamman
työtuntien tuottavuuden aloille

Työpanoksen toimialoittainen uudelleen
jakautuminen

rakennekorjatun työpanoksen toimialoittaisen
uudelleen allokoitumisen merkitys on 1980lu
vun alkupuolelta lähtien ollut melko vähäistä,
noin 0,2 prosenttiyksikön luokkaa, ja 1990lu
vun puolivälistä lähtien jokseenkin olematonta
(kuvio 2b ja taulukko 2b). työpanoksen raken
nekomponentin, eli työn laadun, uudelleen

jakautuminen on näin ollen osin kompensoinut
työtuntien uudelleen jakautumisen.

Eri tekijöiden merkitys koko kansantalouden
tasolla

taulukon 3a pohjalta voidaan tarkastella perin
teisesti mitatun työtuntien tuottavuuden raken
tumista lähtien alarivillä olevasta toimialojen
arvonlisäysosuuksilla painotetuista keskimää
räisestä työpanoksen tuottavuuden muutosas
teesta. siirryttäessä kohti arvonlisäysten tuo
tantomahdollisuuksien rintamaan perustuvaa
lähestymistapaa havaitaan ensinnäkin, että työ
tuntien toimialoittainen uudelleen allokoitumi
nen on nostanut perinteisesti mitattua työn

Taulukko 3a. Koko kansantalous: vaihtoehtoiset t�ön tuottavuuden �uutosasteet ja niiden v�liset �hte�det,
�rosenttia vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

Työtuntien tuottavuus, koko
kansantalouden tuotantofunktioon
perustuva LT1 3,1 2,6 3,2 2,9 1,8
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

= Työtuntien tuottavuus, tuotanto-
mahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 3,1 2,6 3,2 2,8 1,7
– työtuntien rakennemuutos 0,7 0,6 1,1 0,2 0,4

= Työpanoksen tuottavuus, tuotanto-
mahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 2,4 2,0 2,1 2,6 1,3
– työtuntien uudelleen jakautuminen 0,3 0,1 0,6 0,0 –0,1–
– työn rakennekomponentin
uudelleen jakautuminen –0,1– –0,1– –0,4– –0,1– 0,0

= Työpanoksen tuottavuus,
toimialojen keskimääräinen LT3 2,2 2,0 1,9 2,6 1,4

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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tuottavuutta ennen 1990luvun puoliväliä, eri
tyisesti lamaaikana. työn laatukomponentin
uudelleen allokoituminen on kuitenkin toimi
nut vastakkaiseen suuntaan.

Niinpä työpanoksen toimialoittaista uudel
leen allokoitumista huomattavasti merkittä
vämpi tekijä on 1990luvun puoliväliin saakka,
ja erityisesti jälleen laman aikana, ollut työtun
tien rakennemuutos. arvonlisäyksen uudelleen
allokoitumisella ei juuri ole ollut merkitystä.
toisin sanoen nopeammin kasvavien toimialo
jen suhteelliset hinnat eivät ole laskeneet aina
kaan siinä määrin kuin esimerkiksi yhdysval
loissa.

Markkinatuotantotoimialat

suuri osa julkisen hallinnon, koulutuksen sekä
terveys ja sosiaalipalvelujen tuotannosta on
markkinatonta tuotosta, jolla ei markkinatuo
toksen tapaan ole objektiivisesti määräytyvää
hintaa. Markkinattoman tuotoksen arvo laske
taan ns. imputoimalla kustannusten kautta ja
volyymin muutokset parhaimmassakin tapauk
sessa suoritteiden kustannusosuuksilla paino
tettuina muutoksina. Näin ollen markkinatto
mien tuottajien tuottavuuden kehitystä ei oi
keastaan voi tarkastella samoilla perusteilla kuin
markkinatuottajien. sitä paitsi kasvulaskennan
taustalla oleva neoklassinen tuotannonteoria
itse asiassa koskee vain markkinataloutta.

Taulukko 3b. Markkinatalous: Vaihtoehtoiset t�ön tuottavuuden �uutosasteet ja niiden v�liset �hte�det, �ro
senttia/�rosentti�ksikkö� vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

Työtuntien
tuottavuus,markkinatalouden
tuotantofunktioon perustuva LT1 3,7 3,5 4,0 3,8 2,8
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

= Työtuntien tuottavuus, tuotanto-
mahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 3,7 3,4 3,9 3,7 2,7
– työtuntien rakennemuutos 0,6 0,6 1,0 0,2 0,4

= Työpanoksen tuottavuus, tuotanto-
mahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 3,1 2,9 2,9 3,5 2,3
– työtuntien uudelleen jakautuminen 0,3 0,1 0,6 0,0 –0,3–
– työn rakennekomponentin
uudelleen jakautuminen –0,2– –0,1– –0,2– –0,1– 0,0

= Työpanoksen tuottavuus,
toimialojen keskimääräinen LT3 2,9 2,9 2,5 3,6 2,5

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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kiinteistöpalvelutoimialan tuotoksesta taas
huomattavan osan kattaa omien asuntojen ja
asuinkiinteistöjen hallinta, jonka tuotos laske
taan imputointimenetelmällä ja jossa työpanos
ta ei juuri ole. Niinpä empiiriset laskelmat on
tässä artikkelissa suoritettu erikseen myös sille
osalle kansantaloutta, johon edellä mainitut
neljä toimialaa eivät kuulu.

sekä perinteisesti mitattu työtuntien tuotta
vuus että työpanoksen tuottavuus olisivat
markkinatuotantotoimialoista muodostuvassa
kansantaloudessa olleet koko tarkastelujakson
ajan korkeampia kuin koko kansantaloudessa
(kuviot 3a ja 3b), mutta molemmat kuitenkin
laskusuunnassa 1990luvun puolivälistä lähtien.
ero on 1990luvun puolivälin jälkeen kumman
kin tuottavuuden osalta pysytellyt noin 1 pro
senttiyksikön tuntumassa. Merkittävin tekijä

näyttäisi olevan se, että markkinatalouden toi
mialojen keskimääräinen työpanoksen tuotta
vuus on ollut korkeampi kuin kaikkien kansan
talouden toimialojen keskimäärin (taulukot 3a
ja 3b). työtuntien rakennemuutoksen merkitys
on samaa luokkaa kuin koko kansantaloudes
sakin. arvonlisäyksen uudelleen allokoinnilla
ei juuri ole merkitystä myöskään markkinatuo
tantotoimialoista koostuvassa taloudessa.

4. Kasvutekijöiden kontribuutiot
työn tuottavuuteen

4.1. Kasvulaskentakehikko

Lähestymistapa 1.
Koko kansantalouden tuotantofunktio

koko kansantalouden tuotantofunktioon perus

Kuvio 3a. T�ötuntien tuottavuuden �uutosasteet koko taloudessa ja �arkkinatuotantotoi�ialoilla 197�–2008

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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tuvassa lähestymistavassa arvonlisäyksen kasvu
aste DlnH voidaan esittää keskimääräisillä ar
vonlisäysosuuksilla ®v painotettujen työpanok
sen ja pääomapanoksen K kasvuasteiden sekä
kokonaistuottavuuden kasvuasteen tlt1 sum
mana:

(16) lnlnln LCvHvV LL +Δ+Δ=Δ
LT1ln tKvK +Δ+ .

työpanoksen kasvuaste on jaettu kahteen kom
ponenttiinsa työtuntien kasvuasteeseen DlnH
ja työtuntien rakenteen muutokseen DlnLC.
kokonaistuottavuuden muutosaste lasketaan
käytännössä kasvulaskennassa arvonlisäyksen
kasvuasteen arvonlisäysosuuksilla painotettu
jen panosten kasvuasteiden erotuksena.

Kuvio 3b. T�ö�anoksen tuottavuuden �uutosasteet koko taloudessa ja �arkkinatuotantotoi�ialoilla 197�–2005

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

työtuntien tuottavuuden kasvuaste saadaan
yhtälöstä (16) vähentämällä työtuntien muutos
aste kummaltakin puolelta:

(17) LT LCvHVh L +Δ=Δ−Δ= lnlnln1

LT1tHKvK +Δ−Δ+ )lnln(

tällöin siis perinteisesti mitattu työtuntien
tuottavuuden kasvuaste on hajotettu työn laa
dun muutoksen ja pääomaintensiteetin sekä
kokonaistuottavuuden kontribuutioihin. koska
käytettävissä ei ole riittäviä tietoja pääomain
tensiteetin ja kokonaistuottavuuden muutosten
erittelyyn, lasketaan niiden yhteissumma resi
duaalina.5

5 Pohjola (2009) esitt�� koko kansantalouden tuotantofunk
tioon �erustuvat laskel�at, joissa ���o�a�anoksen ja koko
naistuottavuuden kontribuutiot on eritelt�.

.
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Lähestymistapa 2. Koko kansantalouden
tuotantomahdollisuuksien rintama

arvonlisäyksen kasvuaste Dln ∞V on nyt toimi
alojen arvonlisäysosuuksilla painotettu keski
määräinen kasvuaste kuten työn tuottavuuden
lähestymistavan 2 mukaisessa tarkastelussakin.
kokonaistuottavuuden muutosaste perustuu
samoihin panostekijöitä koskeviin olettamuk
siin kuin vastaava työn tuottavuuden muutos
astekin. työtuntien kasvuaste tässä lähestymis
tavassa on:

(18) LT2 LCvHVh L +Δ=Δ−Δ= lnlnln
LT2tHKvK +Δ−Δ+ )lnln( .

Yhteenveto työn tuottavuuden tekijöistä

lopuksi yhdistämällä eri lähestymistavat voi
daan perinteinen työtuntien tuottavuuden kas
vuaste jakaa tekijöihin seuraavasti.

(19) L LCvHVh +Δ=Δ−Δ=LT lnlnln1

V
K RtHKv ++Δ−Δ+ LT2)lnln(

eli perinteisesti mitattu työtuntien tuottavuu
den kasvuaste = työn rakennemuutoksen kontri
buutio + pääomaintensiteetin kontribuutio +
arvonlisäysten tuotantomahdollisuuksien rin
tamaan perustuva kokonaistuottavuuden muu
tos + arvonlisäyksen uudelleen allokointi.

4.2. Empiiriset tulokset

työtuntien rakennemuutoksen kontribuutio
perinteisesti mitattuun työtuntien tuottavuu
den kasvuun on koko taloudessa ja markkina
tuotantotoimialoilla ollut varsin samankaltai
nen (taulukot 4a ja 4b). tarkastelujakson vii

meisen vuosikymmenen aikana se jäi jokseen
kin vähäiseksi. tarkastelujakson viidentoista
ensimmäisen vuoden aikana se oli noin puolen
prosenttiyksikön luokkaa nousten sitten 1990
luvun lamavuosina 0,8 prosenttiyksikköön työ
tuntien määrän laskiessa voimakkaasti. jakson
viimeisten kymmenen vuoden aikana se on las
kenut keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksik
köön.

kehitys poikkeaa selvästi eukleMstieto
kannan osoittamasta kehityksestä. siinä kontri
buutio olisi koko jakson 1975–1995 pysytellyt
tasaisesti 1 prosenttiyksikön tuntumassa, ilman
1990luvun alkupuoliskolla tapahtuvaa nousua.
Pohjolan (2009) tulokset ovat soveltuvin osin
yhdenmukaisia tässä esitettyjen kanssa.

taulukoiden 4a ja 4b viimeisellä riveillä ko
konaistuottavuuden ja pääomaintensiteetin
muutosten yhteiskontribuutio on laskettu tuo
tantomahdollisuuksien rintamaan perustuvalla
jHs (2007):n suosimalla lähestymistavalla.
1990luvun viimeisellä puoliskolla näiden teki
jöiden yhteinen kontribuutio kasvoi sekä koko
kansantaloudessa että markkinatuotantotoimi
aloilla. työtuntien tuottavuuden laskun taus
talla olikin tällöin lähinnä työn rakennemuu
toksen kontribuution pieneneminen. sen sijaan
2000luvun ensimmäisellä puoliskolla työtun
tien tuottavuuden laskun taustalla oli koko
naistuottavuuden muutoksen ja pääomainten
siteetin muutoksen yhteenlasketun kontribuu
tion pieneneminen.

5. Lopuksi

työtuntien tuottavuus näyttäisi tämän artikke
lin tulosten valossa olleen sekä koko kansan
taloudessa että markkinatuotantotoimialoilla
laskusuunnassa 1990luvun alkupuolelta läh
tien.

.
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Taulukko 4b. Markkinatalous: Kontribuutiot �erinteisesti �itattuun t�ötuntien tuottavuuden kasvuun, �rosent
tia/�rosentti�ksikkö� vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

Työtuntien tuottavuus,
tuotantofunktioon perustuva LT1 3,7 3,5 4,0 3,8 2,8
– työn rakennemuutoksen
kontribuutio 0,5 0,4 0,8 0,1 0,3

= Kokonaistuottavuuden ja
pääomaintensiteetin kontribuutio,
tuotantofunktioon perustuva LT1 3,3 3,1 3,2 3,7 2,5
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

= Kokonaistuottavuuden ja
pääomaintensiteetin kontribuutio,
tuotantomahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 3,3 3,0 3,2 3,6 2,4

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.

Taulukko 4a. Koko kansantalous: Kontribuutiot �erinteisesti �itattuun t�ötuntien tuottavuuden kasvuun,
�rosenttia/�rosentti�ksikkö� vuodessa

1976–1990 1991–2005 1991–1995 1996–2000 2001–2005

Työtuntien tuottavuus,
tuotantofunktioon perustuva LT1 3,1 2,6 3,2 2,9 1,8
– työn rakennemuutoksen
kontribuutio 0,5 0,4 0,8 0,2 0,3

= Kokonaistuottavuuden ja
pääomaintensiteetin kontribuutio,
tuotantofunktioon perustuva LT1 2,6 2,2 2,4 2,7 1,5
– arvonlisäyksen uudelleen
jakautuminen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

= Kokonaistuottavuuden ja
pääomaintensiteetin kontribuutio,
tuotantomahdollisuuksien rintamaan
perustuva LT2 2,6 2,1 2,4 2,6 1,4

aineistolähteet: kansantalouden tilinpito ja Väestölaskentojen ja työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto, ti
lastokeskus.
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Perinteinen työn tuottavuuskehityksen tar
kastelu perustuu siihen oletukseen, että tehdyt
työtunnit ovat homogeenisia. Näin ei tämän
artikkelin empiiristen tulosten valossa näyttäisi
kuitenkaan olevan. työtuntien rakennemuu
toksen huomioon ottaminen vähentäisi mitat
tua työn tuottavuuden kasvuastetta ensin jak
solla 1975–1990 noin 2/3 prosenttiyksiköllä
vuodessa. 1990luvun alkupuoliskon laman ai
kana vuosittainen vähennys olisi runsas pro
senttiyksikkö. sen jälkeisellä kymmenvuotis
kaudella se putoaisi noin 1/3 prosenttiyksik
köön. on ilmeistä, että työtuntien rakenne
muutos tulisi ottaa tuottavuustarkastelussa
huomioon. Myös rakennekorjatun työpanoksen
tuottavuus näyttäisi olleen laskusuunnassa sekä
koko kansantaloudessa että markkinatuotanto
toimialoilla 1990luvun puolivälistä lähtien.

Perinteinen työn tuottavuudenkasvuasteen
mittaus koko kansantalouden tasolla perustuu
bruttoarvonlisäyksen/bruttokansantuotteen ja
tehtyjen työtuntien väliseen suhteeseen. Pai
nottamattoman koko kansantalouden brutto
arvonlisäyksen muutosasteen käyttö tuotannon
kasvun indikaattorina tuottavuusmittauksessa
edellyttää periaatteessa sitä, että oletetaan koko
kansantalouden tuotantofunktion olemassaolo.
tämän artikkelin empiiriset tulokset antavat
tukea tälle olettamukselle suomen osalta sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

yhdysvalloissa tilanne näyttäisi lyhyellä ai
kavälillä olevan toinen. siellä nämä kaksi lähes
tymistapaa antavat selvästi toisistaan poikkea
vat tulokset jaksolle 1995–2005. tuotantomah
dollisuuksien rintamaan perustuvassa työtun
tien tuottavuuskasvun vertailussa suomi jäisi
kin jaksolla 1995–2005 vain noin 0,4 prosent
tiyksikköä jälkeen yhdysvalloista, kun perin
teisessä kokonaistuotantofunktioon perustu
vassa vertailussa ero olisi lähes 2 prosenttiyk

sikköä. yhdysvaltoja koskevat tulokset on
esittänyt alan huomattava auktoriteetti Harvar
din yliopiston professori dale jorgenson
kumppaneineen (jHs 2007). Huomion arvois
ta on, että jHs (2007) myös suosittaa tuotan
tomahdollisuuksien rintamaan perustuvaa tar
kastelua ja katsoo, että kokonaistuotantofunk
tioon perustuva tarkastelu voi johtaa varsin
vääristyneeseen kuvaan talouden saavutuksis
ta

Mistä koko kansantalouden perinteisesti
mitattu työtuntien tuottavuuden kasvu sitten
on tehty? suurin merkitys on tietysti toimialo
jen, erityisesti markkinatuotantotoimialojen
rakennekorjatun työpanoksen tuottavuuden
kehityksellä. toiseksi merkittävin komponent
ti on työtuntien rakennemuutos, jota ei perin
teisessä työtuntien tuottavuusmittauksessa
oteta huomioon. sen merkitys tosin on 1990
luvun puolivälin jälkeen supistunut.

työpanoksen toimialoittaisen uudelleen al
lokoinnin merkitys on varsinkin pitkällä aika
välillä ollut jokseenkin vähäinen. työpanoksen
rakennekomponentin uudelleen jakautuminen
on kompensoinut työtuntien uudelleen jakau
tumisesta seuranneen lisäyksen perinteisesti
mitattuun työtuntien tuottavuuteen.

artikkelissa tarkasteltiin myös kasvutekijöi
den kontribuutioita perinteisesti mitattuun
työtuntien tuottavuuden kasvuun. työtuntien
rakennemuutoksen kontribuutio näyttäisi
1990luvun ensimmäisen puoliskon nousun
jälkeen laskeneen jossain määrin alle vuosien
1975–1990 tason. Muutos ei kuitenkaan ole
niin dramaattinen kuin eukleMs tietokan
taan perustuvat laskelmat olisivat antaneet
olettaa, koska uusissa laskelmissa työtuntien
rakennemuutoksen kontribuutio jää jaksolla
1975–1990 eukleMs laskelmien osoittamaa
vähäisemmäksi.
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1990luvun jälkipuoliskolla tapahtunut työ
tuntien tuottavuuskasvun lievä hidastuminen
liittyi työtuntien rakennemuutoksen kontribuu
tion laskuun. sen sijaan 2000luvun ensimmäi
sellä puoliskolla tapahtuneen selvemmän las
kun taustalla oli kokonaistuottavuuden ja pää
omaintensiteetin yhteiskontribuution lasku. 
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