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Onko teknologinen kehitys hiipumassa?

Ari Hyytinen

Edellä sanotun valossa on perusteltua kysyä, 
onko teknologinen kehitys nopeutumassa vai 
hidastumassa? Onko erityisesti merkittävien, 
teknologiseen kehitykseen murroksia aiheutta-
vien ”radikaalien” innovaatioiden määrä kas-
vussa vai ennemminkin hiipumassa? Miten näi-
tä ilmiöitä voidaan ylipäätään tutkia? Teen tässä 
pääkirjoituksessa lyhyen katsauksen kolmeen 
uuteen tutkimukseen, joilla tämänkaltaisiin ky-
symyksiin on pyritty vastaamaan. 

* * *

Bloom ym. (2020) kysyvät tutkimuksessaan, 
onko uusien ideoiden löytäminen ja tuottami-
nen tullut aikaisempaa vaikeammaksi. Tutki-
muksen lähtökohta on se, että talouskasvu pe-
rustuu uusiin ideoihin ja että sen voidaan siksi 
ajatella olevan kahden uusien ideoiden tuotta-
miseen liittyvän tekijän tulo: Talouskasvu ja 
teknologinen kehitys = (Tehdyn tutkimuksen 
määrä) × (Tutkimuksen tuottavuus). Näistä en-
simmäinen kuvaa tutkimukseen panostettujen 
inhimillisten voimavarojen määrää, kuten tutki-

Pitkän aikavälin talouskasvua koskevan tutki-
muksen kantava ajatus on, että talouskasvu on 
suurelta osin seurausta teknologisesta kehityk-
sestä. Teknologinen kehitys puolestaan perus-
tuu keksintöihin, ideoihin ja innovaatioihin. 
Niiden ansiosta tuottavuus kasvaa eli samalla 
panosmäärällä voidaan saada entistä suurempi 
ja/tai parempilaatuinen tuotos aikaan. Tämä 
tarkoittaa, että reaalinen bruttokansantuote 
henkeä kohden laskettuna ja siten materiaalinen 
hyvinvointi voivat kasvaa ilman, että esimerkik-
si tuotantoon tarvittavien pääoman, työvoiman 
tai materiaalien ja energian määrät kasvavat. 
Huolestuttava havainto on, että tuottavuuden 
kasvu on hidastunut Yhdysvalloissa (ks. mm. 
Fernald 2015) ja monissa Euroopan maissa 
2000-luvun alkuvuosien jälkeen.

Teknologisen kehityksen jatkuminen on toi-
vottavaa myös vihreän siirtymän näkökulmasta. 
Vihreät keksinnöt ja ideat tukevat toimia, joilla 
ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä ja sitä, että 
taloudellinen kehitys saadaan kytkettyä irti ym-
päristökuormituksesta ja luonnonvarojen liika-
käytöstä (esimerkiksi Dasgupta ym. 2021). 
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musta tekevien tutkijoiden määrää ja tutkimuk-
seen käytettyjen tehokkaiden työtuntien mää-
rää. Jälkimmäinen termi kuvaa puolestaan tuo-
tettujen uusien ideoiden määrää suhteutettuna 
tehdyn tutkimuksen määrään. Tutkimuksen 
tuottavuuden voidaan sanoa paranevan tai heik-
kenevän sen mukaan, kasvaako vai laskeeko ide-
oiden määrä suhteutettuna tehdyn tutkimuksen 
määrään. 

Tehdyn tutkimustyön määrää ja sen tuotta-
vuutta arvioidaan mainitussa tutkimuksessa 
monenlaisien mittareiden ja mikro- ja makroai-
neistojen avulla. Tarkastelun kohteena ovat mm. 
kokonaistuottavuuden kasvu ja investoinnit ai-
neettomaan omaisuuteen Yhdysvalloissa, tran-
sistorien kehitykseen liittyvä ns. Mooren laki ja 
sen aikaansaamiseksi tehdyt puolijohdeyritys-
ten T&K-investoinnit, maataloudessa eri kasvi-
lajikkeiden satoisuus (crop yield) ja kyseisten 
alojen tutkimuspanostukset, kuolleisuus ja eli-
najanodote ja niihin liittyvät lääketieteelliset 
tutkimuspanostukset sekä yritysten tuottavuus-
kehitys ja panoskäyttö. 

Tutkimuksen keskeinen löydös on, että tut-
kimustyön tuottavuus on laskenut. Esimerkiksi 
Yhdysvaltojen taloutta koskevien makroaineis-
tojen valossa tutkimuksen tuottavuus on puolit-
tunut kerran kolmessatoista vuodessa. 
Kokonaisuutena nämä löydökset tukevat näke-
mystä, että uusien ideoiden löytäminen ja tuot-
taminen tullut aikaisempaa vaikeammaksi.

* * *

Kelly ym. (2021) puolestaan pyrkivät kehit-
tämään lähestymistavan, jolla voitaisiin mitata 
ja arvioida, kuinka teknologiset innovaatiot ovat 
kehittyneet pitkällä aikavälillä. Mielenkiintoisen 
näkökulman tähän tarjoavat pitkät aineistot pa-
tenteista, joita on esimerkiksi Yhdysvalloissa 

saatavilla kansallisesta patenttivirastosta 
(USPTO) vuodesta 1840 alkaen. Yksi hyvin pal-
jon käytetty indikaattori tietyn patentin ja siihen 
liittyvän keksinnön merkityksestä on, kuinka 
usein ja miten myöhemmin myönnetyt patentit 
viittaavat siihen. Koska näitä aikaisempiin pa-
tentteihin tehtyjä viittauksia (forward citations) 
ei ole järjestelmällisesti saatavilla vuotta 1947 
edeltävältä ajalta, vaihtoehtoinen tapa on tarkas-
tella patenttihakemusten kuvaustekstejä ko-
neoppimisalgoritmien avulla. 

Patenttitekstien analyysissä selvitetään, 
kuinka samanlainen kukin patentti on kuvaus- 
ja vaadetekstiltään aiemmin ja myöhemmin 
myönnettyjen patenttien kanssa. Tämän jälkeen 
lasketaan, kuinka usein patentti on samankal-
tainen verrattuna aikaisemmin myönnettyihin 
patentteihin. Jos se on selvästi erilainen eli vain 
harvoin samankaltainen sisällöltään kuin aiem-
mat patentit, siinä on erityistä uutuusarvoa. 
Tämän lisäksi tarkastetaan, että onko ko. pa-
tentti vaikuttanut myöhempiin patentteihin. 
Näin voidaan arvella tapahtuneen, jos myöhem-
mät patentit ovat usein samankaltaisia kuin tar-
kastelun kohteena oleva patentti, ja jos myöhem-
min myönnetyt patentit eroavat tarkastelun 
kohteena olevaa patenttia ennen myönnetyistä 
patenteista. Mikäli näin on, kyseinen patentti 
on selvästi vaikuttanut sen jälkeen tehtyihin 
keksintöihin. 

Tutkimuksessa osoitetaan, että patenttiteks-
tien analyysiin perustuva mittari kykenee tun-
nistamaan teknologisia murroskohtia, kuten 
teollisen vallankumouksen käynnistymisen 
1870–1880 lukujen tietämillä, muovi- ja kemi-
kaaliteollisuuden nousukauden 1920–1935 tie-
tämillä ja 1985 jälkeen tapahtuneen digitaalisen 
ja telekommunikaatioalan ym. murroksen. 
Tutkimuksessa esitetään myös sektorikohtainen 
tarkastelu, joka osaltaan lisää luottamusta mit-
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tarin kykyyn paikallistaa voimakkaita teknolo-
gisia muutoskohtia. Artikkelin tarkastelu päät-
tyy 2000-luvun alkupuolelle, jolloin henkeä 
kohden laskettujen murrosinnovaatioiden mää-
rä oli voimakkaassa laskussa edellisestä huipus-
taan – joskin se oli yhä selvästi korkeammalla 
kuin 1800- ja 1900-luvuilla. 

* * *

Park ym. (2023) arvioivat, ovatko tieteelliset 
artikkelit ja patentit nykyisin vähemmän mur-
roksia ja mullistuksia (disruptions) aiheuttavia. 
Tämän tutkimuksen tarkastelu keskittyy yksin-
omaan siihen, miten myöhemmin myönnetyt 
patentit viittaavat aiemmin myönnettyihin pa-
tentteihin, ja vastaavasti artikkeleiden osalta, 
kuinka myöhemmin julkaistut tieteelliset artik-
kelit viittaavat aiemmin julkaistuihin artikkelei-
hin. Tietyn patentin tai julkaisun erityistä mer-
kitystä kuvaa se, että niiden jälkeen patentoitu 
keksintö tai julkaistu tutkimustulos ei enää juu-
rikaan viittaa kyseistä patenttia tai artikkelia 
ennen julkaistuihin, vaan ainoastaan kyseiseen 
patenttiin tai artikkeliin. Jos esimerkiksi tietyl-
lä tutkimusalueella tietyn artikkelin julkaisun 
myötä aikaisempiin tutkimuksiin ei enää juuri-
kaan viitata myöhemmissä julkaisuissa, kertoo 
tämä jotain oleellista siitä, miten aikaisempien 
tutkimuksien löydökset ovat menettäneet mer-
kitystään. Tällaista julkaisua voidaan pitää mur-
roskohtana ko. tieteenalan kehityksessä. 

Tutkimuksen keskeiset löydökset perustuvat 
25 miljoonan Web of Science -tietokannasta löy-
tyvän tutkimuspaperin (1945–2010) ja 3,9 mil-
joonan USPTO-patentin (1976–2010) saamien 
viittausten tarkasteluun. Tällaisia artikkeliviita-
uksia on aineistossa 390 miljoonaa ja patentti-
viittauksia 35 miljoonaa. Lisäksi tutkijat hyö-
dyntävät muita aineistoja, kuten JSTOR, 

American Physical Society Corpus, Microsoft 
Academic Graph ja PubMed -tietokantoja. 

Tutkimuksen tärkein löydös on, että sekto-
reittain tarkasteltuna patentoidut keksinnöt ja 
julkaisut aiheuttavat nykyisin vähemmän mur-
roksia ja teknologisia katkoskohtia kuin aiem-
min. Park ym. (2023, s. 138) sanoin ”… papers 
and patents are increasingly less likely to break 
with the past in ways that push science and tech-
nology in new directions”. Vaikka tutkimuksessa 
hyödynnetty mittari ei otakaan huomioon sitä, 
kuinka tärkeitä (saatujen viittausten lukumää-
rällä arvioituna) tarkastelussa olevat patentit ja 
julkaisut ovat olleet, voidaan heidän löydöstään 
pitää merkittävänä – ja samalla vähintäänkin 
ajatuksia herättävänä. 

* * *

Aikaisempaa selvästi vihreämmän teknolo-
gisen kehityksen tavoite tarkoittanee väistämät-
tä, että jatkossa olisi kyettävä tekemään keksin-
töjä ja innovaatioita, jotka aiheuttavat eri aloilla 
teknologiseen jatkumoon murroksia ja katkos-
kohtia. Ne olisivat siis keksintöjä ja innovaatioi-
ta, jotka kääntäisivät teknologisen kehityksen 
suuntaa siten, että aikaisemmat ilmakehää hiili-
dioksidipäästöillä rasittaneet, ympäristöä kuor-
mittaneet ja luonnonvarojen liikakäyttöön joh-
taneet teknologiat kävisivät tarpeettomiksi. 
Tämän valossa yllä lyhyesti läpikäytyjen tutki-
musten tulokset eivät ole erityisen rohkaisevia. 
Ne eivät myöskään anna syitä odottaa, että mo-
nissa kehittyneissä talouksissa hiipunut tuotta-
vuuskasvu olisi nopeutumassa.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Tähän en osaa var-
muudella vastata. Ensinnäkään ei ole selvää, 
missä määrin yllä kuvatut pääosin – mutta ei ko-
konaan – Yhdysvaltoja koskevat löydökset yleis-
tyvät ja soveltuvat muihin maihin. Toiseksi var-
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muutta ei ole siitäkään, voidaanko yllä kuvatuis-
ta tutkimuksista edes tehdä sitä johtopäätöstä, 
että teknologinen kehitys olisi yleisesti hidastu-
massa tai että keskimääräistä merkittävämpien 
keksintöjen ja ideoiden tuottaminen olisi vai-
keutunut pysyvästi. Ehkäpä esimerkiksi ko-
neoppimismenetelmissä ja tekoälyssä viime ai-
koina saavutetut edistysaskelet tekevät niistä 
yleiskäyttöisen teknologian, joka nopeuttaa tek-
nologista kehitystä jatkossa (ks. esim. Hyytinen 
2019). 

Siltä osin kuin murroskohtia aiheuttavien 
ideoiden ja merkittävien uusien keksintöjen tuo-
tanto on hiipunut, epäselvää on, mikä sen on 
mahdollisesti aiheuttanut ja mitä se tarkoittaa. 
Yksi selitys mahdolliselle hiipumiselle on se, et-
tä erilaisia löydöksiä tehdään nykyisin niin pal-
jon, että uusia tärkeitä keksintöjä ja merkittäviä 
ajatuksia on vaikea tunnistaa niiden joukosta 
(Chu ja Evans 2021). On myös mahdollista, että 
monilla tieteenaloilla keskeiset löydökset on jo 
tehty ja että niillä ei ole odotettavissakaan mi-
tään erityisiä murroksia (Nature 2023). 

Meillä ei toistaiseksi myöskään ole kovin-
kaan paljon tietoa siitä, mitä tällaisten murros-
kohtia aiheuttavien (”radikaalien”) ideoiden te-
keminen edellyttää (Bryan ja Williams 2021) ja 
miten niiden syntyä voidaan tukea – siis muu-
toin kuin panostamalla pitkäjänteisesti ja riittä-
västi tutkijakoulutukseen ja tieteelliseen tutki-
mukseen (Akcigit ym. 2021). Merkittäviä, tek-
nologisen kehityksen suuntaa muuttavia (vihrei-
tä tai muita) keksintöjä ja innovaatioita syntyy 
vain, jos ihmisillä ja yrityksillä on kannustimet 
niitä tuottaa.

* * *

Kansantaloudellisen aikakauskirjan tämän 
numeron erityisteemana ovat talouspolitiikan 
arviot. Teemakokonaisuuden perustana ovat 
Talouspolitiikan arviointineuvoston järjestämäs-
sä seminaarissa 1.2.2023 pidetyt puheenvuorot. 
Valtiovarainministeri Saarikon puheenvuoron ja 
Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsenten sii-
hen kirjoittaman vastauksen lisäksi julkaisemme 
puheenvuoroja vihreää siirtymää käsittelevästä 
paneelikeskustelusta, jonka Talous politiikan ar-
viointineuvosto seminaarin yhteydessä järjesti. 
Osana teemakokonaisuutta julkaisemme myös 
Valtiontalouden tarkastusviraston tekemää  
finanssipolitiikan vaalikausiarviota esittelevän, 
Arto Kokkisen, Matthias Striflerin ja Sini Salmin 
kirjoittaman artikkelin. □
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