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Onko kasvu työllistänyt?

Tutkimuksessa selvitetään sitä, onko talouskasvun ja työl-
lisyyden välinen suhde muuttunut Suomessa 1990-luvun 
lamavuosina ja talouden elpymisvaiheessa. Kasvun ja 
työllisyyden välisen suhteen erityispiirteitä tarkastellaan 
myös toimialoittain. Erityistä huomiota kiinnitetään työn 
tuottavuuden kasvuun, josta kasvun työllistävyys paljol-
ti riippuu. Talouskasvun ja työllisyyden välistä suhdetta 
muuttaa työn tuottavuuden kasvun kiihtyminen, ei tasai-
nen tuottavuuden kasvu.

Kaksi epätarkkaa näkemystä

Tutkimuksen lähtökohtana on kaksi yleistä näkemystä 
talouskasvun ja työllisyyden välisestä suhteesta. Toisen 
mukaan talouskasvun työllistävyys on heikentynyt, koska 
informaatio- ja viestintätekniikassa tapahtunut vallanku-
mous on kiihdyttänyt työn tuottavuuden kasvua. Teolli-
suusmaissa on sen mukaan menossa siirtymä uuteen ai-
kakauteen, jota luonnehtii työllistämätön kasvu (jobless 
growth). Toisen näkemyksen mukaan kasvun ja työllisyy-
den välinen suhde on pysynyt ennallaan; työttömyyden 
hidas aleneminen kuvastaa vain talouskasvun laimeutta. 
Tutkimuksen keskeinen tulos on, että kumpikin näkemys 
antaa harhaanjohtavan kuvan sen vuoksi, että Suomessa 
koettiin vuosina 1992–1994 poikkeuksellinen ajanjakso.

Vuosien 1992–1994 raju rakennemuutos

Talouskasvun työllistävyys heikkeni Suomessa väliaikai-
sesti vuosina 1992–1994. Työn tuottavuuden kasvu kiih-

tyi, kun lama muutti talouden rakenteita. Tehottomia toi-
mipaikkoja hävisi runsaasti etenkin teollisuudessa. Lisäksi 
työvoimaa siirtyi tehottomista keskimääräistä tehokkaam-
man tuottavuuden toimipaikkoihin. Vaikka työn tuotta-
vuus on nyt Suomessa selvästi korkeammalla tasolla kuin 
ennen murrosvuosia 1992–1994, niin tuottavuuden kas-
vuvauhti eli talouskasvun työllistävyys on palannut viime 
vuosina normaaliksi. 
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