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Tutkimuksia tuottavuudesta

Sakari Lähdemäki

Tässä esiteltävä väitöskirja koostuu johdanto-
osasta ja kolmesta erillisestä artikkelista. Väi-
töskirjan kaikki artikkelit tutkivat tuottavuutta. 
Kaksi artikkelia tutkii tuottavuutta makrotasol-
la ja yksi mikrotasolla. Toinen makrotason tar-
kasteluista tarkastelee sitä, lähentyvätkö mai-
den tuottavuustasot toisiaan, toinen taas tutkii 
sitä, selittävätkö maantieteelliset tekijät pysyviä 
tuottavuuseroja maiden välillä. Kolmas artik-
keli tutkii yksityistämisen vaikutusta tuottavuu-
teen toimipaikka-aineistolla.

Tuottavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, 
joka selittää maiden välisiä tuloeroja. Maiden 
välillä on myös ilmeisiä eroja siinä, kuinka tu-
lot jakautuvat asukkaiden kesken. Suuri kuva 
on kuitenkin, lukuun ottamatta joitain erityis-
tapauksia, että korkean tuottavuuden maiden 
asukkailla on keskimäärin paremmat elinolot 

kuin ihmisillä, jotka asuvat matalan tuottavuu-
den maissa. 

Viime vuosina on havahduttu siihen, että 
tuottavuus ei ehkä kasvakaan enää yhtä tarmok-
kaasti kuin mihin oli totuttu. Länsimaiden tuot-
tavuuskasvu näyttäisi tosiaan hidastuneen vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Tämän seu-
rauksena on myös kiinnitetty entistä enemmän 
huomiota siihen, voiko talouspolitiikalla vaikut-
taa pitkän aikavälin tuottavuuskasvuun (ks. li-
sää esim. Moss, Nunn ja Shambaugh 2020).

Muun muassa näistä syistä tuottavuustutki-
mus on ajankohtaista ja mielestäni yksi tär-
keimpiä taloustieteen tutkimusalueita.

Taloustieteessä on tutkittu paljon sitä, mik-
si maailman taloudet ovat kehittyneet niin eri 
lailla. Karkeasti ottaen länsimaissa tuottavuus-
kasvu on ollut vahvaa, kun taas muualla tuot-
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tavuuskasvu on ollut tyypillisesti vain kohta-
laista tai heikkoa. Kasvuteoria on keskittynyt 
paljolti länsimaisille talouksille tyypillisen 
modernin talouskasvun mallintamiseen (esim. 
Solow-Swan 1956; Romer 1990; Aghion ja Ho-
witt 1992). Ajanjaksoa, joka karkeasti ottaen 
vallitsi Euroopassa ennen teollista vallanku-
mousta, on tapana kutsua Malthusin kasvupe-
riodiksi. Tälle kasvuperiodille tyypillistä oli 
stagnaatio, hidas teknologinen kasvu, ja hidas 
väestönkasvu. Malthusin kasvuperiodin aikana 
teknologinen kehitys lisäsi lähinnä väestön ti-
heyttä mutta ei johtanut selvään BKT/väestö-
suhteen tai tuottavuuden kasvuun. Ajanjaksol-
le tyypillistä olikin, että kehittyneimmät alueet 
olivat tiheään asuttuja (ks. Galor 2005). Mo-
dernin kasvun aikana BKT/väestö-suhde on 
kasvanut ja väestön elintaso noussut.

Yksi selitys sille, miksi osassa maailmaa 
tuottavuus ei ole kasvanut samoin kuin länsi-
maissa, voisi olla se, että nämä maat ovat vielä 
tilassa, jota kuvaavat Malthusin kasvulle tyy-
pilliset piirteet. Galorin (2005) esittelemä teo-
ria (Unified Growth Theory) pyrkii yhdistä-
mään Malthusin kasvun ja modernin kasvun 
samaa mallikehikkoon. Tässä myös mallinne-
taan mielekkäästi sitä miksi kasvuregiimi vaih-
tuu ensimmäisestä jälkimmäiseen. Hieman 
yksinkertaistaen ajatuksena on, että väestön-
kasvu lisää hiljalleen myös teknologista kehi-
tystä. Tämän jatkuessa tarpeeksi kauan tekno-
loginen kehitys alkaa jollakin kohtaa lisätä 
inhimillisen pääoman kysyntää, ja tämä taas 
voimistaa teknologista kehitystä. Näiden kah-
den tekijän välinen vuorovaikutus johtaa sii-
hen, että talous konvergoituu uuteen, moder-
nin kasvuregiimin vakaaseen tilaan.

Teorian mukaan esimerkiksi instituutiot ja 
maantieteelliset tekijät saattaisivat selittää sitä 
miksi siirtymä regiimistä toiseen vaihtelee ajal-

lisesti eri maanosien tai maiden välillä. Ylei-
semminkin instituutioiden (ks. esim. Acemog-
lu, Johnson ja Robinson 2002; Rodrik, Subra-
manian ja Trebbi 2004) ja maantieteellisten 
tekijöiden (ks. esim. Gallup, Sachs ja Mellinger 
1999; Olsson ja Hibbs 2005) on nähty selittä-
vän tuottavuuseroja rikkaiden ja köyhien mai-
den välillä. Ashraf ja Galor (2013) taas esittä-
vät, että geneettinen moninaisuus näyttäisi 
olevan yhteydessä maiden välisiin elintasoeroi-
hin. Myös poliittisten instituutioiden on esitet-
ty vaikuttavan talouskasvuun (ks. esim. Ace-
moglu, Naidu, Restrepo ja Robinson 2019).

Köyhien ja rikkaiden maiden välillä on täl-
lä hetkellä edelleen merkittävä ero tuottavuu-
dessa. Paljon tutkittu kysymys on, konvergoi-
tuuko köyhien maiden elintaso lopulta kohti 
rikkaiden maiden elintasoa. Konvergoitumi-
nen voisi selittyä esimerkiksi pääoman akku-
muloitumisen tai teknologisen diffuusion kaut-
ta. Howittin ja Mayer-Foulkesin (2005) schum-
peteriläinen kasvumalli sallii sen, että kaikki 
maat eivät välttämättä konvergoidu samalle 
tuottavuuden tasolle vaan samankaltaiset maat 
saattavat muodostaa konvergoitumisklubeja 
keskenään. Tarkemmin ottaen he esittävät, et-
tä maat jakautuvat kolmen ryhmään: innovoi-
viin, implementoiviin ja niihin maihin, jotka 
pysyvät köyhinä, koska niiden panostus tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen on olematonta. 
Mallissa tietyt rakenteelliset parametrit, joiden 
voidaan nähdä kuvaavan esimerkiksi instituu-
tioiden laatua, määrittävät sen, mihin ryhmään 
maa kuuluu, ja myös maan pitkän aikavälin 
etäisyyden teknologisen eturintaman tuotta-
vuuden tasosta.

Tätä taustaa vasten väitöskirjani ensimmäi-
sessä artikkelissa tutkitaan maiden välistä työn 
tuottavuuden konvergoitumista Penn World 
Table 9.1 -aineistolla, joka kattaa lähes kaikki 
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maailman maat. Tutkimuksessa käytetään sekä 
standardeja että uusia konvergoitumistestejä ja 
tarkastellaan vuosia 1960–2017. Testit tukevat 
konvergoitumista OECD:n, EU:n, APEC:n, Eu-
roopan ja Aasian maaryhmissä. Artikkelissa 
löydetään myös todisteita konvergoitumisesta 
maaryhmässä, jossa on mukana kaikki muut 
paitsi Afrikan maat. Jopa ryhmä, joka sisältää 
kaikki maailman maat näyttäisi konvergoituvan 
vuodesta 2000 alkaen. Tämä on vastoin sitä 
yleistä käsitystä, että tuloerot rikkaiden ja köy-
hien maiden välillä eivät olisi pienentymässä.

Ensimmäisen artikkelin tulosten perusteel-
la maiden tuottavuudet lähentyvät toisiaan 
useissa tarkastelluista maaryhmistä. Mutta jos 
tarkastellaan esimerkiksi EU15-maita tai 
OECD:n perustajajäseniä, näyttää siltä, että 
työn tuottavuuden hajonta on asettunut tietylle 
tasolle, mikä on tulkittavissa niin, että maiden 
välinen lähentyminen on pysähtynyt. Toisin 
sanoen kehittyneiden maiden välillä on pysy-
väisluonteisia eroja työn tuottavuudessa. Perin-
teisesti tätä on selitetty niin, että tietyt raken-
teelliset parametrit eroavat eri maiden kesken 
ja siksi niiden talouden vakaat tilat poikkeavat 
toisistaan. Howittin ja Mayer-Foulkesin (2005) 
mallissa rakenteelliset parametrit määrittävät 
sen, miten kaukana tietty maa on teknologises-
ta eturintamasta pitkällä aikavälillä.

Maantieteellisten ja institutionaalisten teki-
jöiden on nähty selittävän sitä miksi rikkaiden 
ja köyhien maiden välille muodostui niin suuri 
ero tuottavuudessa ja elintasossa. Vähemmän 
on tutkittu sitä voisiko tällaiset pysyväluontei-
set erot selittää tuottavuuseroja myös kehitty-
vien maiden välillä. Oletettavasti tietyt maan-
tieteelliset tekijät voivat muodostaa talouksille 
suhteellisia etuja, jotka ovat ohjanneet maiden 
tuotantoa tietynlaiseksi. Tämä taas saattaisi se-
littää sitä, että eri toimialojen osuudet koko 

taloudesta vaihtelevat kehittyneidenkin maiden 
välillä. Esimerkiksi metsävaltaisessa Suomessa 
metsäteollisuus on perinteisesti muodostanut 
merkittävän osan teollisuudesta. Erot toimiala-
rakenteessa saattaisivat osittain selittää eroja 
työn tuottavuudessa, koska tiettyjen toimialo-
jen tutkimus- ja tuotekehitysintensiteetti on 
merkittävästi suurempi kuin toisten.

Väitöskirjan toisessa artikkelissa tutkitaan 
kiinteiden ympäristötekijöiden – luonnonvaro-
jen ja maantieteen – ja työn tuottavuuden vä-
listä yhteyttä. Artikkelia varten on koottu ai-
neisto, joka kattaa 42 kehittynyttä maata vuo-
sina 1995–2011. Tutkimuksessa hyödynnetään 
Hausman-Taylor-estimaattoria, joka sallii sen, 
että osa selittäjistä voi olla ajassa muuttumat-
tomia. Estimoinnin pohjalta tehdään arvioita 
siitä, miten tuottavuuden taso muuttuisi, jos 
jokin ajassa muuttumaton kiinteä ympäristöte-
kijä muuttuisi. Tulokset tarjoavat tukea sille, 
että mineraalivarannot lisäisivät tuottavuutta, 
kun taas metsä- sekä kaasu- ja öljyvarat, jos jo-
takin, heikentävät tuottavuutta hieman. Lisäk-
si näyttää, että koulutus- ja T&K-intensiteetti 
näyttävät tasapainottavan harvaan asutun ja 
syrjäisen sijainnin haittoja.

Väitöskirjan kolmas artikkeli eroaa muista 
artikkeleista siten, että siinä tuottavuutta tar-
kastellaan mikrotasolla. Aggregaattitason tuot-
tavuus on tietysti vahvasti kytköksissä yritysta-
son tai toimipaikkatason tuottavuuteen, koska 
aggregaattitason tuottavuus lasketaan mikro-
tason havainnoista. Aggregaattitason tuotta-
vuus on tulkittavissa painotetuksi keskiarvok-
si eri yritysten tai toimipaikkojen tuottavuus-
tasoista. 

Artikkelissa tarkastellaan sitä, vaikuttiko 
yksityistäminen valtionyhtiöiden toimipaikko-
jen tuottavuuteen. Tarkastelu rajataan sellai-
siin yrityksiin, joiden katsottiin olevan yksityis-
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tämisen aikaan lähinnä valtion sijoituksia. Li-
säksi kaikki nämä yritykset olivat kansainväli-
siä, ja voidaan katsoa, että ne altistuivat kan-
sainväliselle kilpailulle. Sellaisten yritysten 
yksityistämisen osalta, jotka altistuvat kilpai-
lulle, voidaan ajatella, että julkisen omistuksen 
ja yksityisen omistuksen väliset tuottavuuserot 
tulevat suurelta osalta siitä, miten johdon val-
vonnassa onnistutaan. Toisin sanoen kysymys 
olisi, onko yksityisesti organisoitu johdon val-
vonta tehokkaampaa kuin valtion organisoima 
valvonta. Tällöin myös sellaiset tekijät kuin 
konkurssin uhka ja mahdolliset yritysostot vai-
kuttavat oletettavasti enemmän yksityisomis-
tuksessa oleviin yrityksiin kuin valtion omista-
miin yrityksiin (ks. esim. Vickers ja Yarrow 
1988; Vickers ja Yarrow 1991). Lisäksi esimer-
kiksi Bloomin, Sadunin ja Van Reenenin (2015) 
mukaan johtamisosaaminen on valtionyhtiöis-
sä heikompaa kuin esimerkiksi julkisesti notee-
ratuissa yrityksissä.

Yksityistämistä on tutkittu empiirisesti pal-
jon, kuten esimerkiksi Bachillerin (2017) kat-
sauksen pohjalta voi todeta. Aiemmat tulokset 
ovat kuitenkin melko ristiriitaisia. Aiemman 
tutkimuksen osalta näyttäisi, että tutkimustu-
losten eroille löytyy kuitenkin luontevia syitä. 
Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi se, tapah-
tuuko yksityistäminen kehittyneessä vai kehit-
tyvässä maassa, tehdäänkö yksityistäminen 
myymällä yhtiö yhdelle yksityiselle taholle vai 
julkisella myynnillä, minkä kokoinen yksityis-
tettävä yritys on, kuinka ison osan valtio omis-
taa yhtiöstä yksityistämisen jälkeen, mitä suo-

rituskykyä mittaavaa muuttujaa käytetään, ja 
niin edelleen. Tärkeää on myös, toimiko yksi-
tyistetty yritys kilpailullisilla markkinoilla. 
Kirjallisuuden perusteella taustatekijöiden ra-
jaaminen on tärkeää, jotta tutkimustuloksia 
olisi luonteva tulkita.

Kolmas artikkeli tutkii siis yksityistämisen 
vaikutuksia Suomen tehdasteollisuudessa toi-
mivissa toimipaikoissa. Otokseen kuuluu 84 
toimipaikkaa, jotka yksityistettiin vuosina 
1988–2012. Aineisto sisältää tiedon valtion tar-
kasta omistusosuudesta 60 toimipaikalle. Tut-
kimuksessa käytetään tätä tietoa, kun tutkitaan 
vaikuttaako yksityistämisen lisäksi myös se, jos 
valtio luopuu vain tietystä omistusosuudesta. 
Tutkimuksen sovelletaan ”event study”-mene-
telmää ja sen yleistystä (ks. Schmidheiny ja 
Siegloch 2020). Kontrolliryhmä muodostetaan 
samanlaisista yksityisistä toimipaikoista ana-
lyysin vahvistamiseksi ”coarsened exact 
maching”-menetelmällä (ks. Iacus, King ja 
Porro 2011). Tulokset viittaavat siihen, että yk-
sityistäminen lisäsi tuottavuutta (mittarilla 
liikevaihto/työntekijät).

Tulosten mukaan tuottavuus nousi, koska 
henkilöstöä vähennettiin toimipaikoilta, mutta 
yksityistäminen ei vähentänyt liikevaihtoa. 
Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, vaikut-
tiko yksityistäminen toimipaikkojen henkilös-
törakenteeseen (sukupuolijakaumaan, keski-
ikään, keskipalkkaan, työntekijöiden koulutus-
tasoon ja matalapalkkaisten osuuteen). Tulos-
ten mukaan yksityistäminen ei näyttäisi vaikut-
taneen henkilöstön rakenteeseen. □
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