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Talouskasvu ja hyvinvointi*
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Professori

aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Pari viime vuosikymmentä ovat suomessa ol-
leet kansainvälisesti verraten hyvän talouskas-
vun aikaa 1990-luvun lamasta ja viime vuosien 
taantumasta huolimatta. Bruttokansantuotteel-
la asukasta kohden arvioitu elintasomme ylitti 
ensimmäisen kerran euroopan unionin vanho-
jen jäsenmaiden muodostaman alueen tason 
viime vuosikymmenen puolivälissä (Pohjola 
2011b). samaan aikaan kotitalouksien väliset 
tuloerot ovat kuitenkin kasvaneet, mikä on ym-
märrettävästi herättänyt huolen siitä, miten 
hyvinvoinnille on käynyt. Hyvinvoinnin on 
epäilty jopa alentuneen.

osoitan tässä artikkelissani, ettei satunnai-
sesti valitun suomalaisen hyvinvointi ole suin-
kaan vähentynyt, vaan että se on kasvanut jopa 
elintasoa nopeammin. kulutuksen kasvu, va-
paa-ajan lisääntyminen ja elinajanodotteen pi-
dentyminen ovat enemmän kuin kompensoi-
neet tuloerojen kasvun vaikutuksen. 

tarkastelu perustuu yksinkertaiseen utilita-
ristiseen malliin, jossa hyvinvoinnin eri osate-
kijöitä – kulutusta, vapaa-aikaa, tuloeroja ja 
elinajanodotetta – mitataan niiden kulutusek-
vivalentteina (Fleurbaey ja Gaulier 2009, jones 
ja klenow 2011). esimerkiksi vapaa-ajan kulu-
tusekvivalentti on se määrä kulutusta, josta 
henkilö olisi valmis luopumaan saadakseen li-
sää vapaa-aikaa. Laskelmat tehdään talouden 
toimijoiden tekemiä valintoja kuvaavista tilas-
toista olettaen, että valinnat paljastavat heidän 
arvostuksensa.

Hyvinvoinnin osatekijät

meillä käydystä talouskasvua kritisoivasta kes-
kustelusta saa sellaisen käsityksen, ettei talous-
kasvu ole luonut hyvinvointia. aidon kehityk-
sen indikaattorin (genuine progress indicator, 
GPi) mukaan suomalaisten hyvinvointi on 
viime vuosikymmeninä laskenut. GPi mittaa 
hyvinvointia yksityisellä kulutuksella ja inves-
toinneilla, lisää näihin muun muassa kotitalo-
ustyön arvon ja vähentää niistä rikollisuuden, 
liikenneonnettomuuksien ja ympäristöongelmi-

*  Artikkeli perustuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
40-vuotisjuhlaseminaarissa 22.11.2011 pidettyyn esitel-
mään.
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en aiheuttamia haittoja. sen mukaan hyvin-
vointi oli korkeimmillaan vuonna 1989, mutta 
on nyt pudonnut 1970-luvun tasolle (Hoffrén 
ja rättö 2009). 

Näin huonosti ei suomelle ole kuitenkaan 
voinut oikeasti käydä. tehdäänpä yksinkertai-
nen laskelma. tarkastellaan satunnaisesti valit-
tua henkilöä, jolle tarjotaan mahdollisuutta 
elää uudelleen joko vuosi 1990 tai 2010 tietä-
mättä kuitenkaan etukäteen, kuka hän olisi – 
nuori vai vanha, terve vai sairas, rikas vai köyhä 
– vaan että hänen henkilöllisyytensä arvottai-
siin aivan kuten syntymässäkin käy. Valinta on 
siis tehtävä tietämättömyyden verhon takaa. 
kumman vuoden hän valitsisi?

Vastaus riippuu tietenkin siitä, mitä tekijöi-
tä hyvinvointiin luetaan ja mikä paino niille 
annetaan. kulutus on toimintaa, jolla ihmiset 
tyydyttävät tarpeitaan. se on siksi hyvinvoinnin 
keskeisin osatekijä. taulukko 1 paljastaa hen-
keä kohden lasketun yksilöllisen kulutuksen 
olleen suomessa vuonna 2010 määrältään 31 
prosenttia korkeampi kuin vuonna 1990. Yksi-
lölliseen kulutukseen luetaan kotitalouksien 
kulutuksen lisäksi sellaiset julkiset kulutusme-
not, jotka kohdistuvat yksilöllisiin palveluihin 
kuten koulutukseen ja terveydenhuoltoon. 

Vapaa-aikaan ja kotityöhön oli myös käytet-
tävissä enemmän aikaa, sillä vuotuinen työaika 

työntekijää kohden oli 5 prosenttia lyhyempi. 
jos henkilöllisyyden arvonnassa kaikki iät vas-
tasyntyneestä sataan vuoteen ovat yhtä toden-
näköisiä, säilyy satunnaisesti valittu henkilö 
vuoden 2010 hengissä 5 prosenttiyksikköä suu-
remmalla todennäköisyydellä kuin vuoden 
1990. Vastasyntyneen elinajanodote kuvaa ni-
mittäin tätä todennäköisyyttä.

Vain eriarvoisuuden osalta asiat olivat tau-
lukon 1 mittareilla huonommin vuonna 2010 
kuin vuonna 1990. käytettävissä olevien tulo-
jen Gini-kertoimella arvioitu riski tulla arvo-
tuksi joko keskimääräistä rikkaammaksi tai 
köyhemmäksi olisi suurempi. se, kuinka paljon 
tämä seikka valinnassa painaa, riippuu suhtau-
tumisesta riskiin, mitä on vaikea saada selville 
suoraan kysymällä.

ajatellaan siksi, että tämä henkilö pitää 
vuotta 2010 parempana kuin vuotta 1990, ja 
kysytään, kuinka paljon hän olisi valmis enin-
tään maksamaan vuoden 2010 kulutuksessa sii-
tä, ettei joutuisi vuoteen 1990. Vaihtoehtoisesti 
voidaan kysyä, kuinka paljon hänen vuoden 
1990 kulutustaan pitäisi vähintään lisätä, jotta 
hän hyväksyisi vuoden 1990. Vuodet 2010 ja 
1990 tehdään näin arvonnassa yhtä hyviksi odo-
tettavissa olevan hyvinvoinnin näkökulmasta. 
Vastaus kertoo suoraan, kuinka paljon hyvin-
vointi on kasvanut kulutuksen avulla mitattuna.

Taulukko 1. Bruttokansantuote henkeä kohden ja hyvinvoinnin osatekijöitä

 1990 2010 2010/1990
Bruttokansantuote henkeä kohden (euroa*) 21 624 29 255 1,35
Yksilöllinen kulutus henkeä kohden (euroa*) 14 979 19 552 1,31
käytettävissä olevien tulojen Gini-kerroin (prosenttia) 20,2 26,6 1,34
Vuotuinen työaika työllistä kohden (tuntia) 1 769 1 677 0,95
Vastasyntyneen elinajanodote (vuosia) 75 80 1,07
* viitevuoden 2000 hintoihin

Lähde: Tilastokeskus
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ongelma on siinä, ettei kyselyä voi toteut-
taa käytännössä. taloustieteessä on tapana ede-
tä siten, että kiinnitetään kuvitteellisen henki-
lön preferenssejä kuvaava funktio talousteorian 
avulla ja arvioidaan sen parametrit tilastotieto-
ja käyttäen. kysely tehdään siten kuvitteellises-
ti teorian asettamassa viitekehikossa olettaen, 
että arvostukset paljastuvat kulutusta ja sen 
jakautumista sekä tehtyjä työtunteja koskevista 
havainnoista. tulokset riippuvat tietenkin siitä, 
miten preferenssit määritellään. samalla kui-
tenkin opitaan, kuinka herkkiä tulokset ovat 
oletusten suhteen.

seuraavassa jaksossa esitetty laskentamene-
telmä antaa tulokseksi, että suomalaisten kes-
kimääräinen hyvinvointi oli 49 prosenttia kor-
keampi vuonna 2010 kuin vuonna 1990. koska 
bruttokansantuotteen määrä asukasta kohden 
oli vain 35 prosenttia suurempi, on hyvinvoin-
ti kasvanut elintasoa nopeammin. Bruttokan-
santuote on näin ollen hyvinvoinnin epätarkka 
mittari, mutta ei siitä syystä, että se yliarviosi 
hyvinvointia, vaan siitä syystä, että se aliarvioi 
sitä. 

aidon kehityksen indikaattori (GPi) antaa 
virheellisen kuvan hyvinvoinnin kehityksestä 
siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei mittaa 
hyvinvointia. siinä yhdistetään hyvinvoinnin ja 
kestävän kehityksen osatekijöitä epäjohdonmu-
kaisella tavalla (Neumeyer 2004, stiglitz, sen ja 
Fitoussi 2010: 66–67). Hyvinvointi syntyy siitä, 
miten yhteiskunta käyttää varallisuuttaan ku-
nakin hetkenä. se on siten varallisuuden luo-
maa tuottoa. kestävää kehitys on puolestaan 
silloin, kun varallisuus ei vähene ajan kuluessa. 
Hyvinvointia ja kestävyyttä ei siksi pidä yhdis-
tää samaan mittariin. synteettisenä indikaatto-
rina GPi ei myöskään perustu hyvinvointiteo-
riaan (Fleurbaey 2009). 

Menetelmä

Hyvinvoinnin mittaamiseen käytetään jonesin ja 
klenow’n (2011) menetelmää, jolla he vertasivat 
hyvinvointia eri maissa ja eri aikoina. eri aikaan 
eläneillä ihmisillä on varmaankin ollut erilaiset 
preferenssit, mutta verrattaessa hyvinvointia eri 
vuosina on preferenssit vakioitava aivan samaan 
tapaan kuin tulotasoja vertailtaessa vakioidaan 
hyödykkeiden hinnat.  tarkastellaan siksi kuvit-
teellista henkilöä, jonka preferenssejä kuvataan 
yksinkertaisella hyötyfunktiolla

        

jossa C on vuotuinen kulutus ja L vapaa-aika 
(ml. kotityöt). Hyöty on siten logaritminen ku-
lutuksen suhteen ja riippuu vapaa-ajasta funk-
tion v(L) osoittamalla tavalla.  on parametri, 
jonka merkitys selviää jäljempänä.

kuvitellaan henkilön joutuvan arpajaisiin, 
jossa arvotaan hänen ikänsä sekä kulutustason-
sa, jotka oletetaan toisistaan riippumattomiksi. 
Vapaa-aika jätetään arvonnan ulkopuolelle, jol-
loin sitä oletetaan olevan kaikilla sama määrä 
käytössään. ikää arvottaessa pidetään kaikkia 
ikiä nollasta sataan vuotta yhtä todennäköisinä. 
silloin vastasyntyneen elinajanodote e kuvaa 
henkilön todennäköisyyttä elää koko vuoden ja 
siten nauttia kulutuksesta ja vapaa-ajasta. kulu-
tuksen oletetaan noudattavan log-normaalija-
kaumaa, jonka parametrit saadaan kulutusta 
koskevista tilastoista. kun kuoleman hyöty 
skaalataan nollaksi, on hyödyn odotusarvo 

 

jossa c on kulutuksen odotusarvo ja  on kulu-
tuksen logaritmin keskihajonta. 
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ajatellaan, että henkilö arvotaan elämään 
satunnaisesti valittuna joko vuoden t tai T (t < 
T) ja kysytään, kuinka paljon hänen kulutus-
taan vuonna T olisi skaalattava, jotta hänen 
olisi indifferentti näiden kahden vuoden kes-
ken. Näin saadaan arvio siitä, kuinka paljon 
henkilö on valmis maksamaan siitä, ettei jou-
tuisi vuoteen t:

mittari  on kysyntäteoriasta tuttu ekviva-
lentti variaatio. Vastaavasti voidaan kysyä, 
kuinka paljon hänen vuoden t kulutustaan oli-
si lisättävä, jolloin saadaan hyvinvoinnin kas-
vulle toinen mittari eli kompensoiva variaatio 

: 

    

tavanomainen menettely on soveltaa hyvin-
voinnin arviointiin näiden mittareiden geomet-
rista keskiarvoa.

jonesin ja klenow’n menetelmä on pelkis-
tetty ja kieltämättä altis monenlaiselle kritiikil-
le. sen vahvuus on kuitenkin yksinkertaisuu-
dessa. se perustuu vain muutamaan yleisesti 
saatavissa olevaan makrotason muuttujaan. sen 
avulla hyvinvoinnin kasvun voi myös osittaa 
tekijöihinsä. ekvivalentin variaation voi nimit-
täin purkaa muotoon

Yhtälön oikean puolen ensimmäinen tekijä ku-
vaa kulutuksen kasvun, toinen eriarvoisuuden 
lisääntymisen, kolmas vapaa-ajan kasvun ja vii-
meinen elinajanodotteen pitenemisen vaiku-
tuksen hyvinvoinnin kasvuun vuodesta t vuo-

teen t. elinajanodotteen pidentymisen kontri-
buutio saadaan kertomalla sen suhteellinen 
muutos elämän arvolla, jota mitataan periodin 
t hyvinvoinnilla. Vastaava hajotelma voidaan 
tehdä myös mittarille . se on muiden teki-
jöiden osalta sama kuin edellä, mutta elinaja-
nodotteen muutos painotetaan vuoden T hy-
vinvoinnilla.

Hyvinvoinnin kasvu voidaan jakaa tällä ta-
voin osatekijöihinsä vain, kun hyöty oletetaan 
kulutuksen logaritmiseksi funktioksi. sen kus-
tannuksena on, että eriarvoistumisen kontri-
buutiolle annetaan samalla suhteellisen vähäi-
nen paino laskelmassa.1 oletuksen merkitys 
saadaan selville laskemalla hyvinvoinnin mitta-
reita myös sellaisista hyötyfunktioista, joissa 
eriarvoistumista painotetaan voimakkaammin.  

Tulokset

kuvio 1 esittää laskelman tulokset ajanjaksolle 
1975–2010. muuttujat on esitelty jo edellä tau-
lukossa 1, ja niiden aikasarjat ovat liitteessä 1. 
jokaista vuotta verrataan kerrallaan vuoteen T 
= 2010, ja tulokset esitetään indekseinä, joiden 
perusvuosi on 1975.

kuvion 1 laskelma on tehty hyvinvoinnin 
kasvuhajotelman avulla. Hyvinvointi on kasva-
nut 2,7-kertaiseksi. Valtaosa siitä on tullut ku-
lutuksen kontribuutiona, mikä ei ole yllättävää, 
sillä kulutus on toimintaa, jolla ihmiset tyydyt-
tävät tarpeitaan. Yksilöllinen kulutus henkeä 
kohden on kaksinkertaistunut. 

eriarvoistumisen merkitys on laskettu olet-
tamalla, että kulutus on jakautunut ihmisten 
kesken samalla tavoin kuin käytettävissä olevat 

1  Logaritmisesta hyötyfunktiosta laskettu suhteellisen riski-
aversion kerroin on arvoltaan yksi. Taloustieteen malleissa 
sen vaihteluväli on yleensä 1–2.
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tulot. Laskelmassa käytetty eriarvoistumisen 
mittari  on voitu näin ollen arvioida Gini-
kertoimen avulla. Liitteestä 1 näkyy, miten tu-
loerot supistuivat 1990-luvun puoliväliin saak-
ka, mikä lisäsi hyvinvointia. sen jälkeen ne ovat 
kasvaneet, mutta vaikutus hyvinvointiin on 
ollut vähäinen siitä syystä, että logaritminen 
hyötyfunktio antaa eriarvoistumiselle pienen 
painoarvon.

Lisääntyneen vapaa-ajan merkityksen arvi-
oimiseksi on spesifioitava funktio v(L). Vapaa-
aika on laskettu käänteisesti tehtyjen työtun-
tien kautta. työn tarjonnan palkkajousto on 
oletettu vakioksi, ja kulutuksen ja vapaa-ajan 
vaihtosuhde on kalibroitu hyödyn maksimoin-
nin ensimmäisen kertaluvun ehdosta muuttuji-
en vuoden 2010 arvoja käyttäen.2 Näin laskettu 

vapaa-ajan ja kotityön kontribuutio hyvinvoin-
nin kasvuun on kuvion 1 mukaan kasvanut 
1,2-kertaiseksi tarkastelujaksolla. 

Lopuksi on arvioitava pidentyneen elinajan 
vaikutus. Liitteen 1 mukaan vastasyntyneen 
elinajanodote on kasvanut 8 vuodella vuodesta 
1975 vuoteen 2010. Hyvinvointivaikutuksen 
laskemiseksi olisi tiedettävä, mikä on yhden 
lisäelinvuoden arvo keskimääräiselle suomalai-
selle. olisi siis tiedettävä ihmiselämän arvo, 
jotta hyötyfunktion parametri  saadaan arvi-
oitua.  

Laskelmassa oletetaan, että 40-vuotiaan 
suomalaisen jäljellä olevan elämän arvo oli 1,9 
miljoonaa euroa vuonna 2010, siis vajaat 50 
000 euroa per vuosi. Liikennevirasto käyttää 
tätä lukua ihmishengen hintana laskiessaan lii-
kenneonnettomuuksien kustannuksia (tervo-
nen ja ristikartano 2010). arvio on kieltämättä 
karkea, mutta hyvinvointilaskelmia on helppo 
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Kuvio 1. Hyvinvoinnin kehitys ja sen osatekijöiden kontribuutiot vuosina 1975–2010 (indeksejä, 1975 = 1)

Ma t t i  Poh jo l a

2 Menetelmästä ks. Jones ja Klenow (2011). Työn tarjonnan 
Frisch-joustoksi on oletettu 0,3 ja rajaveroasteeksi 45 prosenttia.
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tehdä mille tahansa elämän arvon estimaatille. 
Hyvinvointi kasvaa elinajanodotteen pidenty-
essä sitä nopeammin, mitä suurempi arvo elä-
mälle annetaan.3 elinajanodotteen pidentymi-
nen on lisännyt hyvinvointia yllättävän vähän. 
sen kontribuutio on kasvanut 1,2-kertaiseksi.  

Yhteenvetona voi todeta tulonjaon eriarvoi-
suuden kasvun hidastaneen hyvinvoinnin kas-
vua, mutta erityisesti kulutuksen kasvu mutta 
myös vapaa-ajan lisääntyminen ja elinajanodot-
teen pidentyminen ovat enemmän kuin kom-
pensoineet sen vaikutuksen.  

tarkastelua voi tietenkin arvostella siitä, 
että laskelmat ovat herkkiä valittujen paramet-
rien arvojen suhteen. tämä pitää paikkansa 
eräiden mutta ei kaikkien muuttujien osalta. 
Vapaa-ajan vaikutus ei juuri muutu sen arvosta 
tehtävien oletusten muuttuessa. Laskelmat ovat 

kuitenkin herkkiä sekä eriarvoisuudelle anne-
tun painon että elämän arvon suhteen. teh-
dään siksi kaksi vaihtoehtoista laskelmaa, jotka 
on esitetty kuviossa 2.

ensimmäisessä oletetaan, että eriarvoisuu-
delle annetaan suurempi paino soveltamalla 
laskelmassa sellaista hyötyfunktiota, jossa suh-
teellisen riskiaversion kerroin saa arvon kaksi. 
kuviossa 1 esitetyssä  peruslaskelmassa se on 
vain yksi. toisessa oletetaan, että elämän arvo 
kaksinkertaistetaan peruslaskelmaan verrattu-
na. tulokset muuttuvat odotetulla tavalla. eri-
arvoisuutta painottavassa laskelmassa hyvin-
vointi kasvaa tarkastelujaksolla vain 2,4-kertai-
seksi. se on kuitenkin suurempi kuin elintason 
kasvu, sillä henkeä kohden laskettu bruttokan-
santuote kasvoi vain kaksinkertaiseksi. tässä-
kin laskelmassa siis elintason kasvu aliarvioi 
hyvinvoinnin kehitystä. elämän arvoa painot-
tavassa laskelmassa hyvinvointi kasvaa puoles-
taan 3,4-kertaiseksi. 

3  Amerikkalaisissa tutkimuksissa arviot elämän tilastolli-
sesta arvosta vaihtelevat kahdesta 7,5 miljoonaan dollariin 
(Jones ja Klenow 2011).

Kuvio 2. Bruttokansantuote asukasta kohden ja hyvinvoinnin vaihtoehtoisia kehitysarvioita (indeksejä, 1975 = 1)

 

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Hyvinvointi elämän arvoa painottavassa laskelmassa

Hyvinvointi peruslaskelmassa

Hyvinvointi eriarvoisuutta painottavassa laskelmassa

Bruttokansantuote asukasta kohden



11

Johtopäätöksiä

tässä artikkelissa tehtyjen laskelmien mukaan 
suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on toimi-
nut sillä tavoin kuin hyvinvointiyhteiskunnan 
pitääkin: kansalaisten keskimääräinen hyvin-
vointi on kasvanut tuloja nopeammin. kulutus 
on kasvanut samaa tahtia tulojen kanssa, va-
paa-ajan määrä on pidentynyt työajan lyhenty-
misen myötä ja elinajanodotteella arvioitu ter-
veys on kohentunut. Nämä ovat yhdessä enem-
män kuin kompensoineet tuloerojen kasvun 
vaikutuksen. Bruttokansantuote ei siten välttä-
mättä yliarvioi hyvinvointia, kuten usein väite-
tään, vaan se pikemminkin aliarvioi sitä.   

Hyvinvointia on mitattu virtasuureena, eikä 
kantaa ole otettu sen kestävyyteen. Perustellus-
ti voi kuitenkin väittää, että hyvinvointimme on 
nyt parempi kuin koskaan ennen, mutta toden-
näköisesti kuitenkin huonompi kuin tulevien 
sukupolvien hyvinvointi. talouskasvu on ni-
mittäin ollut siinä mielessä kestävää, että ym-
päristömme tila on parantunut (syke 2008). 
tuleville sukupolville jää myös enemmän sekä 
aineellista että henkistä pääomaa kuin mitä ny-
kyinen sukupolvi on perinyt (Pohjola 2011a).    

tästä ei tietenkään seuraa, että kaikki voi-
vat hyvin, sillä tuloeroilla mitattu eriarvoisuus 
on kasvanut. Havainto pitää paikkansa satun-
naisesti valitun suomalaisen – esimerkiksi vielä 
syntymättömän lapsen – näkökulmasta. suomi 
on nyt parempi paikka syntyä kuin koskaan 
ennen.  

tehtyjä laskelmia voi kritisoida monilta 
osin. Ne perustuvat varsin pelkistettyyn teori-
aan ja makrotason tilastotietoihin, eikä niillä voi 
ottaa kantaa eriarvoisuuden muihin tekijöihin 

kuin tuloihin. terveyspalvelujen tiedetään ole-
van ylellisyyshyödykkeitä. Niiden osuus tulois-
ta kasvaa tulotason noustessa. tarkastelu pitäi-
si siksi laajentaa sekä terveyspalvelujen että 
vapaa-ajan jakautumiseen ihmisten kesken.  □
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Yksilöllinen kulutus  Käytettävissä olevien tulojen Gini-kerroin
(euroa viitevuoden 2000 hintoihin)
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