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Talouden rakennemuu-
toksen on arveltu nopeu-
tuneen viime vuosina. 
Tehtaita on ajettu alas ja 
valmistusta on siirretty lä-

hemmäs markkinoita ja/tai maihin, joissa 
kustannustaso on alhaisempi kuin Suo-
messa. Tämä kehitys ei näytä rajoittuvan 
metsä- ja elektroniikkateollisuuteen, joi-
den tiedetään olevan rakennemuutoksen 
kourissa, vaan se koskee taloutta laajem-
minkin. Muutosprosessi edistää yritysten 
globalisoitumista; tämän avulla yritykset 
voivat sijoittaa eri tuotantovaiheita eri 
maihin suhteellisten etujen mukaisesti 
(Clark ja Stanley 2003). Vastaavasti 
on arveltu - ja toivottu - että arvoketjun 
alku- ja loppupäähän sisältyvät toimin-
not kuten tutkimus- ja kehitystyö sekä 
markkinointi ja brändäys jäisivät Suo-
meen ja kasvaisivat (esim. Ali-Yrkkö 
2013).

Ali-Yrkön tutkimissa kansainvälis-
tyneiden suomalaisten yritysten tapa-
uksissa havaittiin, että tuotannon siir-
tyessä ulkomaille myös merkittävä osa 
arvonlisästä1 voi valua pois Suomesta. 
Tuotantoketjujen monimutkaistuessa 
yrityksen tulos näytetäänkin sen maan 
myyntiyksikössä, missä lopputuote on 
myyty. Näin käy siitä huolimatta, että 
varsinainen osaaminen on Suomessa 
samoin kuin yrityksen toiminnan riski. 

Tuotannon hajauttaminen edellyttänee 
kuitenkin tuotannon ja markkinoinnin 
koordinaatiota ja aineettomia investoin-
teja Suomessakin. 

Seuraavassa tarkastellaan Piekkolan 
ja Åkerholmin (2014) tutkimuksen 
pohjalta tuotannontekijöiltään erilais-
ten alojen kokonaistuottavuuden kasvua 
kotimaassa, joka riippuu kaikkien työ- ja 
pääomapanosten käytön tehokkuudesta. 
Kokonaistuottavuudessa tuotos mitataan 
siis työpanoksen sijaan kokonaispanok-
seen eli yhdistettyyn työ- ja pääoma-
panokseen suhteutettuna. Tarkastelun 
kohteena ovat etenkin aineettomien in-
vestointien klusterit, joiden on arveltu 
olevan kansantalouden toinen kivijalka 
pääomavaltaisen teollisuuden ohella 
(Kaitila 2007).

Se osa talouskasvusta, joka ei 
tule työ- eikä pääomapanoksen 

lisääntymisestä, perustuu 
kokonaistuottavuuden kasvuun.

Yritysten tulevaisuuden menestysteki-
jöitä ei voida tarkastella mekaanisesti 
eri toimialojen viimeaikaisen kehityk-
sen perusteella. Kasvuteorian mukaan 
pitkän aikavälin kokonaistuottavuuden 
kasvu tulee ensinnäkin sisäisistä tehosta-

mistoimenpiteistä eli teknisestä kehityk-
sestä. Toiseksi yritys voi myös parantaa 
rakenteita kohdentamalla tuotantopa-
noksia uudelleen.2 Teknisen kehityksen 
murroksessa voi olla, että osa tuotan-
nontekijöistä kuten koneista ja laitteista 
tulee tarpeettomiksi, jolloin esimerkiksi 
aineettomiin investointien siirtyminen 
nopeuttaa talouden rakennemuutosta. 

Käytössä on laaja EK:n palkka-aineis-
to ja Suomen Asiakastiedon tilinpää-
tösaineisto vuosilta 1997–2012. Aineistot 
kattavat varsin laajasti Suomen yksityi-
sen sektorin. Palveluista mukana ovat 
yksityiset palvelut. Pienemmät yritykset 
ovat aliedustettuina, mutta Suomen kan-
santalouden kilpailukyvyn lähtökohdista 
aineisto on varsin edustava. Talouden kil-
pailukykyä tulevaisuudessa peilaavassa 
tarkastelussa myös Nokian vaikutus ta-
louteen on poistettu. Tuotantopanoksia 
ovat korkeakoulutuksen saaneet, työn-
tekijät, kiinteät investoinnit, aineetto-
mat investoinnit ja välituotepanokset. 
Aineettomat investoinnit muodostuvat 
tutkimuksen ja kehityksen (T&K) lisäk-
si myös johtamiseen ja markkinointiin 
liittyvistä organisaatioinvestoinneista 
sekä tieto- ja viestintäteknologiainves-
toinneista.3 

Talouden kehitystä tarkastellaan eri 
aloilla. Alat määräytyvät tilastollisesti 
klusterianalyysissä siten, että kuhunkin 

Tuottavuusmysteeri ja aineeton pääoma 
– uutta kasvua etsimässä•

Viime vuosina kokonaistuottavuuden kasvu – teknisen kehityksen ja rakennemuutoksen vaikutus - on tyrehtynyt muilla aloilla 
kuin T&K-pääomavaltaisella alalla, jonka ennustetaan vain vahvistavan rooliaan taloudessa tulevaisuudessa. Talouskasvun 
tukeminen ei tapahdu tuottamattomilla kiinteillä investoinneilla ja pelkällä kulujen karsimisella, vaan on aika edistää 
investointeja aineettomaan pääomaan eli tutkimus- ja kehitystyöhön ja myös johtamiseen ja markkinointiin. Aineettomiin 
investointeihin perustuva tuotanto on joustavaa ja vaatii työvoiman liikkuvuutta yritysten välillä sekä uusia yrityksiä alalle.
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YKSITYISEN SEKTORIN RAKENNEMUUTOS ON VIIME VUOSINA 
LIEVENTÄNYT TUOTTAVUUDEN ALENEMISTA SUOMESSA.

klusteriin valikoituvat yritykset, joiden 
tuotannontekijöiden käyttö on lähellä 
alan mediaaniarvoja. Omiksi aloikseen 
erottuvat aineettomia investointeja teke-
vät, pääomavaltaiset ja työvoimavaltaiset 
alat. Aloja on kaikkiaan kuusi. 

Aineettomat investoinnit 
kohdistuvat T&K-toimintaan, 

johtamiseen, markkinointiin sekä 
tieto- ja viestintäteknologiaan.

Perinteiset teollisuus- ja palvelutoimialat 
hajautuvat yllättävän tasaisesti muodos-
tettuihin klustereihin. Perinteinen toimi-
alajako kuvaa siten heikosti sitä, millaista 
tuotantopanosten käyttö yrityksessä on. 
Esimerkiksi palveluyrityksistä löytyy 
monia, jotka investoivat runsaasti kiin-
teään pääomaan, ja monet teollisuuteen 
perinteisesti luokitellut yritykset elävät 
tarjoamillaan palveluilla.

Rakennemuutos kattaa myös muutok-
set yritysten aikaisempien investointien 
ns. uponneissa kustannuksissa, jotka 
voivat olla merkittäviä aiheuttaen koko-
naistuottavuuden vaihtelua yli ajan.4 Tyy-
pillisesti etenkin talouden laskukausina 
yritysten uponneet kustannukset voivat 
olla suuret, kun tuotantopotentiaalia jää 
runsaasti käyttämättä. 

TUOTTAVUUDEN LASKU JA RAKENNE-
MUUTOKSET 
Piekkola ja Åkerholm (2014) ovat 
tarkastelleet yksityiskohtaisesti Suo-
men kansantalouden tuottavuuden 
laskun mysteeriä. Tuottavuuden lasku 
vuodesta 2007 on kohdannut Eurooppaa 
laajemmin ja myös verrattaessa Euroop-
paa Yhdysvaltoihin. Uuden teknologian 
käyttöönotto ei ole tapahtunut odotetus-
ti, ja osa vanhasta pääomasta on käynyt 
kannattamattomaksi. Samalla yritysten 
investoinnit aineelliseen pääomaan ovat 
vähentyneet voimakkaasti ja ne ovat kes-
kittyneet kulujen karsimiseen. 

Tuottavuuden alenemista on lieventä-
nyt rakennemuutoksen voimistuminen 
Suomen yrityssektorilla vuodesta 2007 
eli samaan aikaan finanssikriisin kanssa. 
Seuraavassa taulukossa on kokonaistuot-
tavuuden muutokseen sisätyvien tekni-
sen kehityksen ja rakennemuutoksen 
komponentit. Hajotelma on tehty myös, 
kun tuotanto-olosuhteiden oletetaan 
muuttuneen vuosina 2007–2012 ver-
rattuna koko ajanjaksoon. Rinnalla tar-
kastelemme työpanoksen tuottavuuden 
muutosta, jossa yritykset aggregoituvat 
yksityisen sektorin tasolle työpanoksien 
eikä arvonlisä-osuuksien mukaan. Koko-
naistuottavuus ja työn tuottavuus (tuo-
tos työtuntia kohti) ovat eri ajanjaksoina 
vuosina 1998–2012 kehittyneet taulukon 
1 osoittamalla tavalla. 

Teknisen kehityksen 
vaikutus talouskasvuun on 
kääntynyt negatiiviseksi ja 
pääomavaltaisten yritysten 
sisäinen tehostuminen on 

tyrehtynyt.

Keskimääräinen kokonaistuottavuuden 
vuosikasvu 3,4 prosenttia ylittää Yhdys-
valtojen kokonaistuottavuuden kasvun 
1976–1996 (Petrin et al. 2011), mutta 

kokonaistuottavuuden kasvun hidastu-
minen on ollut ajanjakson sisällä varsin 
dramaattista. Kokonaistuottavuuden 
kasvu oli peräti 5,2 prosenttia vuosina 
1998–2006 hidastuen 1,5 prosenttiin vuo-
sina 2011–2012. Työn tuottavuuden kasvu 
on hidastunut vähemmän, 3,7 prosentista 
vuosina 1998–2006 2,5 prosenttiin vuo-
sina 2011–2012. 

Yli koko ajanjakson 1998–2012 tekni-
nen kehitys on kontribuoinut keskimää-
rin 2,4 prosenttiyksikköä kokonaistuot-
tavuuden kasvuun, mutta sen vaikutus 
on ollut vuosina 2011–2012 merkittävän 
negatiivinen, -3,1 prosenttia tai peräti 
-3,5 prosenttia, jos otetaan huomioon 
muuttuneet tuotanto-olosuhteet5 (eli pa-
nosten käytön tuotantovaikutukset ovat 
muuttuneet vuosina 2007–2012 verrat-
tuna aikaisempaan vuosina 1998–2005). 
Erityisesti pääomavaltaisten yritysten 
sisäinen tehostuminen on tyrehtynyt. 
Työvaltaisten, vain vähän aineetonta 
pääomaa käyttävien yritysten tuottavuu-
den kasvu on kääntynyt vieläpä jyrkästi 
negatiiviseen suuntaan. Rakennemuutos 
on vielä suurempi ja vastaavasti tekninen 
kehitys synkempi, jos otetaan huomioon 
muuttuneet tuotanto-olosuhteet vuosi-
na 2007–2012 verrattuna aikaisempaan 
ajanjaksoon. Työn tuottavuuden raken-
nemuutostekijä on myös ollut positiivi-
nen viime vuosina. 

Vuosi Kokonaistuottavuus MP Työn tuottavuus LP
MP kasvu Tekninen 

kehitys
Rakenne-
muutos

LP kasvu Sisäinen Rakenne-
muutos

98–01 6.0 1.8 4.2 3.6 6.0 -2.4
02–04 3.7 3.8 -0.1 4.3 4.6 -0.3
05–06 5.7 12.8 -7.1 2.9 5.5 -2.6
07–10 0.3 -0.5 0.9 0.2 1.5 -1.3
07–10 uusi teknologia 0.3 -1.1 1.4    
11–12 1.5 -3.1 4.5 2.5 0.3 2.1
11–12 uusi teknologia 1.5 -3.5 5.0    
Keskiarvo 3.4 2.4 1.0 2.6 3.7 -1.1

Taulukko 1. Kokonaistuottavuuden ja työn tuottavuuden kasvu eri ajanjaksoilla 1998–2012.

Lähde: Piekkola ja Åkerholm (2014).
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Kuva 1. Arvonlisän kehitys työtuntia kohden yt vuosina 1997–2031 käyttäen ennusteissa 
vuosien 2007–2012 tuotanto-olosuhteita (yhtenäinen viiva) tai vuosien 1997–2006 tuotanto-
olosuhteita (katkoviiva) (logaritmeina alojen yhteenlasketusta kehityksestä).
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Kuva 2. Työn tuottavuuden kasvu gy käyttäen ennusteissa vuosien 2007–2012 (yhtenäinen 
viiva) tai vuosien 1997–2006 (katkoviiva) tuotanto-olosuhteita.

TALOUDEN KEHITYS VUOTEEN 2031
Simuloinnissa ennustetaan yrityssek-
torin eri alojen kehitystä vuoteen 2031, 
perustana ensinnäkin alojen työpanos-
osuuksien kasvu vuosina 1997–2012, jota 
on interpoloitu vuoteen 2031 saakka. Las-
kelmassa organisaatiopääomavaltaisilla 
( johtamiseen ja markkinointiin paljon 
panostavilla) yrityksillä työpanos kasvaa 
2 prosenttia vuodessa ja T&K-pääoma-
valtaisella alalla 2,4 prosenttia, joista jäl-
kimmäinen luku on puolet toteutuneesta 
vuosina 1997–2012.6 Tuotantopanoksissa 
on erotettu korkeasti koulutetut ja muut 
työntekijät, ja koulutustason nousun ole-
tetaan jatkuvan samana kuin mikä sen 
muutos oli vuosina 1998–2012.7

Simuloinnin pohjana on kokonais-
tuottavuuden lähtötaso vuonna 1997 ja 
estimoinnit vuosille 1997–2006 ja 2007–
2012. Perusskenaariossa oletetaan, että 
tuotanto-olosuhteet ja tämän mukana 
sisäisten tehostamistoimenpiteiden vai-
kutus jäävät pysyvästi aikaisempaa al-
haisemmiksi vuosien 2007–2012 tasolle 
vuosina 2007–2031. Toisessa vaihtoeh-
dossa tarkastellaan talouden kehitystä, 
jos tuotanto-olosuhteet olisivat säilyneet 
vuosien 1997–2006 kaltaisina vuodesta 
2007 eteenpäin, toisin sanoen kiinteän 
pääoman tuottavuus olisi säilynyt mer-
kittävästi korkeampana kuin mikä se oli 
vuosien 2007–2012 tuotanto-olosuhteis-
sa. 

Kuvassa 1 yhtenäinen viiva kuvaa ar-
vonlisää työtuntia kohden (so. työn tuot-
tavuutta) soveltaen vuosien 2007–2012 
tuotanto-olosuhteita myös tuleville 
vuosille (luvut ovat logaritmisina). Kat-
koviivalla on vastaava kehitys vuosina 
1997–2031 käyttäen vuosien 1997–2006 
tuotanto-olosuhteita koko ajanjaksolle. 
Kuvassa 1 käyrien kaltevuus osoittaa työn 
tuottavuuden vuosikasvun8, joka on esillä 
kuvassa 2.

Kuvioissa 1 ja 2 työn tuottavuuden kas-
vu on 2 prosenttia vuosina 1998–2006, 
joka on pienempi kuin todellinen kasvu, 
3,7 prosenttia. Tätä selittää havainto-
määrän aleneminen estimoitaessa ensin 
alakohtaisesti. Katkoviivalla merkitystä 
vaihtoehtoisesta skenaariosta nähdään, 
että työn tuottavuuden kasvu olisi kiihty-
nyt 3 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä, 
jos tuotanto-olosuhteet olisivat pysyneet 
ennallaan.

Uusia tuotanto-olosuhteita vuosina 
2007–2012 kuvaa alhaisempi teknologi-
nen kehitys ja rakennemuutos. Kuvio 2 
osoittaa, että työn tuottavuuden kasvu 
on pitkään hidasta, etenkin kun mallissa 
säästäminen heijastaa mennyttä inves-
tointikäyttäytymistä ja näin resursseja 
ei kohdenneta nopeasti kasvaville aloille. 
Vuoden 2008 lopun talouden äkkipysä-
ys saakin juurensa uusista tuotanto-olo-

suhteista vuonna 2007, joka katsotaan 
teknologisen muutoksen alkamisajan-
kohdaksi. Äkillinen muutos kilpailu- ja 
tuotanto-olosuhteissa ensin pudottaa 
tuottavuuden kasvua, kun resurssit ja 
varat ovat väärillä aloilla. Erityisesti 
olemassa oleva kiinteä pääoma tuottaa 
uusissa tuotanto-olosuhteissa alemmat 
tuotantojoustot kaikilla muilla aloilla 
paitsi T&K-toiminnassa. Aineettoman 
pääoman aloilla aineettoman pääoman 
tuotantojoustot säilyvät sen sijaan suu-
rina, 20 prosentissa.

Kuvio 3 osoittaa alojen arvonlisäosuuk-
sien suhteellisen muutoksen yli ajan.

T&K-pääomavaltaisen alan osuuden 
nousu 10 prosentista vuonna 1997 runsaa-
seen 20 prosenttiin vuonna 2012 vastaa 

Finanssikriisin jälkeisissä 
uusissa tuotanto-olosuhteissa 

työn tuottavuuden ja siten 
elintason nousun ennustetaan 
jäävän aiempaa hitaammaksi.
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toteutunutta kehitystä (ilman Nokiaa). 
Simulaatiossa T&K-pääomavaltainen ala 
kasvaa edelleen ripeästi ollen puolet yri-
tystoiminnasta vuoteen 2031 mennessä. 
T&K-pääomavaltaisia aloja ovat pääasias-
sa koneiden ja laitteiden valmistus, sähkö-
tekniikka ja tiede. Yrityksistä Wärtsilä ja 
Kone ovatkin Suomen lippulaivoja, mutta 
mukaan mahtuvat myös suuret ohjelmis-
totalot kuten Tieto ja rakennusalan yritys-
ten palvelutoimintaa kuten YIT ja NCC. 

Toinen osuuttaan kasvattava ala on 
organisaatiopääomavaltainen ala, jonka 
osuus vuodesta 1997 on kasvanut vähem-
män, 3 prosenttiyksikköä 19 prosenttiin 
vuoteen 2012 mennessä ja jonka osuus 
vakiintuu 25 prosenttiin 2020-luvulla. 
Suuret kaupan yksiköt tekevät myös mer-
kittäviä aineettomia investointeja eli pa-
nostavat markkinointiin, johtamiseen ja 
etenevässä määrin myös T&K-toimintaan.

Ennusteen mukaan yrityssektorilla 
runsaasti aineetonta pääomaa 

käyttävien alojen osuus 
arvonlisäyksestä nousee 

voimakkaasti 70 prosenttiin 
vuoteen 20131 mennessä. 

Pääomavaltainen ala jää häviäjän rooliin, 
ellei tuottavuuskasvu jatkossa perustu 
muuhunkin kuin kulujen karsintaan ja 
toiminnan supistamiseen. Simulaatiossa 
kiinteän pääoman tulo-osuus laskee huo-
mattavasti eikä aineettoman pääoman 

tulo-osuuskaan merkittävästi nouse. 
Tosin kiinteät investoinnit on tilinpää-
töksissä esitetty varsin epätarkasti. Siten 
kiinteiden investointien tuotantovaiku-
tukset ovat tarkastelussa todennäköisesti 
todellista alhaisemmat ja pääomavaltai-
sen alan romahdus ei ole niin suuri kuin 
mitä simulaatio kuvaa. Pitkän aikavälin 
aineettoman pääoman ja tuotannon 
suhde 30 prosenttia edellyttää edelleen 
merkittäviä investointeja joka vuosi, 
koska aineettomat investoinnit kuluvat 
nopeasti. Tarkastelussa ei ole ennustet-
tu merkittäviä muutoksia säästämisessä, 
ja siksi aineettomat investoinnit toden-
näköisesti kasvavat ennustetuista, mikä 
nopeuttaa talouden rakennemuutosta.

LOPUKSI
Kokonaistuottavuuden kasvun nopeu-
tuminen nykyisestä on välttämätöntä 
talouden saattamiseksi kasvu-uralle. 
Tässä artikkelissa esitetyssä tarkastelus-
sa kokonaistuottavuus kasvoi taloudessa 
keskimäärin peräti 5,2 prosenttia vuosina 
1998–2006, mutta kasvu tyrehtyi 0,7 pro-
senttiin vuosina 2007–2012. 

Pohjolan (2014, 19) mukaan raken-
nemuutosten vaikutus on viime vuosina 
ollut positiivinen mutta vähäinen, kun 
rakennemuutoksena katsotaan työvoi-
man liikkumista alhaisen ja korkean 
tuottavuuden yritysten välillä. Koko-
naistuottavuuden tarkastelussa voidaan 
kuitenkin todeta juuri korkeakoulutuk-
sen saaneiden liikkuvuuden olleen ta-
louskasvun veturi vuodesta 2007 niillä 

aloilla, jotka nojaavat osaamiseen. Lisäksi 
kokonaistuottavuuden tarkastelu mah-
dollistaa myös muiden tuotannonteki-
jöiden rakennemuutosvaikutuksen ana-
lyysin. Yksi merkittävä rakennetekijä on 
ollut aineettomat investoinnit ja toinen 
vanhan teknologian ja pääoman karsinta 
pääomavaltaisilla aloilla. Joka tapaukses-
sa tieto- ja viestintäteknologia on uuden 
teknologisen murroksen ytimessä, mut-
ta kuitenkin Pohjolan korostama yleis-
käyttöinen teknologia pitäisi ymmärtää 
laajemmin kattamaan lisäksi johtamis- ja 
markkinointiosaamista ja tutkimus- ja 
kehitystoimintaa. Tieto- ja viestintätek-
nologiasektorin osuushan kansantalou-
desta oli vain 4 prosenttia vuonna 2010.

Kiinteiden investointien ja 
kulujen karsimisen sijasta 

tulisi panostaa aineettomiin 
investointehin, myös 

perinteisen teollisuuden aloilla.

Pelkillä kiinteillä investoinneilla, kulujen 
karsimisella ja samanaikaisella kysynnän 
tukemisella ei saavuteta pitkän aikavälin 
kasvua vaan vahvistetaan kansantalou-
den rakenteellista epätasapainoa. On aika 
edistää aineettomia investointeja, mikä 
ei ole suinkaan perinteisen teollisuuden 
alasajoa. Tätä todistavat menestyvimmät 
yritykset, joilla T&K-toiminta on kaiken 
Suomessa tapahtuvan toiminnan keski-
össä. 

Kesän alussa 2014 EU:n komission 
maakatsaus väitti päinvastoin T&K-
investointien tuottavan Suomessa huo-
nosti, mutta patenttien määrä on monella 
mittarilla säilynyt lähes ennallaan huip-
puvuodesta 2006, jääden toki jälkeen Eu-
roalueen ja Yhdysvaltojen ulkopuolisesta 
kehityksestä. Piekkola (2014) on lisäksi 
havainnut T&K-investointien selvästi li-
sänneen suomalaisten yritysten markki-
na-arvoa, kun T&K-investointien määrää 
mitataan niiden vaikuttavuudella.

Kasvu on keskittynyt tutkimus- ja 
tuotekehitystyöhön, ja myös organi-
saatioinvestointeja johtamiseen ja 
markkinointiin tarvitaan lisää tieto- ja 
viestintäteknologian ohella. Organisaa-
tiopääomavaltaisilla aloilla tuottavuus on 
laskenut, joten sielläkin tarvitaan ripeitä 
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Kuvio 3. Alojen arvonlisäosuuksien kehitys 1997–2031 ottaen huomioon uudet tuotanto-
olosuhteet vuodesta 2007.
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rakenteellisia uudistuksia. Vaikka juuri 
nyt Euroopan alhainen kysyntä ei luo 
kasvupohjaa, niin hyvä markkinointityö 
ja T&K-toiminta voi tuottaa hedelmiä 
ripeästikin kysynnän elpyessä. Lisäksi 
aineettomien investointien tuotto näkyy 
usein vasta usean vuoden kuluttua.

Suomen roolina on olla arvoketjun sii-
nä päässä, jossa käytetään paljon aineet-
tomia investointeja. Siten Suomen yksi 
menestystekijä on suorien investointien 
lisääminen Suomeen, mistä viime aikoi-
na on esimerkkinä Microsoftin Nokian 
puhelimien osto ja Googlen investoinnit. 
Monikansalliset yritykset hajauttavat 
tuotantoaan eri maihin, koska ne yrittä-
vät hyödyntää tuotannontekijävarantojen 
eroja eri maissa. Tällöin toisessa maassa 
tuotettu lisäarvo tuotteessa saa tilastois-
sa aikaan vertikaalisen ristikkäiskaupan 
kasvun, jossa kauppaa käydään periaat-
teessa samankaltaisilla, mutta erilaatui-
silla tai erihintaisilla tuotteilla (Yoshida 
ym. 2009, 352). Tässäkin arvoketjussa on 
tärkeää, että Suomeen jää juuri aineetto-
mia investointeja edellyttävä osa moni-
kansallisen yrityksen toiminnasta. 

Tarvitaan aineetonta pääomaa 
hyödyntäviä investointeja 
Suomeen, korkeatasoista 
koulutusta ja työvoiman 

liikkuvuutta yritysten välillä.

Koulutuksen taso ja koulutetun työvoi-
man hakeutuminen tuottavimpiin yrityk-
siin on myös rakennemuutoksen ydintä. 
Aineettomiin investointeihin perustuva 
tuotanto on joustavaa ja vaatii työvoiman 
liikkuvuutta yritysten välillä. Aineeton 
pääoma voi myös karttua ripeämmin, 
kun työntekijällä on kokemusta useista 
yrityksistä. Sen sijaan pääomavaltaisilla 
aloilla sopeutuminen luovaan tuhoon 
on haastavampaa, koska työntekijöillä 
on enemmän yritysspesifistä osaamista 
liittyen esimerkiksi koneiden ja laittei-
den käyttöön. 

Suomen kansantaloudella on edelleen 
olemassa kasvun eväät, mutta tämä edel-
lyttää aivan uudenlaista ajattelua: osaami-
sen tukemista, aineettomia investointeja 
ja tuotanto-olosuhteiden järjestämistä 
sellaisiksi, että yritysten kannattaa pitää 

tuottavin toiminta Suomessa. Voi olla että 
näitä eväitä kasvuun on jo olemassa Eu-
roopan ja Yhdysvaltojen toipuessa, mutta 
itsestään selvää se ei ole. •

Viitteet

1 Tuotteen eri valmistusvaiheissa käytetyt tuo-

tannontekijäpanokset lisäävät sen arvoa. Näistä 

arvonlisistä muodostuu – eräin tarkennuksin – 

bruttokansantuote ja kansantulo.

2 Kokonaistuottavuuden sisäiset tehostamis-

toimet lisäävät tuotantoa samoilla panoksilla, ja 

myönteisissä rakennetekijöissä lisäpanostuksen 

tuotosvaikutus ylittää kustannusvaikutukset. 

Tuotosvaikutuksen arvioimiseksi on arvioitava em-

piirisesti panosten tuotantojoustoja, kun tuotantoa 

selitetään eri tuotantopanoksilla.

3 Aineettomia investointeja on mitattu kuluar-

vioperiaatteella perustuen näihin toimintoihin 

liittyvien ammattien palkkakuluihin, ks. Piekkola 

(2011, 2013) sekä Ilmakunnas ja Piekkola 

(2014).

4 Ks. Basu ja Fernald (2002) sekä Petrin et al. 

(2012).

5 Tämä on tehty käyttäen tuotantofunktioesti-

mointia erikseen vuosille 2007–2012.

6 Aineistosta on poistettu Nokia, joka yksittäisenä 

yrityksenä heilauttaa aggregaattilukuja merkittä-

västi vuodesta toiseen. T&K-työntekijöiden kasvua 

muissa yrityksissä viime vuosina selittääkin mer-

kittävästi Nokialta vapautuneet insinöörit.

7 Kiinteät ja aineettomat pääomakannat akkumu-

loituvat tuotantofunktion estimaattien mukaan, 

kun kiinteän pääoman poistot ovat 5 prosenttia 

ja aineettoman pääoman poistot 20 prosenttia. 

Investoinnit vastaavat kunkin pääomainvestoinnin 

tuotanto-osuuksia.

8 Matemaattisesti ottaen tämä on kuvion 1 käyrien 

ominaisuus, koska ne kuvaavat alkuperäisten 

lukujen logaritmeja.

• Kiitän Johnny Åkerholmia kirjoituksen kommen-

toinnista. Kirjoitus on osa Tekesin rahoittamaa 

INNOEUROPE-projektia ”Aineeton pääoma – 

osaamisen ja lisäarvon tukeminen Euroopassa”.
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