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Ammattirakenteet ovat voi-
makkaassa muutostilas-
sa. Autor et al. (2003) 
osoittivat, että teknologi-
nen kehitys on syrjäyttä-

nyt rutiininomaisia työtehtäviä, joita on 
helppo ohjelmoida robottien tehtäväksi. 
Tällaiset työtehtävät sijaitsevat yleensä 
palkkajakauman keskivaiheilla. Näihin 
lukeutuvat mm. toimistotyöt ja perintei-
sen teollisuuden ammattien edustajat. 

Samaan aikaan on kuitenkin syntynyt 
uutta palkkatyötä matalapalkkaisiin pal-
velutehtäviin (kuten siivous) ja toisaalta 
korkeapalkkaisiin asiantuntijatehtäviin 
(esimerkiksi johtajat ja erityisasiantun-
tijat). Työmarkkinat ovat siis polarisoi-
tumassa. Tätä on tapahtunut sekä Suo-
messa että muissa kehittyneissä maissa 
(esim. Goos et al. 2014, Asplund et al. 
2011, Böckerman et al. 2016). 

Ammattirakenteiden muutoksia on 
pyritty selittämään tieto- ja viestintä-
teknologialla (ICT), tutkimuksella ja 
tuotekehityksellä (T&K), maailmankau-
pan muutoksilla ja toimintojen ulkois-
tamisella. Böckermanin et al. (2012) 
mukaan yrityksen panostus T&K:hon on 
yhteydessä sen ammattirakenteen pola-
risoitumisen kanssa. Michaels et al. 

(2014) ja Böckerman et al. (2016) ha-
vaitsivat, että ICT:n kasvu toimipaikois-
sa on kytköksissä asiantuntija-ammatti-
en osuuden kasvuun ja rutiininomaisten 
ammattien osuuden laskuun. Mic haels 
et al. (2014) ja Van Reenen (2011) puo-
lestaan osoittivat, että kansainvälinen 
kauppa on yhteydessä ammattiraken-
teen muutokseen, mutta yhteys syntyy 
välillisesti muiden yrityskohtaisten 
komponenttien, kuten T&K:n kaut-
ta. Nilsson Hakkala ja Huttunen 
(2016) havaitsivat, että toimintojen ul-
koistaminen johtaa rutiininomaisten 
ammattien kysynnän vähentymiseen 
yrityksissä. 

Vaikka ammattirakenteiden muu-
tosta on tutkittu paljon viime vuosina, 
varsin vähän tiedetään vielä, millaisten 
yritystason mekanismien välityksel-
lä ammattirakenteiden kehitystrendit 
ovat tapahtuneet. Böckerman et al. 
(2016) ja Maliranta (2013) ovat tut-
kineet työmarkkinoiden rakennemuu-
tosta suomalaisten yritysaineistojen 
avulla. Böckermanin et al. (2016) 
tutkimuksen mukaan ammattirakenteet 
ovat muuttuneet myös yritysten sisällä. 
Maliranta (2013) puolestaan havaitsi, 
että globalisaatio on vahvasti kytköksissä 

Työmarkkinoiden rakennemuutos 
yrityksissä ja yritysrakenteissa•

Tässä artikkelissa tarkastellaan ammattirakenteiden polarisaatiota sekä yrityksissä että yritysrakenteiden 
muutoksen välityksellä. Aineistona käytetään yhdistettyä yritys-työntekijä-aineistoa vuosilta 2000–2009. 

Rutiininomaisia työtehtäviä on kadonnut sekä yritysten sisällä että yritysrakenteiden muutoksen kautta. Sen 
sijaan korkean osaamistason ammattien osuuden kasvu taloudessa on toteutunut ennen kaikkea yrityksien 
sisällä tapahtuneiden muutosten kautta. Palveluammattien osuutta on kasvattanut eniten se, että uusissa 

yrityksissä palveluammattien osuus on ollut suuri ja poistuvissa yrityksissä pieni. Paljon T&K:hon panostavat ja 
ICT:tä käyttävät yritykset vähentävät erityisesti rutiininomaisia tehtäviä tekeviä tuotantotyöntekijöitä.



 T&Y talous ja yhteiskunta 4 | 2016 21

TERHI MACZULSKIJ'N (ylh.), MIKA 
MALIRANNAN ja SARI PEKKALA KERRIN 

mielestä työmarkkinoiden polarisaatiokehityksen 
syiden ja seurauksien ymmärtämiseksi on tärkeää 
eritellä se, mitä on tapahtunut yritysten sisällä ja 

mikä on ollut yritysdynamiikan rooli.
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yrityksissä tapahtuneeseen ammattira-
kenteen muutokseen. 

Työmarkkinat ovat 
polarisoitumassa niin, 

että työpaikat vähenevät 
keskipalkkaisissa ammateissa 
mutta lisääntyvät korkea- ja 

matalapalkkaisissa töissä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan ammat-
tirakenteiden polarisaatiota sekä yrityk-
sissä että yritysrakenteiden muutoksen 
välityksellä. Kansantalouden ammat-
tirakenteet muuttuvat, kun yritykset 
reagoivat teknologiseen murrokseen 
ja kansainvälisen kaupan muutoksiin. 
Yritykset joutuvat irtisanomaan väkeä 
tietyistä tehtävistä ja tarvitsevat uutta 
väkeä toisiin tehtäviin. Toisaalta kan-
santalouden ammattirakenteet muuttu-
vat myös yritysrakenteiden muutoksen 
kautta. Yritysrakenteet muuttuvat, kun 
murroksessa menestyvät yritykset vievät 
markkinaosuuksia vähemmän menes-
tyksekkäiltä. Yritysrakenteiden muutos 
vaikuttaa kansantalouden ammattira-
kenteiden muutokseen, jos kasvavien ( ja 
uusien) yritysten ammattirakenteet ovat 
erilaiset kuin supistuvien ( ja poistuvien) 
yritysten ammattirakenteet.

AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS 
SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ
Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Ti-
lastokeskuksen pitkittäistä työntekijä-
työnantaja-aineistoa (FLEED), joka kat-
taa kaikki yksityisen sektorin toimipaikat 
ja niiden työntekijät. Tulliaineistosta 
olemme yhdistäneet yksityiskohtaista 
tietoa suomalaisten yritysten harjoit-
tamasta tavaroiden ulkomaankaupasta 
tarkalla hyödyketasolla (ns. 8-numerota-
son tiedot kaikista hyödykkeistä). Lisäksi 
olemme yhdistäneet kyselyaineistotietoja 
palvelujen ulkomaankaupasta, toiminto-

jen ulkoistamisesta, ICT:n käytöstä sekä 
T&K:sta. Kyselyt eivät kata kaikkia yri-
tyksiä, mutta ne ovat edustava otos suu-
rista yrityksistä, joissa henkilökunnan 
määrä on vähintään 100. Yhdistetyt ai-
neistot kattavat myös hyvin suuren osan 
työvoimasta, joten sen avulla saadaan 
edustava kuva ammattirakenteiden muu-
toksista. ICT kysely kattaa tietoa vuoteen 
2009 asti. Osin siksi tarkastelemme työ-
markkinoiden rakennemuutosta 2000 ja 
2009 välillä. 

Kuviossa 1 tarkastellaan eri ammattien1 
työllisyysosuuksien muutoksia vuosien 
2000 ja 2009 välillä Suomen yksityisellä 
sektorilla. Mukana on kaikki vähintään 
10 henkeä työllistävät yritykset. Ku-
viossa nähtävissä oleva U-muotoinen 
yhteys ammattien työvoimaosuuksien 
muutoksessa ja palkkatasossa (ammatit 
järjestetty keskipalkan mukaan) kertoo 
työmarkkinoiden polarisaatiosta: keski-
palkkaisten ammattien työvoimaosuus 
on pienentynyt ja vastaavasti korkea- ja 
matalapalkkaisten ammattien osuudet 
ovat kasvaneet. 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten koko 
talouden tasolla nähty ammattirakentei-
den muutos on tapahtunut yritystasolla. 
Talouden ammattirakenteet voivat muut-
tua kahden mekanismin kautta: 1) yritys-
ten sisällä tapahtuneet muutokset ja 2) 
yritys- ja työpaikkarakenteiden muutok-
sen kautta tapahtuneet ammattirakentei-
den muutokset. 

Ammattirakenteet muuttuvat osin sitä 
kautta, että jatkavien yritysten sisällä 
ammattirakenteet muuttuvat. Näin ta-
pahtuu esimerkiksi silloin, jos yritykset 
rekrytoivat lisää erikoisasiantuntijoita ja 
samalla irtisanovat toimistotyöntekijöitä. 
Tätä voidaan kutsua ammattirakenteiden 
muutoksen yritysvaikutukseksi (englan-
niksi ”within effect”).

Ammattirakenteet voivat myös muut-
tua, vaikka yhdessäkään jatkavassa yri-
tyksessä ammattirakenteet eivät muut-
tuisi. Näin voi tapahtua yritysrakenteiden 
muuttumisen kautta. Rakennemuutos-
mekanismeja on kolmenlaisia: 

1) Uusien yritysten ammattirakenteet 
ovat erilaisia kuin (vanhojen) jatkavien 

JATKAVIEN YRITYSTEN SISÄLLÄ TYÖPAIKKOJEN POLARISAATIOTA EI 
JUURI NÄY. TYÖMARKKINAT OVAT POLARISOITUNEET 

YRITYS RAKENTEIDEN MUUTOKSEN KAUTTA.

Kuvio 1. Ammattirakenteen muutos Suomessa 2000−2009.
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yritysten.  Tätä kutsutaan markkinoille 
tulovaikutukseksi.

2) Poistuvien yritysten ammattiraken-
teet ovat erilaisia kuin (vanhojen) jatka-
vien yritysten. Tätä kutsutaan markki-
noilta poistumisvaikutukseksi. 

3) Kasvavien yritysten ammattiraken-
teet ovat erilaisia kuin supistuvien yri-
tysten. Tällöin yrityksien sisällä ei siis 
tapahdu ammattirakenteiden muutosta. 
Tätä voidaan kutsua osuussiirtymävai-
kutukseksi. 

Olemme mitanneet edellä kuvattuja 
neljää ammattirakenteiden muutoksen 
mekanismia käyttämällä alun perin Vai-
niomäen (1999) esittämää hajotelmame-
netelmää.2 

Kuvio 2 esittää ammattirakenteiden 
muutosten profiilia aggregaattitasol-
la (koko talouden tasolla) ja jatkavien 
yritysten sisällä vuosien 2000 ja 2009 
välillä. Aggregaattitasolla on nähtävissä 
ammattirakenteiden muutoksen pola-
risaatio. Polarisaatiomuoto melkein ka-
toaa, kun muutosta tarkastellaan jatkavi-
en yritysten sisällä. Korkean palkkatason 
ammateissa osuudet ovat kasvaneet ja 
keski- sekä matalapalkkaisissa ammateis-
sa osuudet ovat pienentyneet. Tulokset 
ovat linjassa Malirannan (2013) tutki-
muksen kanssa. 

Kuviossa 2 esitetyn kahden profiilin 
erot selittyvät yritystason rakennemuu-
toksilla, jotka voidaan siis jakaa kolmeen 
yllä kuvattuun osatekijään. Noiden kol-
men osatekijän vaikutukset on kuvattu 
kuviossa 3. Kuten kuviosta 2 nähtiin, 
merkittävin ero ammattirakenteiden 
muutoksissa aggregaatti- ja yritystason 
välillä koski palvelutehtäviä: aggregaat-
titasolla niiden osuus kasvoi noin kol-
me prosenttiyksikköä mutta yrityksissä 
osuus pieneni lähes yhden prosenttiyk-
sikön. 

Kuviosta 3 nähdään, että pääosa tuos-
ta neljän prosenttiyksikön erosta selittyy 
uusien yritysten markkinoille tulolla. 
Palvelutehtävien osuus taloudessa on 
kasvanut sitä kautta, että markkinoille on 
tullut uusia yrityksiä, joissa palveluteh-
tävien osuus on suurempi kuin vanhois-
sa yrityksissä keskimäärin. Poistuvilla 
yrityksillä on sen sijaan ollut vähäinen 
merkitys palvelutehtävien osuuden muu-
tokseen. 

”Sellaiset yritykset ovat 
kasvaneet, joissa korkea- ja 

matalapalkkaisten tehtävien 
osuus on ollut suhteellisen 

suuri.”

Jatkavien yritysten välillä esiintynyt 
työpaikkarakenteiden muutos on myös 
polarisoinut talouden ammattirakentei-
ta. Tämän mekanismin kautta välitason 

ammattien osuudet ovat supistuneet ja 
korkeamman sekä varsinkin matalam-
man palkkatason ammattien osuudet 
kasvaneet: Työllisyydellä mitattuna sel-
laiset yritykset ovat pienentyneet, joissa 
suhteellisen suuri työvoimasta on työs-
kennellyt välitason ammateissa. Sellaiset 
yritykset ovat puolestaan kasvaneet, jois-
sa korkea- ja matalapalkkaisten tehtävien 
osuus on ollut suhteellisen suuri. 

Seuraavaksi jaoimme ammatit tehtävä-
kuvauksen perusteella seuraaviin neljään 

Kuvio 3. Yritysten välinen ja syntyvien ja poistuvien yritysten komponentit ammattiosuuksien 
muutoksessa (2000 vs. 2009).

Kuvio 2. Ammattiosuuksien muutos ja yritysten sisäinen komponentti (2000 vs. 2009).
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pääryhmään: Ryhmään 1 kuuluvat joh-
tajat ja (erityis)asiantuntijat. Nämä ovat 
ei-rutiininomaisia ja paljon asiantuntija-
ajattelua vaativia ammatteja, joissa on 
tyypillisesti korkea palkkataso. Ryhmään 
2 kuuluvat rutiininomaiset ammatit, ku-
ten toimistotyöntekijät ja perinteisten 
teollisuustöiden ammattien edustajat. 
Ryhmään 3 kuuluvat matalapalkkaiset 
palvelutyöntekijät, ja ryhmään 4 kuu-
luvat matalapalkkaiset avustavia töitä 
tekevät työntekijät. 

Taulukko 1 esittää hajotelmasta saadut 
tulokset, jotka ovat linjassa kuvioissa 2 ja 
3 raportoitujen tulosten kanssa. Johtajien 
ja (erityis)asiantuntijoiden osuuden kas-
vu taloudessa on tapahtunut ennen kaik-

Taulukko 1. Työllisyysosuuden muutoksen hajotelma ammattiryhmän mukaan 2000 vs. 2009, pro-
senttiyksikköä. 

AMMATTI-
RYHMÄ

MUUTOS 
TYÖLLISYYS-
OSUUDESSA

JATKAVIEN 
YRITYSTEN 

SISÄLLÄ

JATKAVIEN 
YRITYSTEN 

VÄLILLÄ

SYNTYVÄT 
YRITYKSET

POISTUVAT 
YRITYKSET

Johtajat ja asian-
tuntijat

5,4 6,2 0,5 -1,3 -0,1

Rutiininomaiset 
ammatit

-8,6 -4,5 -3,1 -1,0 0,0

Palvelu- ja myynti-
työntekijät

3,7 -0,2 2,9 1,2 -0,2

Avustavat työn-
tekijät

-0,3 -1,5 -0,3 1,2 0,3

JOHTAJAT JA 
ASIAN-

TUNTIJAT

RUTIININ-
OMAISET 
AMMATIT

PALVELU- JA 
MYYNTI-
AMMATIT

AVUSTAVAT 
AMMATIT

Tavaroiden tuonti  -  0/+
Tavaroiden vienti  -  +
Palvelujen tuonti  0/-  +  -
Palvelujen vienti  0/+  +  -
ICT:n käyttö  -
T&K  -  +  +
Ulkoistaminen kotimaahan  -  +
Ulkoistaminen ulkomaille  -

Taulukko 2 . Yritystason komponenttien yhteys eri ammattiryhmien osuuksien muutoksiin 2000–2009.

kea sitä kautta, että yrityksissä on lisätty 
näiden ammattien osuutta. Sen sijaan 
palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus 
taloudessa on kasvanut merkittävältä 
osin sitä kautta, että markkinoille on tul-
lut uusia yrityksiä, joissa näiden ammat-
tiryhmien osuus on normaalia suurempi. 
Lisäksi sellaiset yritykset ovat laajentu-
neet muita nopeammin, joissa palvelu- ja 
myyntityöntekijöiden osuus on tavallista 
suurempi. Noin puolet rutiininomaisten 
ammattien työllisyysosuuden muutokses-
ta on tapahtunut sitä kautta, että osuu-
det ovat pienentyneet yritysten sisällä 
ja toinen puoli sitä kautta, että tällaisia 
ammattiryhmiä työllistävät yritykset ovat 
suhteellisesti supistuneet.

Rutiininomaisten ammattien 
työpaikat ovat vähentyneet 

yritysten sisällä, sekä sitä kautta, 
että rutiininomaisia tehtäviä 

runsaasti sisältävät yritykset ovat 
supistuneet suhteessa muihin 

yrityksiin.

YRITYSTASON TEKIJÖIDEN VAIKUTUS 
AMMATTIRAKENTEEN MUUTOKSEEN
Seuraavaksi tarkastelemme, mitkä tekijä 
selittävät yritysten sisällä tapahtuneita 
ammattirakenteiden muutoksia vuosien 
2000 ja 2009 välillä. Ammatit jaetaan 
neljään pääryhmään kuten taulukossa 1. 

Selittäjinä tarkastelemme tavaroiden 
ja palveluiden vientiä ja tuontia, T&K:ta, 
ICT:tä ja toimintojen ulkoistamista. 
Kaikki nämä tekijät on mitattu muutok-
sina vuosien 2000 ja 2009 välillä, paitsi 
toimintojen ulkoistaminen, joka on mi-
tattu vuosina 2001–2006. Tavaroiden ja 
palvelujen ulkomaankauppa ja T&K on 
mitattu euroina. ICT:n käyttö on mitattu 
sillä, kuinka suuri osuus yrityksen henki-
löstöstä käyttää ICT:tä työssään. Ulkoista-
mis-muuttuja kertoo, onko yritys siirtänyt 
toimintojaan ulkomaille tai kotimaahan. 

Empiirisessä mallissa tarkastellaan 
aluksi kutakin tekijää erikseen. Koska 
monet yritystason tekijät (kuten ulko-
maankauppa ja T&K) korreloivat kes-
kenään, on tärkeää ottaa kunkin tekijän 
itsenäinen vaikutus huomioon. Olemme 
edenneet niin, että lisäämme empiiriseen 
malliin uusia selittäjiä ja katsomme, mi-
ten uusien tekijöiden mukaan ottaminen 
vaikuttaa tuloksiin. Otamme mallissa 
huomioon myös yrityksen iän, toimialan 
ja sen työntekijöiden keskimääräisen 
palkkatason vaikutuksen. 

Tulosten yhteenveto on raportoitu 
taulukossa 2. Plusmerkki kertoo siitä, 
että ko. rivillä oleva tekijä on positiivi-
sessa yhteydessä ko. sarakkeessa olevan 
ammattiryhmän osuuden kasvuun. Mii-

T&K JA ICT:N LISÄÄNTYNYT KÄYTTÖ JA ULKOISTAMINEN ULKOMAILLE 
OVAT NEGATIIVISESSA YHTEYDESSÄ RUTIININOMAISTEN TYÖTEHTÄVIEN 

KYSYNTÄÄN.
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nusmerkki kertoo negatiivisesta yhtey-
destä. Tyhjä solu kertoo, että ko. yritys-
tason tekijälle ei löydetty tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä 

Tulokset ovat odotusten mukaisia ja 
linjassa aikaisempien tutkimusten kans-
sa. Tavaravientiä lisäävissä yrityksissä 
rutiininomaisten tehtävien kysyntä kas-
vaa. Toisaalta tavaratuontia lisänneissä 
yrityksissä vähenee perinteisten rutii-
ninomaisten teollisuusammattien osuus. 
Palvelujen ulkomaakaupan lisääntymi-
nen on puolestaan positiivisessa (nega-
tiivisessa) yhteydessä rutiininomaisten 
(avustavien) tehtävien kysyntään. 

Tulokset kertovat myös, että ICT:n li-
sääntynyt käyttö on yhteydessä rutiinin-
omaisten tehtävien vähenemiseen. Tulos 
on linjassa mm. tutkimusten Böcker-
man et al. (2016) ja Michaels et al. 
(2014) kanssa. Lisääntynyt T&K näyttäisi 
osaltaan vaikuttavan polarisaatioon: se 
vähentää välitason rutiininomaisia teh-
täviä, mutta toisaalta se lisää matala-
palkkaisia palvelu-, myynti- ja avustavia 
tehtäviä. Böckerman et al. (2012) on 
saanut samankaltaisia tuloksia. Varsinkin 
toimintojen ulkoistaminen ulkomaille vä-
hentää rutiiniluonteisten työtehtävien 
kysyntää suomalaisissa yrityksessä (ks. 
myös Nilsson Hakkala ja Huttunen 
2016). 

Taulukon 2 mukaiset tulokset eivät 
ilmennä syy-seuraus-suhteita. Jatkotar-
kasteluna olemme hyödyntäneet maail-
mankaupassa tapahtuvia eksogeenisia 
shokkeja, joilla on pyritty selittämään 
suomalaisissa yrityksissä tapahtuvia 
muutoksia ulkomaankaupassa ja yritys-
ten päätöksissä ulkoistaa toimintojaan 
joko kotimaahan tai ulkomaille. Saman-
laista ns. instrumenttimenetelmää on 
käytetty myös tutkimuksessa Nilsson 
Hakkala ja Huttunen (2016). Tämän 
mallin tuottamat tulokset ovat linjassa 
taulukon 2 tulosten kanssa.  

JOHTOPÄÄTELMÄT
Tutkimuksessamme oli kolme päämää-
rää: 1) Miten ammattirakenteet ovat 
muuttuneet Suomen yksityisellä sekto-
rilla? 2) Millaisten yritystason mekanis-
mien kautta yrityssektorin ammattira-
kenteiden muutokset ovat tapahtuneet? 
3) Mitkä yritystason tekijät selittävät 

yrityksissä tapahtuneita ammattiraken-
teiden muutoksia? 

Keskeiset havaintomme ovat seuraavat: 
ensinnäkin aggregaattitason tarkaste-
lumme vahvistaa aikaisempia sekä Suo-
messa että muissa maissa tehtyjä havain-
toja työmarkkinoiden polarisaatiosta. 

Toiseksi yksityisen sektorin ammat-
tirakenteiden muutosta on tapahtunut 
sekä yritysten sisällä että yritys- ja työ-
paikkarakenteiden muutoksen kautta. 
Molemmat mekanismit ovat olleet tärkei-
tä rutiininomaisten tehtävien vähenemi-
selle. Sen sijaan johtajien ja asiantunti-
jatehtävien lisääntyminen on tapahtunut 
ennen kaikkea yritysten sisällä. Palvelu- 
ja myyntityötehtävien lisääntyminen on 
puolestaan tapahtunut yritys- ja työpaik-
karakenteiden muutoksen kautta. 

Kolmanneksi yrityksissä tapahtuneet 
rutiininomaisten tehtävien osuuksien 
muutokset ovat negatiivisesti kytköksissä 
yrityksen T&K-panostukseen sekä ICT:n 
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käyttöön. Myös kansainvälinen kauppa 
sekä ulkoistaminen ovat yhteydessä yri-
tyksissä tapahtuneisiin rutiininomaisten 
tehtävien muutoksiin. Yrityksen T&K-pa-
nostus on puolestaan positiivisessa yhte-
ydessä palvelu- ja myyntiammattien sekä 
avustavat ammattien osuuksien muutok-
seen yrityksissä. •
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• Tämän artikkelin tulokset perustuvat Strategisen 

tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Taidot työ-

hön – hankkeen osatutkimukseen Pekkala Kerr 

et al. (2016).

1 Ammatit on ryhmitelty ISCO88-luokituksen 

1-numerotason mukaisesti.

2 Emme esitä formaalia kaavaa tässä artikkelissa, 

mutta se löytyy tarvittaessa tutkimuksista Vainio-

mäki ja Böckerman (2014) sekä Pekkala Kerr 

et al. (2016). 


