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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tässä Pro Gradu -tutkimuksessa tarkastellaan Suomen tieto- ja viestintäsektorin 
työpaikkadynamiikkaa vuosina 1999-2015. Tutkimus keskittyy tieto- ja 
viestintäsektorin kehitykseen, työpaikka- ja työntekijävirtatrendien 
tarkasteluun. Tarkastelussa keskitytään vertailemaan sitä, kuinka alan 
suhdannedynamiikka on muuttunut kahdella verrattavalla ajanjaksolla: ennen 
talouskriisiä ja talouskriisin jälkeen. Tutkimuksessa käytettävä teoria, 
Schumpeteriläinen luovan tuhon teoria selittää markkinoilla tapahtuvaa 
innovointia, uusien tuottavampien yritysten kehitystä markkinoilla, sekä 
tuottamattomien yritysten poistumista markkinoilta. Tutkimalla työntekijä- ja 
työpaikkavirtoja on mahdollista saada viitteitä, niiden yhteydestä tieto- ja 
viestintäsektorin työn tuottavuuteen, toimialan sisäiseen rakennemuutokseen, 
sekä työpaikkadynamiikan kehitystrendeihin. 
 
Tutkimuksen rakenne on seuraava: toisen luvun teoriaosuudessa käsitellään 
tuottavuuden kasvun lähteitä, talousteorioita, sekä Scumpeteriläisen luovan 
tuhon teoriaa ja sen empiiristä tutkimusta. Kirjallisuusosiossa tarkastellaan 
yleiskäyttöisen teknologian murrosta, Scumpeteriläisen luovan tuhon 
kirjallisuuden analyysia, informaatioteknologian, sekä työntekijä- ja 
työpaikkavaihtuvuuden tutkimuksia Suomessa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 
Empiirisessä osiossa keskitytään ensin analysoimaan tutkimuksessa käytettävää 
paneeliaineistoa ja tämän jälkeen rakennetaan regressioanalyysin avulla 
viivemallit, jonka avulla pyritään selittämään Suomen tieto-ja viestintäsektorin 
tuottavuuden kasvun muutoksia mitattavalla aikavälillä. Johtopäätöksissä 
tiivistetään tutkimuksen tulokset yhteen ja esitetään mahdollisia 
jatkotutkimusaiheita. 
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1 JOHDANTO 

Taloustiede yhteiskuntatieteenä kuvaa, tulkitsee, selittää ja analysoi yhteis-
kunnassa asuvien toimijoiden harjoittamaa laskelmoivaa toimintaa. Nykyaikai-
sen taloustieteen ohjaavana toimintana on erilaisten toimijoiden preferenssien ja 
intressien tyydyttäminen niukkojen resurssien maailmassa (Sorsa 2014). Toivon 
tutkimukseni avaavan uusia ajatuksia Schumpeteriläisen luovan tuhon yhteyk-
sistä nykyisiin valloilla oleviin markkinailmiöihin, sekä haastavan lukijaa pohti-
maan nykyistä länsimaista taloustieteellistä paradigmaa ja siihen liittyviä kysy-
myksiä talouskasvun tärkeydestä.  

Pitkän aikavälin talouskasvua tarkastellessa Suomessa, voidaan todeta sen 
kasvun olleen meille tärkeä tekijä kilpailukykyä mitattaessa. Talouskasvu on tuo-
nut mukanaan uusia kulutusmahdollisuuksia, lisää vapaa-aikaa ja elinvuosia 
sekä mahdollisuuden ihmisille toteuttaa harrastuksiaan (Maliranta 2017). Yksin-
kertaisuudessaan talouskasvun lähtökohtana on: työpanoksen määrän ja työn 
tuottavuuden kasvu. Työpanoksen kasvun hidastavana tekijänä vaikuttaa työn 
tarjonnan lasku vaurastumisen myötä. Talousteoriat pyrkivätkin siksi selittä-
mään talouskasvun työn tuottavuuden kasvuun vaikuttavia tekijöitä. 

Yhtenä tärkeänä osana, pitkän aikavälin talouskasvulle, on työvoiman jat-
kuva uudelleenkohdentuminen. Työvoiman suunta on siirtyä supistuvilta toimi-
aloilta kasvaville toimialoille. Tämän seurauksena työ- ja toimipaikkarakenteet 
muuttuvat. Työllisyyden suhdannekehityksen ja arvioinnin lisäksi, työpaikka-
virtojen avulla on mahdollista tutkia talouden ja työntekijöiden tuottavuuden 
pitkän aikavälin kehitystä. (Maliranta & Valmari 2017.) 

Koulutuksen kasvun ja pääoman määrän lisääntymisen työntuntia kohden 
(tehokkaampi tietokone laskee tehokkaammin), voidaan sanoa olevan numeeri-
sia ja laskettavia määreitä. Kaikki muut, mitä näihin kahteen kategoriaan ei ole 
mahdollista sisällyttää, määritellään kokonaistuottavuuden kasvun vaiku-
tukseksi, joka on täten laskennan jäännöstermi. Kokonaistuottavuuden selvittä-
miseksi, Swan (1956) ja Solow (1956) määrittelivät neoklassisen teorian perusole-
tukset: tuote- ja tuotannontekijämarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja yri-
tykset maksimoivat aina voittoaan. Näiden oletusten ollessa voimassa, laskennan 
jäännöstermi eli kokonaistuottavuuden kasvu, kertoo siten teknologisesta 
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kehityksestä koko kansantaloudessa. Teknologinen kehitys on siten hyvin vah-
vasti kytköksissä talouskasvun kehitykseen ja tärkeä tekijä määriteltäessä Suo-
men, sekä suuremassa kuvassa maailmantalouden kehitystä. Elintasomme kas-
vattaminen tai sen ennallaan pitäminen vaatii teknologista kehitystä ja tuotta-
vuuden kasvua. Se kuinka poliittisia päätöksiä ja uusia linjauksia tehdään nyt, 
on nykyisen sukupolven päätettävissä ja nämä päätökset vaikuttavat ennen kaik-
kea, Suomen pitkän aikavälin talouskasvuun ja elintasoon.  

Kilpailukyvystä ja kehityksestä on käyty paljon keskustelua eteenkin yri-
tysten näkökulmasta. Monet yritykset ulkoistavat toimintansa tai osan toimin-
noistaan ulkomaille, sillä työvoima on siellä usein halvempaa. Yritysten näkö-
kulmasta kilpailukykyä olisi mahdollista parantaa ja kehittää luomalla kansalli-
sille, sekä kansainvälisille yrityksille houkutteleva ja turvallinen ympäristö, joka 
tarjoaisi kilpailukykyedun globaaleilla markkinoilla. Uusien tuottavampien yri-
tysten kasvaessa ja investoidessa tuote- ja kehitystyöhön, on sen todettu nostavan 
osallistumishalukkuutta ulkomaankauppaan (Aw, Roberts & Winston 2005). 
Tämä onkin tärkeä huomio, sillä Suomelle ulkomaankaupan osuuden kasvu on 
tuottavuuskehityksen kannalta välttämätöntä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena yri-
tyssektorin kehittämisen ja elvyttämisen suhteen, olisikin luoda tai haalia Suo-
meen uusia korkean tuottavuuden yrityksiä. Ongelmaksi saattaa muodostua glo-
baaleilla markkinoilla toimivat yritykset, jotka siirtävät toimintojaan ulkomaille 
sisäisten rakennemuutosten seurauksena halvemman työvoiman maihin (Bald-
win 2006). Tämä muutos vaikuttaa myös osaltaan korkeasti koulutettujen työ-
paikkojen tuhoutumiseen mutta keskittyy useimmiten hallinnollisiin työtehtä-
viin. Innovoinnin kautta on mahdollista löytää ratkaisu pitää korkean tuottavuu-
den yritykset Suomessa, mikäli nämä yritykset ovat valmiita investoimaan hen-
kiseen pääomaan. Investointia henkiseen pääomaan voidaan pitää yhtenä tär-
keimmistä innovaatiota tuottavista lähteistä, sillä sen avulla on mahdollista nos-
taa yrityksen tasolla tuottavuutta. Toisaalta myös työntekijän näkökulmasta, 
henkilökohtaisen tuottavuuden nousulla on positiivisia vaikutuksia tuntipalkan 
suuruuteen. Euroopassa, EU 2020 ohjelman tarkoituksena onkin investoida 3 
prosenttia EU:n kokonaisbruttokansantuotteesta tuote- ja kehitystoimintaan, ja 
näin kehittää henkisen pääoman kasvua yrityksissä. (Piekkola 2011.) 

Maailmantalouden näkökulmasta, vuoden 2007 finanssikriisin aiheuttama 
talouskehityksen lasku heijastui myös Suomen talouteen, jolloin BTK supistui lä-
hes 8 prosenttia (Freystätter & Mattila 2011). Suurimmat vaikutukset näkyivät 
viennin ja yksityisten sijoitusten vähenemisenä, jotka olivat olleet talouskasvun 
vetäjiä aikaisemmin noususuhdanteen vuosina. Toisaalta myös finanssikriisin 
jälkeisinä vuosina talouden rakennemuutos on ollut vaikuttava, eteenkin teolli-
suustuotannon alalla Suomessa. Yleinen trendi on ollut, että tuotantoa siirretään 
kehittyneistä maista kehittyviin maihin halvemman työvoiman perässä. Van Ar-
kin, Inklaarin ja McGuckinin (2003) tutkimus osoittaakin, että tieto- ja viestin-
täsektorin ICT-intensiivisyys on ollut verrattain korkea Euroopassa jo vuosina 
1990-2000. Tämän seurauksena esimerkiksi korkean innovoinnin alat, kuten 
tieto- ja viestintäsektori, ovat vaikeammin korvattavissa sen vaatiman korkea-
koulutuksen takia, ja siksi mielenkiintoinen tutkittava.  
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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia työpaikkadynamiikan ja tuottavuuden 

kehityksen yhteyttä tieto- ja viestintäsektorilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja 
Suomessa. Tutkimuksen empiirinen luku keskittyy tarkemmin Suomen tieto- ja 
viestintäsektorin kehityksen, sekä työpaikka- ja työntekijävirtojen trendien tar-
kasteluun. Työssä on tarkoitus tutkia ja esittää kokonaiskuva Suomen tieto- ja 
viestintäsektorin kehityksestä vuosina 1999-2015. Tutkimus keskittyy erityisesti 
siihen, kuinka tieto- ja viestintäteknologian työpaikkojen suhdannedynamiikka 
on muuttunut kahdella ajanjaksolla: ennen talouskriisiä ja sen jälkeen. Tutkimuk-
sen teoriana käytetään Schumpeteriläisen luovan tuhon teoriaa, joka liittyy vah-
vasti markkinoilla tapahtuvaan innovointiin, uusien tuottavampien yritysten jat-
kamiseen markkinoilla, sekä tuottamattomien yritysten poistumiseen markki-
noilta. Tutkimustuloksia tarkastelemalla on mahdollista saada tuloksia työn 
tuottavuudesta ja siitä, kuinka työntekijä- ja työpaikkavirrat ovat yhteydessä 
tuottavuuden kehitykseen. Tuloksien avulla on myös mahdollista analysoida 
Suomen tieto- ja viestintäalan sisäistä rakennemuutosta sekä tuottavuuden että 
työpaikka- ja työntekijävirtojen kehitystä. 

Tutkimuksen rakenne etenee seuraavalla tavalla. Luvussa 2 käydään läpi 
yleisellä tasolla tuottavuuden kasvua ja sen lähteitä, painottaen mikrotason teki-
jöitä. Tämän jälkeen käydään läpi talousteorioita, sekä Schumpeteriläisen luovan 
tuhon teoriaa. Seuraavaksi esitellään ja syvennytään tarkemmin luovan tuhon 
empiiriseen tutkimukseen, painottaen yritystason analyysia ja sen relevanttiutta. 
Luvussa 3 syvennytään yleiskäyttöisen teknologian murrokseen, Schumpeteri-
läisen luovan tuhon kirjallisuuden analyysiin, informaatioteknologian sekä työn-
tekijöiden ja työpaikkojen vaihtuvuuslukujen kehityssuuntiin. Kokonaisuudes-
saan kappale käsittää informaatioteknologian kehityksen tutkimuksia Euroo-
pasta ja Yhdysvalloista. Vaihtuvuuden tutkimuksissa keskitytään yleisellä ta-
solla Euroopassa ja Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, sekä käydään läpi vaihtu-
vuuden mittausta. Tämän jälkeen tutkimuksen empiirisessä luvussa 4, esitellään 
työssä käytettävän paneeliaineiston työpaikka- ja työntekijävirtaan keskittyvä 
analyysi, sekä tutkimuksessa käytetyt estimointimenetelmät ja estimointien tu-
lokset. Viimeinen luku tiivistää työn tulokset yhteen ja antaa suosituksia mah-
dollisista jatkotutkimuksista. 
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2 TUOTTAVUUS JA LUOVA TUHO 

Talouskasvun juuret perustuivat ennen 1900-luvun teknologista kehitystä 
pitkälti maanviljelyyn. Omavaraistaloudesta siirtyminen vaihdannaistalouteen 
ja tätä kautta markkinatalouteen edesauttoivat talouden kasvua kansantalouk-
sissa.  Talouskasvun perustan katsotaan syntyvät väestönkasvun kautta (Swan & 
Solow 1956). Nykyisin talouskasvua teollistuneissa maissa voidaan saavuttaa lä-
hinnä työn tuottavuuden ja teknologisen kehityksen kautta tai investoimalla hen-
kiseen pääomaan. Täten talouskasvun yhtenä tärkeimpänä vetävänä kompo-
nenttina voidaankin pitää teknologista kehitystä. Yhdistämällä talouden mikro- 
ja makrotekijöitä on mahdollista tuottaa tärkeää tietoa kansantalouden tilasta ja 
sen tuottavuuden kokonaisvaikutuksista. Tämän tutkimustiedon avulla on mah-
dollista antaa poliittisia suosituksia mikrotason toimijoille, joiden aggregaattitoi-
minta heijastuu lopulta makrotasolle. Siksi kansantalouden talouskasvun mittaa-
minen on keskeisessä osassa tuottavuuskasvun ja politiikkapäätösten määrittä-
misessä (Kendrick 1961). Tätä kokonaismuutosta voidaan siten mitata kansanta-
louden eri mittareilla. 

Pitkän aikavälin talouskasvun tunnetuimpana ja yleisimpänä mittarina voi-
daan pitää reaalista bruttokansantuotetta (BKT). Tämä mittari kertoo kansanta-
louden muutostilan kokonaisuudessaan, sekä se mahdollistaa talouden muutos-
ten tarkastelun helposti kvartaaleittain tai vuositasolla. Bruttokansantuotteen 
nousu ja sitä kautta kansantalouden tuotoksen kasvu (tai mahdollinen kasvun 
lasku) per capita ovat kytköksissä mikrotason tekijöihin. Työntekijät voivat nos-
taa tuottavuuttaan kasvattamalla henkistä pääomaa. Henkisen pääoman kasvun 
myötä yritykset tarjoavat uusia tuottavampia työpaikkoja, esimerkiksi tuote- ja 
kehitystyön saralta yhä tuottavammille työntekijöille. Romer (1986) totesikin 
tuottavuuden kasvun olevan kumuloituvaa tietoutta (cumulative knowledge) tai 
innovaatioiden kautta tapahtuvaa kasvua. Teknologian tai toimintatavan kehit-
tyessä vaikutus heijastuu makrotasolle, joka näkyy kansantalouden tuottavuus-
kasvuna. 

Joseph Schumpeter julkaisi vuonna 1942 ensimmäistä kertaa teoksessaan 
(Capitalism, Socialism and Democracy 1942) käsitteen ”luova tuho”, jolla hän 
viittasi jatkuvasti muutoksen alla olevaan talouteen. Tässä talouden muutosti-
lassa yrittäjyys ja kilpailu toimivat kapitalismin moottorina ja uudistavana teki-
jänä tuotantomarkkinoilla (Schumpeter 1942). Tämä endogeeninen Scumpeteri-
läinen kasvumalli toimii vetäjänä "luovan tuhon" markkinoilla: Yrittäjät pyrkivät 
luomaan mahdollisimman tehokkaat ja uudistuskeskeiset markkinat esittele-
mällä uusia tuotantotapoja, tuotteita ja palveluita. Luovan tuhon ja radikaalin in-
novoinnin seurauksena kaikki heikot ja tehottomat yritykset korvaantuvat uu-
silla ja paremmilla yrityksillä. Yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyn ja muutok-
sen seurauksena vahvat selviytyjät päätyvät tuottamaan uusia ja parempia pal-
veluita ja tuotteita markkinoille. Tuhoutuneiden yritysten vapautuneet resurssit, 
kuten työvoima, siirtyvät näihin uusiin kehittyneempiin ja tuottavampiin tuotan-
toyksiköihin. (Maliranta 2014.) 
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Honkapohjan artikkelissa (1996) todetaan talouskasvuteorioiden kehityk-

sen suunnan muuttuneen ja ottavan huomioon sekä suhdanne- että kasvuteoriat 
ja integroivan nämä toisiinsa. Yhtenä teoreettisena esimerkkinä Aghion ja Howitt 
(1992) loivat luovaan tuhoon perustuvan matemaattisen mallin. He johtivat ky-
seisen matemaattisen mallin ensimmäistä kertaa kirjoittamassaan teoksessaan "A 
model of growth trough creative destruction" (Aghion & Howitt 1992). Mallin 
perusidea pohjautuu Schumpeteriläiseen "luovan tuhon" malliin, huomioimalla 
faktan kasvusta - aktiivisella innovaatiotoiminnalla on mahdollista stimuloida 
kasvua (Lucas 1988; Romer 1990; Aghion & Howitt 1992; Lahtonen & Tokila 
2014). Aghionin ja Howittin matemaattinen malli formaalissa muodossa on joh-
dettu ja sen pituuden takia malli löytyy liitteistä (LIITE 5). 

Tämän luvun viimeisessä kappaleessa käydään myös läpi Schumpeteriläi-
nen endogeeninen kasvumalli. Mikrotason tutkimuksen kehitystyön tuloksena 
on muodostettu niin sanottuja mikrotason hajotelmia. Käymme myöhemmin 
tässä tutkimuksessa läpi Malirannan, Rouvisen & Ylä-Anttilan (2010) esittämän 
Schumpeteriläisen kasvumallin hajontamenetelmän. Käymme seuraavaksi läpi 
kolmen talouskasvuun liittyvän tekijän eli teknologisen kehityksen, innovoinnin 
ja tuottavuuden toimintaa kansantaloudessa. Tämän jälkeen käsitellään talous-
kasvun teorioita: 1950-luvun uusklassisen Swanin & Solowin teoriaa, sekä 
Schumpeteriläistä endogeenista talousteoriaa ja sen sovelluksia. 
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2.1 Talouskasvun kolme päätekijää: teknologinen kehitys, inno-
vointi ja tuottavuus 

Tarkastelemme seuraavaksi lyhyesti kolmen talouskasvun päätekijän eli 
teknologisen kehityksen, innovoinnin ja tuottavuuden mekanismien toimintaa ja 
niiden välittymistä kansantalouteen. Näitä mekanismeja ymmärtämällä on mah-
dollista ylläpitää talouden jatkuvaa kasvua, jota voidaan pitää kansantalouden 
hyvinvoinnin ja ylläpidon tärkeimpänä peruspilarina (Firebaugh & Beck 1994). 
Teknologinen kehitys ajaa talouskasvua eteenpäin innovaatioiden uudistaessa 
rakenteita, jolloin myös tuottavuus kasvaa taloudessa. Toisaalta nämä kolme fak-
toria toimivat ”luovan tuhon” mallissa keskeisinä vaikuttajina ja uudistavana 
voimana. Tämän kappaleen tarkoituksena on selittää syvemmällä ja yksityiskoh-
taisemmalla tavalla, miten ”luovan tuhon” -malli, sekä toisaalta mikrotason yri-
tystutkimus yhdistyvät teorian näkökulmasta tutkimukseen.  

Miten tuottavuuden kehitys linkittyy talouskasvuun? Tuottavuuden kas-
vun yleisesti tunnetuin ja merkittävin tekijä on teknologinen kehitys. James 
Schmitz Jr. (2005) totesi tutkimuksessaan tuottavuuden mittaavaan tuotoksen ja 
panoksen suhdetta eli sitä kuinka paljon tuotos-panossuhde lopulta on. Näin ol-
len tuotos-panossuhteen kasvattaminen kasvattaa talouskasvua myös pitkällä ai-
kavälillä. Teknologinen kehitys vaikuttaa siis tuottavuuteen ja sen voidaan kat-
soa olevan itsessään uusia tuotteita, palveluita ja erilaisia toimintatapoja, joiden 
tavoitteena on luoda parempia ja tehokkaampia ratkaisuja (Jalava & Pohjola 
2004). Jalavan ja Pohjolan artikkelissa (2004) todetaan Suomen nykyisen elintason 
olevan teknologisen kehityksen myötä 12 kertaa niin suuri kuin sata vuotta sitten 
kansantuotteella mitattuna. Selitys kasvulle löytyy työtuntien tehokkuuden kas-
vusta – työn tuottavuus on kasvanut 14-kertaiseksi sadan vuoden aikajakson ku-
luessa. Yhtenä tärkeänä kasvutekijänä voidaan pitää henkisen pääoman ja epä-
suorasti koulutuksen tuomaa osaamista. Maliranta (2016) toteaakin tutkimukses-
saan teknologisen kehityksen linkittyvän laadukkaampiin johtamistapoihin, 
sekä työn parempaan organisoitiin. 

Walrasin (1954) yleisen tasapainoteorian mukaan talous pyrkii aina kysyn-
nän ja tarjonnan staattiseen tasapainotilaan. Tämä staattinen tila pyrkii tasapai-
noon kaikissa kansantalouden erilaisissa toimintaympäristöissä: teollisuudessa, 
yrityksissä ja kotitalouksissa. Kuitenkin Schumpeterin (1942) mukaan todellista 
talouskasvua voi syntyä vain, kun rikotaan tätä talouden staattista ja suunnitel-
tua kiertokulkua innovaatioiden ja innovoinnin avulla. Innovaatiot eli uudet 
kombinaatiot tuottaa tuotetta tai muuttaa organisaatiorakennetta, muokkaavat 
talouden staattista tilaa sisältäpäin ja muuttavat yritysten kehitystä laadullisem-
paan suuntaan (Alaja 2016). Innovointi on siten riippuvaista teknologisesta kehi-
tyksestä ja se toimii alkusykäyksenä tälle kehitykselle. 

Suureen rooliin nousevat erityisesti yritykset, jotka pyrkivät aktiivisesti in-
novoimaan ja luomaan uutta. Investoinnit erityisesti fyysisen pääoman sijasta ai-
neettomaan pääomaan eli tietopääomaan, ovat tärkeämmässä asemassa, kun pu-
hutaan yleisellä tasolla menestyvistä kansantalouksista (Maliranta & Rouvinen 
2007). Innovoinnin ja innovaatioiden seurauksena yrityksissä syntyy täten 
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teknologista kehitystä, joka tuottaa positiivisia ulkoisvaikutuksia koko kansanta-
louteen. Suomen osalta Jalavan, Aulin-Ahmavaaran ja Alasen (2007) tutkimuk-
sessa todetaankin työn tuottavuuden nousseen yli 4 prosenttia vuosina 1995-2000 
ja samalla investoinnit työn laatuun kasvoivat 0,06 prosenttia. Yritykselle on tär-
keämpää siis investoida laatuun määrän sijasta. Tämän seurauksena henkisen 
pääoman investoinnit ovat tärkeässä asemassa kehittyneissä kansantalouksissa 
talouskasvun näkökulmasta. Eteenkin pitkävaikutteiset aineettomat investoinnit 
kohdistuvat yrityksen sisäisten toimintojen tehostamiseen: johtamiseen, organi-
sointiin, myyntiin, markkinointiin, sekä mainontaan. Malirannan ja Rouvisen 
(2007) tutkimuksessa todetaan investointien vaikutuksen olevan radikaali koko 
yrityssektorilla. Heidän mukaansa aineettomat investoinnit nostavat yrityksen 
arvonlisäyksen tasoa lähes kymmenesosalla. 

Yrityssektorilla tärkein aineettoman investoinnin kohde on tuote- ja kehi-
tystyö. Aw ym. (2005) löysivätkin tutkimuksessaan merkittävän yhteyden tuote- 
ja kehitystyön investointien, sekä tuottavuuden välille. Toisaalta myös investoin-
nit tieto- ja viestintäteknologiaan, sekä markkinointiin ja mainontamenoihin ovat 
merkittävät. Aineettomista investoinneista syntyy täten positiivisia ulkoisvaiku-
tuksia koko kansantalouteen ja tuottavuuden kasvun myötä ulkomaankauppaa 
harjoittavien yritysten määrä lisääntyy. 

Erityisesti yritysten välillä olevat suuret tuottavuuserot selittyvät pitkälti 
tuote- ja kehitystyön investointien intensiteetillä. Maliranta (2005) löysi tutki-
muksessaan yhteyden yritysten tuote- ja kehitystyön investointien ja tuotta-
vuushajonnan välille näiden tuottavuuseroja tutkittaessa. Daverin tutkimuk-
sessa (2002) todettiin ICT-investointien olleen tärkein linkki talouskasvun nou-
sulle Yhdysvalloissa. Poikkeuksellisen voimakkaan yritysrakenteiden muutok-
sen kokivat 1990-luvun puolen välin jälkeen ne alat, joilla ICT:n käyttöaste oli 
korkea. Yritysrakenteiden muutokset matalan ICT:n käyttöasteen yrityksissä py-
syivät lähes samana (Bartelsman, Gautier & de Wind 2010). 

Verrattaessa mantereiden välisiä ICT-investointeja ja tuottavuuden kas-
vueroja, Eurooppa on ollut jäljessä Yhdysvaltoihin 1990-luvulla. Kuitenkin vuo-
den 2001 jälkeen kasvuerot ovat kaventuneet lähes samalle tasolle (Daveri 2002). 
Faggio, ym. (2007) löysivät myös viitteitä ICT-intensiivisien toimialojen ja tuot-
tavuuserojen välisestä yritysrakenteiden muutoksesta. Lisää viitteitä korkean 
tuottavuuden (ICT) alojen rakennemuutoksista ovat löytäneet Pohjola ja Jalava 
(2004) tutkimuksessaan, jossa todetaan työn tuottavuuden kasvun perustana ole-
van rakennemuutos, jonka seurauksena tapahtuu tuotantopanosten siirtymistä 
korkean tuottavuuden aloille.  

Työn tuottavuus kertoo tehdyn työn tehokkuuden ja se on tärkeä tulon-
muodostuksen tekijä. Työn tuottavuutta voidaan kuvata yksinkertaisimmin tuo-
tos-panossuhteen avulla, sillä se kuvaa tuotannon tehokkuutta eli sitä kuinka 
paljon tuotosta saadaan aikaan tietyllä panosmäärällä. Tutkimuksessa käydään 
läpi työn kokonaistuottavuuden muutoksia Suomessa ja yleisesti käytetty mittari 
on bruttokansantuote per capita eli BKT asukasta kohden. Ongelmana kokonais-
tuottavuuden kasvun mittaamisessa on se, ettei kaikkien tekijöiden kontribuuti-
oita kyetä laskemaan yhteen eli se on laskettu täten residuaalina (Jalava & Pohjola 
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2004). Työn tuottavuuden kasvuun on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan siten 
myös muut ulkoiset satunnaiset tekijät yrityssektorilla. 
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2.2 Talouskasvun teoriat 

Taloustieteiden pitkän aikavälin kasvuteorioista tärkeimpänä voidaan pi-
tää Swanin ja Solowin 1950-luvulla kehittämää uusklassista kasvuteoriaa (Solow 
1956, 65-94). Perusajatuksena teoriassa on koko kansantalouden säästämisasteen 
nostaminen talouspolitiikan avulla. Säästämisasteen nostamisen seurauksena, 
pääomaa voidaan kerryttää erilaisten investointien muodossa. Pitkällä aikavä-
lillä säästämisasteella on kuitenkin laskeva rajatuottavuus (KUVIO 1). Yleisesti 
ottaen kaikki kansantaloudet pyrkivät aina vakaan pääoman (steady state) tasa-
painotilaan (Mankiw 2000, 78-107). Tämä tila takaa parhaat lähtökohdat säästä-
misen, investointien ja kulutuksen tehokkaalle allokoinnille. 

Talouskasvua tapahtuu kyseisessä vakaan pääoman tilassa vain teknologi-
sen kehityksen seurauksena. Teknologinen kehitys tulee mallin ulkopuolelta ek-
sogeenisena eli se otetaan malliin annettuna. Uusklassinen malli ei siis pidä sisäl-
lään teknologista syntyprosessia, eikä talouskasvun ja tuottavuuden välistä yh-
teyttä päästä selittämään. Tutkimus syventyy seuraavaksi endogeenisiin talous-
teorioihin. 

 

KUVIO 1 Pitkällä aikavälillä tuotannolla (ja säästämisasteella) on kuitenkin laskeva raja-
tuottavuus ja kaikki kansantaloudet pyrkivät vakaan pääoman (steady state) tilaan. Näiden 
kahden funktion leikkauspiste kertoo optimaalisen tilan. 
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Endogeenisissa talousteorioissa teknologinen kehitykselle ja tuottavuudelle 

annetaan yhteiskunnan toiminnan kautta selitys. AK-malleissa (Romer 1986, 
1990 & Lucas 1988) pääoman käsite on laajempi ja ns. tietopääoma huomioidaan 
osana pääomaa. Teknologista kehitystä ei mallinneta erikseen vaan tätä laajem-
paa tulkintaa pääomasta ja sen kumuloitumisesta pidetään selittävänä tekijänä 
talouden kehitykselle. Romerin (1986) mukaan tietopääoma mahdollistaa kasva-
van rajatuottavuuden pääoman suhteen. Lucas (1988) täydensi myöhemmin Ro-
merin ajatusta positiivisista ulkoisvaikutuksista, kun inhimillisen pääoman kehi-
tys vauhdittuu. Tämän seurauksena koko yhteiskunta ja talouden sektorit hyö-
tyvät siitä, kun uusi tieto ja kompetenssi voi siirtyä muiden toimijoiden saata-
ville. 

Nellis ja Parker (2004) esitti huomion tietoisesta investoimisesta tuote- ja 
kehittämistoimintaan. Heidän mukaansa investoinnit vauhdittavat edelleen uu-
sia investointeja ja lisää täten myös talouskasvun kumuloitumisefektiä. Kyseisten 
AK-mallien analyysi ei kuitenkaan anna tarkkaa kuvaa yksittäisten yritysten tai 
työntekijöiden motivaatioista ja merkitys talouskasvun selittämiselle jää vajaaksi. 

Seuraavassa osassa käsitellään Schumpeteriläistä endogeenista ”luovan tu-
hon” kasvumallia, joka kuvaa teknologisen kehityksen tulevan mallin sisältä 
päin. Vertailuna endogeenisista malleista, jotka eivät ota huomioon poistuvien 
yritysten joukkoa, on ns. product variety -malli. Tässä mallissa uudet tuotevari-
aatiot nostavat kansantalouden tuottavuutta, hetkelliset monopolivoitot nosta-
vat yritysten innovaatioastetta ja investointeja tuote- ja kehitystoimintaan 
(Aghion & Howitt 2009).  

Schumpeteriläinen endogeeninen kasvumalli eroaa product variety -mal-
lista ja täten huomioi nämä poistuvat ”luovan tuhon” yritykset. Luovan tuhon 
malli painottuu erityisesti kilpailun merkitykseen, joka pakottaa tuotannonteki-
jöiden uudelleenallokoitumisen tuottaviin yrityksiin. Tämän seurauksena eri alo-
jen sisällä syntyy työpaikkojen uudelleenallokoitumista ja rakennemuutoksia, 
jotka näkyvät esimerkiksi työpaikkojen ylimääräisenä vaihtuvuutena. Luovan 
tuhon mallin johtaminen on keskeisessä osassa mikrotason tarkastelusta makro-
tason tarkasteluun asti. Matemaattinen malli on johdettu Aghionin & Howittin 
teoksesta The Economics of Growth (Aghion & Howitt 2009) ja mallin pohjautuu 
Aghion ym. (1992) alkuperäistyöhön ”A Model of Growth Through Creative 
Destruction”. Matemaattisen mallin johtaminen on jätetty pois tästä kappaleesta 
ja se löytyy tutkimuksen liitteistä (LIITE 4). 
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2.3 Schumpeteriläinen endogeeninen kasvumalli 

Schumpeteriläisen endogeenisen kasvumallin ydin on hetkellisten 
monopolivoittojen tavoittelussa. Yrittäjien innovointia ja resurssien käyttöä 
määrittää hyödyn maksimointi. Tuottavuuden kasvu riippuu onnistuneiden 
innovointiprosessien todennäköisyydestä ja kumuloituvan 
tuottavuusparannusten tulosta. Pitkällä aikavälillä kansantalouden 
keskimääräinen kasvu muodostuu innovaatioiden ja innovoinnin koon tulosta.  
 
Tämä kasvu voidaan esittää seuraavan kaavan avulla (johdettu liitteessä 4): 

 
(29) g = µ*(γ-1) 

 
, jossa 
µ on odotusarvo, joka kuvaa myös innovaatioiden frekvenssiä eli syntymistä 
γ-1 kuvaa kasvun kumuloituvaa tuottavuutta 

 
Täten luovan tuhon prosessin seurauksena ja innovoinnin onnistuessa, tek-

nologia kehittyy ja leviää yhteiskuntaan. Vanhemmat ja heikomman tuottavuu-
den yritykset tuhoutuvat ja uudet resurssit allokoituvat uusiin tuottavampiin yri-
tyksiin, sekä samalla niiden tuottavuuden taso nousee. On tärkeää huomioida, 
että eri yritysten kyky omaksua ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, sekä ryhtyä 
innovoimaan vaihtelee. Siksi innovoinnista syntyvän rakennemuutosdynamii-
kan seurauksena työpaikkoja tuhoutuu ja uusia syntyy tilalle (Maliranta & Ylä-
Anttila, 2007). Toisaalta kilpailu luo innovoinnin, rakennemuutoksen ja uudel-
leenallokoitumisen kautta uusia työtehtäviä yritysten sisälle. Toisaalta uudel-
leenallokoituminen tehostaa kansantalouden tuottavuutta (Aghion & Blanchard, 
1994).  

Mikrotason tutkimuksen kehitystyön tuloksena on saatu erilaisia ekono-
metrisia hajontamenetelmiä, joiden avulla on mahdollista muodostaa ns. mikro-
tason hajotelmia. Näiden hajotelmien avulla päästään muodostamaan yritysdy-
namiikan muutoksien merkityksiä kansantaloudelle empiirisesti (Maliranta 
2014). 

Maliranta, Rouvinen & Ylä-Anttila (2010) ovat esittäneet tutkimuspaperis-
saan Schumpeteriläisen kasvumallin hajontamenetelmän. Käymme seuraavaksi 
läpi Malirannan, Rouvisen & Ylä-Anttilan kehittämää hajotelmaa, jonka avulla 
kasvumallia on mahdollista testata ja tehdä johtopäätöksiä talouden toiminnan 
(tuottavuuskasvun) ennustamiseen kansantalouksissa. Tärkeänä huomiona toi-
mivuuden kannalta yritykset tulee jakaa jatkaviin ja muihin yrityksiin. Näitä kir-
jaimia hyödynnetään rakennettaessa komponentteja. Jako näihin luokkiin voi-
daan tehdä seuraavasti: markkinoille liittyvät yritykset E, poistuvat yritykset D 
ja jatkavat yritykset C. Eri yritykset toimivat kahdella eri periodilla t ja t-1.  
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Täten saamme koko toimialan tuottavuuskasvuksi 

(1)	ln	𝑃( 	= 	* 𝑤,(	𝑙𝑛	𝑃,(

/

,	0	1

	 

 
Kaavassa 𝑤,(  kuvaa sitä kuinka suuri yritys on kyseessä, kun yrityksen 

koko työpanos suhteutetaan koko toimialan työpanokseen. Kaavan osa 𝑃,( ker-
too, kuinka tuottava yritys on, kun sen tuotettu lisäarvo suhteutetaan työpanok-
seen. 

Mikäli yritys jatkaa toimintaansa, voidaan yrityksen sisäinen kehitys mää-
ritellä ns. within (WH) -komponentin avulla. Sen kasvu aiheutuu esimerkiksi pä-
tevämpien työntekijöiden palkkaamisesta tai kasvaneesta tutkimus- ja kehitys-
toiminnasta. Tällöin jatkavien yritysten tuottavuuden muutosvauhti saadaan las-
kettua jatkavien yritysten muutosten keskiarvona seuraavasti 

 
(2)	∆ln	𝑃,( 	= 	𝑙𝑛	𝑃,( 	− 	𝑙𝑛	𝑃,(51	 

 
Kaavan avulla voidaan muodostaa yksikköjen keskimääräinen painotettu 

tuottavuuskasvuvauhti aikaperiodille t-1 ja t (Maliranta & Määttänen 2011). Kes-
kimääräinen painotettu tuottavuuskasvuvauhti voidaan sijoittaa yllä aikaisem-
paan kaavaan ja saadaan varsinainen within-komponentti. 

(3)	WH( 	= 	* 𝑤,(9	∆𝑙𝑛	𝑃,(

/

,	0	1

	 

 
Yrityksen keskimääräistä kokoa molemmilla periodeilla kuvaa 𝑤,(9 . Raken-

nemuutosta kuvaava STR komponentti saadaan määriteltyä, kun toimialan tuot-
tavuuskehityksestä vähennetään within-komponentin kautta tuleva tuottavuus-
vaikutus. Tämän avulla päästään selvittämään luovan tuhon vaikutusta. Luovan 
tuhon vaikutus on jaettu kolmeen osaan.  
 
Luovan tuhon kokonaistuottavuusvaikutus ja rakennemuutosta kuvaava kaava 
STR= esitetään seuraavasti 

 
(4)	STR( = 	𝑆(@	(𝑙𝑛	𝑃(@ − 	𝑙𝑛	𝑃(9) 	+ 	𝑆B(51	(𝑙𝑛	𝑃C(51 − 	𝑙𝑛	𝑃B(51) 	

+	*𝑤,(9
/

,DE

(ln	𝑃,( 	− 	ln	𝑃(9)	 

 
Jaetaan koko kaava seuraavaksi osiin ja käydään läpi kunkin osan kom-

ponentit erikseen. Ensimmäinen osa 𝑆(@	(𝑙𝑛	𝑃(@ − 	𝑙𝑛	𝑃(9) on ns. entry-kompo-
nentti, joka kuvaa toimialalle tulon vaikutusta. 𝑆(@  on toimialalla tulevien yritys-
ten osuus kaikista alalla olevista yrityksistä ja 𝑙𝑛	𝑃(@ − 	𝑙𝑛	𝑃(9  kuvaa alalle liitty-
vien yritysten tuottavuuden tasoa jo alalla oleviin yrityksiin nähden. Mikäli alalla 
olevien yritysten tuottavuus on matalampi kuin siellä olevien, tämä termi on ne-
gatiivinen ja päinvastoin. 
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Kaavan toinen osa eli exit-komponentti 𝑆B(51	(𝑙𝑛	𝑃C(51 − 	𝑙𝑛	𝑃B(51) kuvaa 

alalta poistuvien yritysten vaikutusta. 𝑆B(51 ilmaisee toimialan poistuvien yri-
tysten osuutta. Jatkavien yritysten tuottavuutta jo toimialalla oleviin kuvaa 
osa	𝑙𝑛	𝑃C(51 − 	𝑙𝑛	𝑃B(51. Mikäli alalle jäävien yritysten tuottavuus on pienempää 
kuin lähtevien yritysten, tämä termi on negatiivinen ja päinvastoin. 

Kaavan kolmas osa ∑ 𝑤,(9/
,DE (ln	𝑃,( 	− 	ln	𝑃(9)	 ilmaisee between-kompo-

nenttia eli kuvaa osuussiirtymää. Komponentin ensimmäinen osa ∑ 𝑤,(9/
,DE  ilmai-

see yrityksen työvoiman osuuden suuruuden ja ln	𝑃,( 	− 	ln	𝑃(9 kertoo yrityksen 
tuottavuuden suhteessa laskettavien jatkavien yritysten keskiarvoon. Mikäli 
termi on positiivinen tarkoittaa tämä 1) toimialalla toimivien yritysten työvoima-
osuutta kasvattavien yritysten tuottavuuden olevan suurempaa kuin muiden 
alalla toimivien painotettu keskiarvoinen tuottavuus tai 2) toimialalla toimivien 
yritysten työvoimaosuutta menettävien yritysten tuottavuuden olevan mata-
lampi kuin muiden alalla toimivien painotettu keskiarvoinen tuottavuus (Mali-
ranta, Rouvinen, Ylä-Anttila 2010). 
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3 TUOTTAVUUSKASVU JA TYÖPAIKKADYNA-
MIIKKA 

Seuraavaksi tutkimuksessa on tarkoitus tehdä tarkempi katsaus aikaisem-
piin työn aiheen kannalta tärkeisiin tutkimuksiin. Ensimmäisessä kappaleessa 
käydään läpi, kuinka yleiskäyttöisen teknologian (GPT, General Purpose Techno-
logy) murros on tarjonnut yrityksille uusia mahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa 
erilaisia innovaatioita tuotannon tehostamiseksi. Tämä kehitys on mahdollista-
nut uusien innovaatioiden levittymisen monelle eri tuotannonalalle riippumatta 
siitä, onko ala keskittynyt vahvasti tietotekniseen osaamiseen. Yleiskäyttöisen 
teknologian kasvun vaikutuksen voidaan nähdä kasvattavan koko kansantalou-
den tuottavuutta (van Ark, Inklaar & McGuckin 2003). 

Tämän jälkeen syvennytään Schumpeteriläisen mallin kirjallisuuteen tuot-
tavuuden kasvun vaikutusten ja rakennemuutoksen kautta. Yleisesti talouskas-
vun ylläpitämiseen vaaditaan uusia innovaatioita, ja yritykset ovat näiden inno-
vaatioiden keskiössä. Riskit kasvavat uuden teknologian käyttöönoton seurauk-
sena mutta niin myös mahdolliset huipputuotot (Maliranta 2014). Tutkimuksissa 
käydään läpi ICT-alan investointeja, innovoinnin tematiikkaa ja tuottavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä Yhdysvaltojen, Euroopan ja Suomen näkökulmista. On mie-
lekästä tarkastella tutkimuksia myös laajemmasta näkökulmasta, koska infor-
maatioteknologia ja sen kehityksen kasvu on ollut keskeisessä roolissa maail-
mantalouden tuottavuuskasvussa ja toisaalta myös mikrotason rakennemuutok-
sen vauhdittajana.  

Tutkimuksissa tarkastellaan myös, mikä on julkisen sektorin rooli tuotta-
vuuskasvun vauhdittajana ja kuinka paljon rahamääräisesti Yhdysvaltojen, 
Ruotsin ja Suomen julkinen sektori on investoinut yritysten tuote ja kehitystoi-
mintaa menneinä vuosina. ICT-intensiivisyyttä voidaan pitää tärkeänä kasvun 
moottorina. Kansantalouden ICT-intensiivisyyden avulla voidaankin selittää ai-
nakin osa tuottavuuden kasvueroista (Polder, van Leeuven & de Bondt 2014). 
Viimeisen kappaleen tematiikka keskittyy työpaikkojen vaihtuvuustutkimusten 
tarkasteluun Suomessa ja Yhdysvalloissa. Työpaikkojen liikkuvuus, syntymis- ja 
tuhoutumisasteet kertovat toimialakohtaisista rakennemuutoksista. Empiirinen 
tutkimus vaihtuvuusasteista auttaa ymmärtämään työpaikkojen dynamiikkaa ja 
kehitystrendejä. 
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3.1 Yleiskäyttöisen teknologian murros 

Solow (1956) totesi jo 1900-luvun puolivälin tutkimuksissaan teknologisen 
muutoksen olevan tärkein kasvua eteenpäin vievä komponentti. Erityisesti vii-
meisen vuosisadan aikana yleiskäyttöisen teknologian kehitys on luonut mah-
dollisuuden yritystasolla tuotannon tehostumiseen ja kansantalouden kohdalla 
tuottavuuden kasvuun. Mitä nämä yleiskäyttöiset teknologiat sitten tarkalleen 
ottaen ovat? Teknologiset saavutukset kuten höyrykone, sähkömoottori ja puoli-
johteet ovat esimerkkejä niin sanotuista yleiskäyttöisistä teknologioista (GPT, Ge-
neral Purpose Technology). Kaikkia näitä yleiskäyttöisen teknologian joukkoon 
kuuluvia tekijöitä voidaan kuvata laajalle levinneiksi, teknologisiksi parannuk-
siksi ja innovaatiokehitystä täydentäviksi komponenteiksi, jotka kasvattavat 
nousevia skaalatuottoja. (Bresnahan & Trajtenberg 1995.) 

Yleiskäyttöisten teknologioiden kehitystä on aina tarkasteltava kyseisen 
vuosikymmenen tai jopa lyhyemmän aikajänteen sisällä. Jokaisella ajanhetkellä 
voidaan sanoa olevan tietty määrä käytössä olevia yleiskäyttöisiä teknologioita. 
Toisaalta nämä teknologiat levittyvät koko kansantalouteen eri sektoreille, kas-
vattaen yleisellä tasolla aggregaattituottavuutta. Teknologioiden ulottuvuuden 
seurauksena vertailu spesifillä sektorilla ajan suhteen voi tämän seurauksena olla 
haastavaa.  

Kokonaistuotannon näkökulmasta, teknologioiden levinneisyysvaikutus 
yli sektoreiden on yksi tärkeimmistä koko taloutta eteenpäin työntävästä voi-
masta ja vaikuttaa hyvin voimakkaasti kansantalouden toimintakykyyn. Useim-
miten kuitenkaan yleiskäyttöinen teknologia ei ole lopullinen ratkaisu vaan sitä 
käytetään apuna mm. kasvattamaan tuottavuuden kasvua. Bresnahan ym. (1995) 
toteavatkin näiden teknologioiden olevan niin sanottuja innovaatiokomplement-
teja (IC, Innovational Complementarities), jotka nostavat tuottavuutta yleiskäyttöis-
ten teknologioiden avulla. 

Yhtenä tärkeimpänä yleiskäyttöisenä teknologiana voidaan pitää internetin 
yleistymistä 1990-luvun puolivälissä. Tämä kiihdytti mm. puolijohdemarkkinoi-
den kasvua Yhdysvalloissa ja täten heijastui yleisesti tietokoneiden merkittävänä 
hintojen pudotuksena 2000-luvun puolelle saakka (Gordon 2003). Tässäkin ta-
pauksessa yleiskäyttöisen teknologian kehitys on nostanut tietotekniikan tuotan-
non tehokkuutta ja kasvattanut koko kansantalouden tuottavuutta (van Ark, Ink-
laar ja McGuckin 2003). 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kuinka yleiskäyttöisen tek-
nologian taustalla vaikuttavat muuttujat ovat vaikuttaneet tieto- ja viestintätek-
nologian työpaikkadynamiikkaan ja vaihtuvuuden muutoksiin. Erityisesti tieto- 
ja viestintäsektori on jatkuvan teknologisen muutoksen alla, koska se linkittyy 
vahvasti tietotekniikan sovelluksiin, innovaatioihin, sekä ”innovaattoreiden” 
suureen osuuteen yritysrakenteesta, ja on täten välillisesti vaikuttava tekijä ja 
osana tutkimuksen lopullista analyysia. 
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3.2 Schumpeteriläisen empiirisen mallin kirjallisuutta 

Seuraavaksi tutkimuksessa käydään läpi luovan tuhon empiirisiin havain-
toihin tukeutuvaa kirjallisuutta. Tuottavuuden kasvun vaikutus toimialojen, 
maiden ja yritysten rakennemuutokseen on mielenkiintoinen ja vahvasti myös 
koko kansantalouden toimintaan sidoksissa oleva komponentti. Rakennemuutos 
vaikuttaa työntekijöiden osalta työpaikkojen uudelleenallokoitumiseen tuotta-
mattomilta yrityksiltä tuottavampiin. Talouskasvun kasvun jatkumon ylläpitä-
misenä pyritään parempaan tuottavuuteen juuri teknologisen kehityksen kautta, 
ja tämä teknologinen kehitys pohjautuu uusille innovaatioille. Innovointia voi-
daan mitata eri tavoin esimerkiksi määrittämällä ”innovaattorien” käsite ja tutkia 
kuinka suuri osa henkilökunnasta on johtajia ja erikoisasiantuntijoita. Yrityksen 
strategiasta riippuen on toimintaa mahdollista ylläpitää käyttämällä uutta tekno-
logiaa, joka tarkoittaa epäonnistumisen riskin kasvamista mutta toisaalta mah-
dollista huipputuottavuutta. Vastakohtana yrityksen käyttäessä markkinoilla jo 
olemassa olevaa teknologiaa epäonnistumisen riski jää pieneksi ja toisaalta toi-
minnassa onnistuessaan tuotot jäävät pieniksi. (Maliranta 2014.) 

MacAfeen & Brynjolfssonnin artikkelissa (2008) käydään läpi Yhdysvalta-
laisten IT-alan yritysten investointeja ja niiden vaikutusta markkinakilpailuun. 
Tutkimuksessa jako tehdään yrityksille taloudellisesta näkökulmasta katsottuna 
eli ns. ”voittajayritysten”, sekä ”häviäjien” kesken. MacAfee ja Brynjolfsson to-
teavat artikkelissaan, että vuoden 1995 jälkeen Yhdysvalloissa on havaittu yhä 
voimakkaampaa kilpailua ja taloudellista jakautumista näiden kahden taloudel-
lisen ryhmän kesken. Joseph Schumpeter ennustikin jo 50-luvulla tämän ”luovan 
tuhon” kautta tapahtuvan kapitalismin suunnanmuutoksen. Tämä muutos on 
mahdollista nähdä vuoden 1995 jälkeen investointien kasvuna ja innovaatioiden 
kasvun myötä yritysten kilpailukyvyn kasvuna. Yleiskäyttöisenä teknologisena 
murroksena 1990-luvulla voidaan pitää mm. ICT-alan kehittämistä ohjelmis-
toista toiminnanohjaukseen ja asiakashallintaan (ERP ja CRM). 

Tuottavuus on ollut kasvun uralla Yhdysvalloissa viimeisten 40 vuosikym-
menen aikana. DeLong (2003) tutki Yhdysvaltojen tuottavuuden kasvua ja vuo-
sina 1973–1995 kasvu oli keskimäärin 1,3 prosenttia ja vuosina 1995–2002 kasvu 
tuplaantui 2,8 prosenttiin vuodessa. Tämä tuottavuuskasvu on ollut mahdollista 
investointien ja innovaatioiden lisääntymisen seurauksena, jolloin yritysten toi-
minnan laatu on parantunut, sekä tehostunut. 

Suomen tapauksessa esimerkiksi teollisuusala on ollut todella keskittynyt 
ja markkinajohtajien paikat ovat pysyneet vuodesta toiseen samana. Malirannan 
(2014) tutkimuksessa todetaan kuitenkin Suomessa luovan tuhon vaikutusten 
voimistuneen 2000-luvulle tultaessa eteenkin hyvin voimakkaasti tehdasteolli-
suuden aloilla. Tärkeänä muutosvoimana luovan tuhon vaikuttaessa eli ns. tur-
bulentissa tilanteessa, markkinajohtajien paikat eivät ole enää niin pysyviä. Luo-
van tuhon tilan myötä yritysten myynti vaihteleekin innovaatioiden seurauksena 
(MacAfee & Brynjolfsson 2008). Malirannan (2014) tutkimuksessa todetaankin 
yritysrakenteiden muutoksen olevan jatkuvaa ja kiihtyvän edelleen Suomessa. 
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 Kilpailudynamiikan muutokset ovat olleet näkyneet voimakkaimmin 

eteenkin ICT-intensiivisillä aloilla, joilla uutta teknologiaa ”tuotetaan” kulutta-
jille jatkuvasti. Näihin yrityksiin lukeutuu monet kuluttajaelektroniikan yritykset 
kuten tämän hetken suurimmat matkapuhelinvalmistajat Samsung ja Apple 
(IDC 2017).  
 
Ratkaisuna luovan tuhon markkinoilla tapahtuvan kilpailullisen aseman ylläpi-
tämisessä MacAfee ja Brynjolfsson (2008) esittävät artikkelissaan kolmeosaisen 
strategian: 

 
1. Ota käyttöön johdonmukainen teknologinen alusta 
2. Innovoi parempia työskentelytapoja 
3. Monista nämä työskentelytavat yritykseen 
 
Lähtökohtana on siis rakentaa yritys johdonmukaisesti alusta loppuun ja 

kehittää jatkuvasti yrityksen sisäistä dynamiikkaa parantamalla työskentelyta-
poja. Täten nämä kolme mainittua strategista osaa lisäävät kiistattomasti globaa-
lilla tasolla luovan tuhon ilmiötä: ne kannustavat yrityksiä innovoimiseen, sekä 
vaikuttavat kansantalouden rakennemuutokseen suoraan muokkaamalla toi-
mialojen strategiaa sisältäpäin.  

Samaan tulokseen luovan tuhon vaikutuksista ovat päätyneet Bartelsman, 
Haltiwanger ja Scarpetta (2004) tutkimuksessaan 24 maan osalta. Tuottavuuden 
muutosten määrittämisessä, tutkimus toteaa luovan tuhon määrittävän näitä ra-
kennemuutoksia. Globaalilla mittakaavalla tarkasteltuna markkinoilla tuotta-
vien yritysten syntyminen ja tuottamattomien yritysten tuhoutuminen eri toi-
mialoilla on todella suuri. Bartelsman ym. (2004) toteavat myös siirtymävai-
heessa olevien maiden (Romania, Slovenia, Unkari, Viro ja Latvia) osalta valtiol-
lisen ohjauksen purkamisen ja markkinatalouteen siirtymisen lisäävän luovan 
tuhon positiivisia vaikutuksia tuottavuuskasvuun. 

Resurssien allokointi ja innovointi ovat tärkeässä roolissa nopeasti kasva-
villa markkinoilla toimialasta riippumatta. Kehittyvien ja kehittymättömien mai-
den välillä on kuitenkin eroja. Yhdysvalloissa markkinoille syntyvät yritykset 
ovat huomattavasti heterogeenisempia, kun esimerkiksi vertaa Euroopan mark-
kinoille syntyviin yrityksiin. Tutkimuksen (Bartelsman ym. 2004) mukaan Eu-
roopassa markkinoille pyrkivät yritykset ovat keskimääräisesti heikommin tuot-
tavampia ja kooltaan pienempiä. Näillä uusilla yrityksillä on kuitenkin suurempi 
kasvupotentiaalin mahdollisuus. Tämä tarkoittaa, että uusia kokeilunhaluisia 
yrityksiä tuhoutuu ja tätä kautta ne vapauttavat rajattuja resursseja markkinoi-
den käyttöön luovan tuhon periaatteiden mukaisesti. 

Hyytinen ja Maliranta (2013) ovat tutkineet uusien yritysten kontribuutiota 
koko markkinoiden tuottavuuden kasvussa. He tarkastelevat tutkimuksessaan 
uusien yritysten kehitystä niiden liittyessä markkinoille ja sen jälkeen myöhem-
min tulevaisuudessa. Tulokset osoittavat, että aggregoiduilla markkinoilla ta-
pahtuu tuottavuuden keskiarvoista kasvua ja että nuorilla aloittavilla yrityksillä 
on aluksi toimialan kokonaisutuottavuutta heikentävä vaikutus. Samaan aikaan 
vanhemmat yritykset, jotka ohjaavat suurta osaa markkinoista, kehittävät ja 
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tehostavat tuottavuuttaan hitaasti. Kuitenkin vanhemmat yritykset kasvattavat 
aggregoitua tuottavuuden kasvua suhteessa enemmän mitä nuoret yritykset. 
Nuorten yritysten tuottavuuden kasvu on nopeampaa mutta resurssien käytön 
jäädessä suurempia yrityksiä alhaisemmaksi, kasvun vaikutukset aggregoituun 
kokonaistuottavuuteen ovat lopulta kuitenkin pienemmät. Toimialan kokonais-
tuottavuuden kasvuun osallistuu täten niin vanhat kuin uudetkin alalla toimivat 
yritykset. 

Viime vuosina tuottavuuskasvun kehityksen ja luovan tuhon yhteydestä on 
saatu lisää tuloksia. Malirannan (2014) mukaan taustalla toimialan tuottavuus-
kasvun kolmena osatekijänä luovan tuhon markkinoilla toimii 1) markkinoille 
tulo, 2) markkinoilta poistuminen, sekä 3) työpanososuuksien siirtyminen. Näi-
den kolmen muuttujan avulla on mahdollista arvioida yritysrakenteiden muu-
toksia toimialoittain. Tämä tarkoittaa, että muutokset työpaikkojen rakenteisiin 
heijastuvat näin ollen toimialoilla, joilla luova tuho on ollut voimakkainta. 

KUVIO 2 Toimialan tuottavuuskysynnän lähteet. Pystyakselilla on tuottavuus ja vaaka-ak-
selilla aika. Ympyröiden koot kertovat yrityksen resurssien määrän toimialan tuottavuuden 
tasolla. Suurempi ympyrän koko osoittaa suurempaa resurssien määrää ja päinvastoin. 
(Hyytinen & Maliranta 2013.) 

Luovan tuhon markkinavaikutukset on mahdollista esittää tuottavuuden ja 
ajan suhteen graafisesti (Hyytinen & Maliranta 2013). Kuvion (KUVIO 2) avulla 
voimme havainnollistaa nämä aggregaattikysynnän lähteet. Vasemmalla pysty-
akselilla on tuottavuus ja alhaalla vaaka-akselilla on aika. Ympyrän koot kertovat 
yrityksen resurssien määrän toimialan tuottavuuden tasolla. Yritykset a, b ja c 
aloittavat toimintansa markkinoilla ajassa t. Kirjain d on vanhempi yritys ja sen 
toiminta on alkanut ajassa t-1. Viivat kertovat yrityksen kehityksen kulusta. Jos 
markkinoilla ei ole luovan tuhon vaikutusta, kuvion yritys d kehittyy yhä pie-
nemmäksi yritykseksi. Kuviosta voidaan nähdä, kuinka tuottavuuden kasvun 
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kautta yritykset ”jälleenrakentavat” markkinoita ja kasvattavat korkean tuotta-
vuuden yrityksiä. Matalan tuottavuuden yritykset eivät pärjää markkinoilla ja 
tuhoutuvat. 

Onko innovoinnilla negatiivisia ulkoisvaikutuksia? Resurssien ollessa rajal-
liset ja markkinat kilpailulliset, ei innovoinnin keskittymistä voida yleisellä ta-
solla estää. Täten toimialojen tuottavuuden kasvussa innovaatioiden keskittymi-
nen voi aiheuttaa haitallista valikoitumista (adverse selection). Tutkimuksessaan 
Maliranta, Määttänen ja Pajarinen (2016) toteavat Suomessa innovaatiotukien 
kohdistuvan vahvasti tuote- ja kehitystyön aloille, joissa ns. ”innovaattorien” 
osuus on suuri. Toisaalta tutkimus osoittaa, että innovaatiotukien määrä on suu-
rin per henkilö pienissä yrityksissä. Tämä vahvistaa luovan tuhon vaikutusta yllä 
olevan kuvion (KUVIO 2) mukaan. Havaintona tutkimuksessa löydettiin, että in-
novaattorit vaihtavat työpaikkaa korkean tuottavuuden yrityksistä yritystukia 
jakaviin yrityksiin. Valtion tuki Suomessa uusien yritysten kasvun luomisessa 
näyttää siten olevan tärkeässä roolissa. 
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3.3 Informaatioteknologia ja tuottavuuden kasvu 

Informaatioteknologia (ICT, Information and Communications Techno-
logy) terminä kuvaa informaatioteknologiaan ja kommunikaatioon liittyvää pal-
velusektoria. ICT-alan kehitys globaalilla mittakaavalla tarkasteltuna, on kiih-
dyttänyt monien informaatioteknologiaan kytköksissä olevien tuotannonalojen 
sisäistä rakennemuutosta ja globaalia digitalisaatiota. Kappale keskittyy ICT-
alan kehitykseen, sekä luovan tuhon kontekstin kautta kansantalouden tuotta-
vuuden kasvuun ja välillisesti sen mukana syntyvään rakennemuutokseen. Kap-
paleessa käydään ensin läpi tutkimuksia ICT-alan kehityksestä ja tuottavuuskas-
vusta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen tarkastelemme tuottavuus-
kasvun vaikutuksia Suomessa. 

Hollannin osalta Polder, van Leeuven ja de Bondt (2014) löysivät alakohtai-
sessa vertailussa ICT-intensiivisyyden selittävän tuottavuuden kasvueroja vuo-
sina 2000-2010. He totesivat suorituskyvyn poikkeavan merkittävästi ICT-inten-
siivisillä aloilla voittoa enemmän ja vähemmän tekevien yritysten kesken, sekä 
koko alan olevan avoin ulkoisille vaikutuksille eli shokeille. Van Ark, Inklaar ja 
McGuckin (2003) tutkivat ICT-alan yritysten merkitystä tuottavuuseroille. Tutki-
muksessa käytettiin OECD:n maakohtaisia STAN-aineistoja (ks. kappale 4.1). He 
vertasivat Yhdysvaltoja ja 16:ta Euroopan maata 51:n eri toimialan osalta vuosina 
1990-2000. Tutkimuksen mukaan ICT-intensiivisyyden rooli on ollut merkittä-
vässä osassa Euroopan ja Yhdysvaltojen tuottavuuden kasvueroja selitettäessä. 
Pilatin & Leen (2001) tutkimus keskittyy myös selittämään kasvueroja OECD-
maissa. He käyttivät tuottavuuden mittarina ICT-tuotannon ja käytön aggregaat-
tituottavuutta. Tutkimusaineisto koostui 11 eri OECD-maan STAN-tietokan-
noista saatuihin tuloksiin. Heidän tuloksen mukaan Suomessa on suuri ICT-ala, 
sekä tuottavuuden kasvu on korkeampi verrattuna muihin tutkimuksen maihin. 
Alan suuruus ei kuitenkaan selitä tuottavuuden kasvua täysin ja esimerkiksi 
poikkeuksena voidaan löytää Japani, jossa ICT-alan suuruus ei ole kasvattanut 
tuottavuuden kasvuvauhtia erityisesti. Yleisesti ottaen kuitenkin ICT-alan suu-
ruus vaikuttaa koko kansantalouden tuottavuuskasvuun. 

Mielenkiintoista oli, että van Ark ym. (2003) totesivat tuottavuuden kasvun 
pienentyneen OECD-maissa vuonna 1990 mutta tuottavuuden lisääntyneen saa-
maan aikaan kuitenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa (TAULUKKO 1). Suurin 
tuottavuuden kasvun selittäjä on ollut informaatioteknologian alan tuottajien ke-
hitys niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa ajanjaksolla 1990-2000. Taulukko ker-
too hyvin, kuinka ICT-alan kasvun vaikutus tuottavuuteen on kasvanut nopeasti 
vuosina 1995-2000. Suurin muutos on tapahtunut ICT-alan tuottajien kohdalla 
(ICT Producing Manufacturing), jolloin muutos Yhdysvaltojen osalta on ollut yli 8 
prosenttia tarkasteltaessa kahta vertailujaksoa. Euroopan osalta tuottavuus on 
ollut maltillisempaa, vain hieman yli 2 prosenttia. 
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Tuottavuuden kasvu 

(prosenttia) 
 

BKT:n osuus 
(prosenttia) 

1990-1995 1995-2000 2000 
EU** Yhdys-

vallat 
EU** Yhdys-

vallat 
EU** Yhdysvallat 

Koko talous 1,9 1,1 1,4 2,5     
100,00    

100,0  

ICT-teollisuus 6,7 8,1 8,7 10,1           
5,90    

                  
7,30    

ICT-tuotantoteollisuus 11,1 15,1 13,8 23,7           
1,60    

                  
2,60    

ICT-tuotantopalvelut 4,4 3,1 6,5 1,8           
4,30    

                  
4,70    

ICT:tä käyttävä teolli-
suus* 

1,7 1,5 1,6 4,7         
27,00    

               
30,60    

ICT:tä käyttävä tuotan-
toteollisuus 

3,1 -0,3 2,1 1,2           
5,90    

                  
4,30    

ICT:tä käyttävä palve-
luteollisuus 

1,1 1,9 1,4 5,4         
21,10    

               
26,30    

Ei ICT-teollisuus 1,6 0,2 0,7 0,5         
67,10    

               
62,10    

Ei ICT-tuotantoteolli-
suus 

3,8 3,0 1,5 1,4         
11,90    

                  
9,30    

Ei ICT-palvelut 0,6 -0,4 0,2 0,4         
44,70    

               
43,00    

Muut kuin ICT-alat 2,7 0,7 1,9 0,6         
10,50    

                  
9,80    

Koko talous 1,9 1,1 1,4 2,5     
ICT-tuotantoteollisuus 7,8 15,1 10,1 23,7     

TAULUKKO 1 ICT-toimialojen tuottavuuden kasvu, sekä toimialojen BKT-osuus Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa vuosina 1990-2000. Taulukkoon on koottu kaikki toimialat ja niiden 
tuotavuuskasvut kahtena vertailtavana ajankohtana 1990-1995 ja 1995-2000, sekä toimialan 
prosentuaalinen osa EU:n ja Yhdysvaltojen vuoden 2000 bruttokansantuotteesta. Taulukon 
selitteet: * = ilman ICT-tuotantoa ja ** = Laskentaan kuuluvat EU-maat: Espanja, Hollanti, 
Italia, Itävalta, Irlanti, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska (van Ark, Inklaar ja 
McGuckin 2003.) 

Suomen kohdalla informaatioteknologian kehitys on ollut linjassa koko Eu-
roopan kehityksen kanssa. Ali-Yrkkö (2002) tutki Suomen ICT-alan kilpailuky-
kyä ja innovointia vuosituhannen vaihteessa. Tärkeä ICT-alan vauhdittaja on ol-
lut matkapuhelinvalmistaja Nokia ja sen kasvu globaalissa matkapuhelinbisnek-
sessä. Kilpailukyvyn kasvun vaikutus on näkynyt voimakkaasti tutkimus- ja ke-
hitystoimintaan investoidessa korkean teknologian alalla. Yllättävää kyllä, julki-
nen sektori ei ole kuitenkaan ollut aktiivinen korkean teknologian yritysten tu-
kija. Suomen julkisen sektorin rahoitusosuus tuote- ja kehitystoiminnan me-
noista on selvästi pienempi mitä se on ollut EU- ja OECD-maissa keskimäärin. 
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KUVIO 3 Julkisen sektorin rahoitusosuudet yrityssektorille tuote- ja kehitysmenoista kai-
killa aloilla vuosina 1993-2000. Vertailumaat Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, OECD-maat ja 
EU. OECD: Main science and Technology Indicators. (Ali-Yrkkö 2002.) 

Julkisen sektorin rahoitusosuudet (KUVIO 3) Suomessa, Ruotsissa, Yhdys-
valloissa, OECD-maissa, sekä EU-alueiden yrityssektorilla ovat jokseenkin seu-
ranneet samaa trendiä: 1990-luvun alkupuolella investoinnit ovat olleet kaikkein 
suurimpia ja 1990-luvun loppupuolella investointien prosentuaalinen osuus on 
laskenut huomattavasti. Yleisesti tarkastellessa EU-alueen julkisen sektorin ra-
hoitusosuudet ovat olleet 10 prosentin luokkaa, kun taas Yhdysvalloissa par-
haimmillaan vuonna 1993 rahoitusosuus on ollut lähes 20 prosenttia.  Julkinen 
sektori on ollut hyvin vahvasti tuote- ja kehitystyön tukija Yhdysvalloissa. Esi-
merkkinä vuonna 2000 Yhdysvaltojen julkisen sektorin tuote- ja kehitystyön ra-
hoittama osuus oli noin 12 prosentin luokkaa, kun samaan aikaan Suomessa se 
jäi hieman alle 5 prosentin. Myös Ruotsin julkinen sektori on rahoittanut lähes 
kaksinkertaisen määrän Suomeen nähden tarkastellulla ajanjaksolla. Vanhala & 
Virén (2016) toteavat julkisen rahoittajien tarjoaman rahoituksen olevan usein te-
hottomampaa kuin rahoitusmarkkinoiden kautta ja tämän seurauksena syntyy 
kasvuedellytyksiltä heikompia yrityksiä. Joka tapauksessa yritysten on välttämä-
töntä kohdentaa investointeja tuote- ja kehitystoimintaan tuottavuuden paranta-
miseksi. Tämä on tarkoittanut Suomen tilanteessa julkisen rahoituksen tukien ol-
lessa pientä sitä, että yritysten on kohdennettava omia varoja tuote- ja 
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kehitystoiminnan menoihin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritykset ovat 
olleet valmiita investoimaan riskipitoisiin hankkeisiin. Ilmakunnas ja Maliranta 
tutkivat (2003) tuote- ja kehitystoiminnan intensiivisyyden yhteyttä toimipaikko-
jen työpaikka- ja työntekijävirtoihin Suomessa. Tulosten mukaan työntekijöiden 
ja työpaikkojen vaihtuvuus on ollut kaikkein korkeinta suurimman ja matalim-
man tuote- ja kehitystoiminnan intensiteetin omaavilla yrityksillä. Tämä tarkoit-
taa työpaikkojen synnyn kohdalla sitä, että tuote- ja kehitystoiminnan intensitee-
tin suurus ei ole ollut edellytys niiden synnylle. 

Böckerman (2001) toteaa myös raportissaan tieto- ja informaatioteknologian 
yleistymisellä palkkahajonnan kasvun lisäksi olevan vaikutuksia työpaikkara-
kenteeseen. Korkeammin koulutetuilla aloilla työpaikkojen syntyminen on huo-
mattavasti suurempaa kuin heikoimmin koulutetuilla aloilla. Koulutuksen tuo-
ton kasvu ja uusien innovaatioiden kehitys luo tarpeen kulloiseenkin tilanteeseen 
sopivimpien huippuosaajien kysynnälle. Lyhyellä aikavälillä ICT-alan kehitys ai-
heuttaa sopeutuskustannuksia heikoimmin koulutuetuille aloille mutta pitkällä 
aikavälillä teknologian kehittyminen kasvattaa tuotantoa ja työllisyyttä, sekä 
suosii toisaalta hajautettuja organisaatioita. (Böckerman 2001.) 

Edellä mainittujen tutkimusten perusteella tieto- ja informaatioteknologian 
kehitys on omalta osaltaan vaikuttanut voimakkaasti Suomen toimialojen raken-
nemuutokseen. Nokian vaikutukset tuottavuuskasvuun Suomessa 2000-luvun 
vaihteessa ovat olleet merkittäviä (Mäki-Fränti, Obstbaum, Vilmi 2017). Yritysten 
investoinnit tuote- ja kehitystoimintaan ovat olleet suuria siitä huolimatta vaikka 
julkisen sektorin rahoitus on verrattain matalaa esimerkiksi OECD-maiden ke-
siarvoon nähden. Riskinotto yksityisillä yrityksillä on ollut täten suurempaa 
OECD-maihin verrattaessa, kun omaa pääomaa on investoitu tuote-ja kehitystoi-
mintaan. Toisaalta Ilmakunnas ja Maliranta (2003) toteavat tuote- ja kehitystoi-
minnan intensiteetin suuruudella olevan merkitystä työpaikkojen vaihtuvuuden 
suhteen. Böckermanin (2001) mukaan korkeammin koulutetuilla aloilla työpaik-
kojen syntyminen on huomattavasti suurempaa. Täten teknologinen muutos 
vauhdittaa innovointia, sekä johtaa rakennemuutoksiin tuotannon ja työpaikko-
jen suhteen.  

Tuottavuuskasvun epäsuora vaikutus näkyy kaikilla tuotannonaloilla, 
joissa hyödynnetään informaatioteknologiaa ja siihen liittyviä sovelluksia tehos-
tamaan toimialan, yksittäisen yrityksen tai työntekijän tuottavuutta. Informaa-
tioteknologian kokonaisvaikutus yritysten työpaikkarakenteeseen ja talouskas-
vun kehitykseen on ollut suuri (van Ark, Inklaar ja McGuckin 2003). Täten talou-
dessa tapahtuvalla tuottavuuskasvulla ja siihen linkittyvällä toimialojen sisäi-
sellä rakennemuutoksella voidaan todeta olevan yhteys luovan tuhon teoriaan.   
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3.4 Työpaikkojen vaihtuvuuden tutkimukset 

Yksi mahdollinen tapa yhdistää yritykset ja työntekijät yhdeksi vertailuai-
neistoksi, on rakentaa työpaikkojen tai työntekijöiden vaihtuvuuden tutkimuk-
set. Useimmiten näissä tutkimuksissa kuitenkin mikrotason vaihtelut peittyvät 
aggregaattitason lukujen alle. Yleisellä tasolla empiirinen tutkimus työpaikkojen 
vaihtuvuusasteista auttaa ymmärtämään työmarkkinoiden dynamiikkaa ja selit-
tämään esimerkiksi, jos työttömyys on rakenneluonteista tai suhdanteita myötäi-
levää. Työpaikkojen vaihtuvuusasteella on mahdollista mitata mm. resurssien al-
lokoitumisen laajuutta, sekä rakennemuutoksen syvyyttä kansantaloudessa 
(Böckerman 2000). Toisaalta vaihtuvuustutkimukset osoittavat työpaikkojen 
vaihtuvuuden olevan hyvin kompleksinen kokonaisuus, eikä mitään yleispäte-
vää ja universaalia yhteyttä työttömyyden muutoksiin ole löydetty työmarkki-
noiden ja talouspolitiikan väliltä. (Ilmakunnas 1999.) 

Työntekijä- ja työnantaja-aineistoja käyttävät tutkimukset ovat mahdollis-
taneet uuden tiedon kerryttämiseen useista erilaisista viime vuosikymmeninä ta-
pahtuneista työmarkkinailmiöistä Suomessa (mm. Ilmakunnas, Laaksonen & 
Maliranta 1999; Ilmakunnas & Maliranta 2003; Maliranta & Vainionmäki 1999; 
Hohti 1998). Toimipaikkatasolla työntekijöiden määrän muutoksien vaihtuvuus-
asteella mitataan summaa sisään- ja ulosvirtauksesta suhteutettuna työntekijä-
määrään. Yrityksien työntekijämäärät vaihtelevat uusien ja vanhojen vakanssien 
muutoksena, sekä kiertona sisäisesti pysyvissä vakansseissa. Tämä tarkoittaa, 
että työntekijämäärän nettomuutoksiin on mahdollista päästä laskennallisesti 
hyvinkin erilaisten työntekijävirtojen perusteella. (Ilmakunnas & Maliranta 
1999.) 

Tärkeänä työpaikkavaihtuvuuden mittarina Caballeron (1998) mukaan voi-
daan pitää työpaikkojen ylimääräistä vaihtuvuusastetta, koska se kuvaa työpaik-
kojen samanaikaista syntymistä ja tuhoutumista kansantaloudessa. Työpaikko-
jen ylimääräinen vaihtuvuusaste määritellään yksinkertaisuudessaan: kuinka 
paljon työntekijävaihtuvuutta on ollut enemmän mitä toteutunut työllisyyden 
muutos olisi vaatinut joko koko kansantaloudessa tai mitattavalla spesifillä toi-
mialalla. Tätä varten tarvittavat tunnusluvut voidaan laskea peräkkäisten vuo-
sien toimialoittaisten mikrotason- tai yritysaineistojen avulla ja näitä tuloksia voi-
daan käyttää osana kansantalouden rakennemuutoksen analyysia tehtäessä.  

Davisin, Haltiwangerin ja Schuhin (1996), sekä Acsin, Armingtonin ja Rob-
bin (1999) tutkimuksissa on tarkasteltu työpaikkojen suuruuksia, syntymistä ja 
tuhoutumista, työpaikkavirtojen prosentteina. Lähestymistavan mukaan työ-
paikkavirrat suhteutetaan työllisten määrään niin, että t vuoden työpaikkavirta 
jaetaan tarkastelujakson vuosien t ja t-1 toimipaikan työllisten määrän keskiar-
volla (esimerkiksi kvartaaleittain tai vuosittain). Työpaikkavirrat voivat vaih-
della 0 – 200 % välillä.  
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Empiirisissä tutkimuksissa työpaikkavirtojen tunnuslukuina voidaan käyt-

tää esimerkiksi seuraavia muuttujia: 
 

1. Työpaikkojen syntymisaste (JC) kertoo työpaikkojen muutoksen 
työvoimaa lisänneillä toimipaikoilla suhteessa työvoimaan  

2. Työpaikkojen tuhoutumisaste (JD) kertoo työpaikkojen absoluuttisen 
muutoksen työvoimaa vähentäneillä toimipaikoilla suhteessa työvoimaan 

3. Työpaikkojen vaihtuvuusaste (gross reallocation rate, JR = JC + JD) 
4. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (excess reallocation rate, EJR 

= JR - |NET|), jossa NET kertoo työllisyyden nettomuutosasteen. 
(Böckerman 2000.) 

 
Työpaikkojen ylimääräisen vaihtuvuusasteen laskemiseen tarvitaan työ-

paikkavirroille lasketut vuosittaiset tai kvartaalittaiset aineistot. Suomessa työ-
paikkojen ylimääräistä vaihtuvuusastetta ovat tutkineet Ilmakunnas ja Maliranta 
(2003), sekä Piekkola ja Böckerman (2000). Tutkimusten mukaan Suomen 1990-
luvun taantuman vaikutukset alensivat heikosti, sekä korkeasti koulutettujen 
työntekijöiden ylimääräistä vaihtuvuusastetta ja täten vaihtuvuusasteen alene-
misen vaikutukset heijastuivat rakennemuutoksen hidastumiseen. Ilmakunnas ja 
Maliranta (2000) toteavat toisaalta myös laman vaikutusten olleen ylimääräiseen 
vaihtuvuussuhteeseen suhteellisen lyhytaikaisia. Työpaikkojen synnyn alenemi-
nen ja tuhoutumisen kasvu palautui lähes samoihin lukemiin vuosien 1991-1994 
jälkeen mitä ne olivat ennen lamaa. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus on 
hyvin pitkälti myötäillyt talouskasvun muutoksia: korkeasuhdanteessa on ta-
pahtunut paljon työvoiman vaihtuvuutta ja laman aikana työmarkkinat ovat 
”jäykistyneet” ja työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus on vähentynyt. (Ilma-
kunnas, Johansson & Maliranta 2008.) 

Toinen tutkimuksessa tarkasteltava toimialan sisäinen mittari on työnteki-
jöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste. Tätä työntekijöiden ylimääräistä vaihtu-
vuuden astetta on mahdollista kuvata niin sanotulla kirnuamisasteella (churning 
flow rate). Työntekijät ”etsivät” itselleen uutta työpaikkaa ja työntekijöiden yli-
määräinen vaihtuvuusaste eli kirnuamisaste voi selittää muun muassa tätä il-
miötä. Tämä määritelmä mittaa siis työntekijöiden vaihtuvuutta samassa toimi-
paikassa tai yrityksessä. Mittarin avulla voidaan siis kuvata työntekijöiden si-
säänvirta-asteen ja ulosvirta-asteen summaa, josta on vähennetty työpaikkojen 
lukumäärän nettomuutos. Mittari kertoo, kuinka paljon työntekijävaihtuvuutta 
on ollut enemmän kuin toteutunut työllisyyden muutos olisi sitä vaatinut. (Kau-
hanen, Maliranta, Rouvinen & Vihriälä 2015.) 

Yleisellä tasolla työpaikkojen liikkuvuudesta, Rokkasen ja Uusitalon (2010) 
tutkimus kertoo, ettei työpaikkojen syntyminen ja tuhoutuminen, sekä työnteki-
jöiden liikkuvuus Suomessa ole lisääntynyt vaan saattanut jopa vähentyä. Hei-
dän tutkimuksensa mukaan yli vuoden kestävän työsuhteen tuhoutumisen to-
dennäköisyys pienenee viidenneksellä verrattaessa neljää ensimmäistä kuu-
kautta työsuhteen alkamisesta. Luovan tuhon näkökulmasta katsottuna näiden 
työpaikkojen tuottavuus kasvaa täten ajan suhteen.  
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Decker, Haltiwanger, Jarmin ja Miranda (2014) mukaan Yhdysvalloissa 

nuorten yritysten työpaikkojen uudelleenallokointi korkean tuottavuuden aloilla 
korkeasti koulutettujen osalta on ollut laskusuunnassa 2000-luvun jälkeen (KU-
VIO 4). Kuvio indikoi työmarkkinoiden kysyntävaikutusten perusteella tuotta-
vuuden kasvuvaikutusten alkaneen vuoden 1995 paikkeilla. Korkean tuottavuu-
den työllisten prosentuaalinen määrä korkeasti koulutetuista lähti nousuun kor-
kean tuottavuuden ja informaatioalan kohdalla jyrkemmin vuonna 1995. Työllis-
ten prosentuaalinen määrä oli 2000-luvun vaihteessa huipussaan informaatio-
alalla, hieman yli 40 prosenttia. Tämän ajanjakson jälkeen se on ollut laskusuun-
tainen ja laskenut yli 10 prosenttia tarkasteltaessa vuotta 2011. 

KUVIO 4 Työpaikkojen uudelleenallokointi nuorten yritysten korkean teknologian sekto-
rilla Yhdysvalloissa. Kuvaajina on korkean teknologisen sektorin tuotanto (sininen), korkea 
teknologinen sektori (punainen) ja informaatioteknologinen sektori (vihreä). Vaaka-akseli 
kuvaa vuosia ja pystyakseli kuvaa prosenttiosuutta. (Decker, Haltiwanger, Jarmin ja Mi-
randa 2014). 

Suomessa työpaikkojen syntymisaste on ollut keskimäärin 12,2 prosenttia 
vuosina 1991-2005.  Tämä tulos on tarkoittanut, että Suomen 1,5 miljoonan pal-
kansaajan markkinasektorilla on syntynyt yli 150 000 uutta työpaikkaa. Samalla 
aikavälillä tuhoutumisaste on ollut 12,9 prosenttia, joka selittyy lamavuosien kor-
keilla työpaikkojen häviämisasteilla. Työpaikkojen tuhoutumisen todennäköi-
syys 2000-luvun jälkeen on samalla tasolla kuin mitä neljäkymmentä vuotta sit-
ten (Rokkanen & Uusitalo 2010). Kuitenkin nettotyöllisyyden kasvu on ollut 
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myönteistä vuosien 1995 jälkeen. Silti joka vuosi yli 10 prosenttia olemassa ole-
vista työpaikoista tuhoutuu. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan tar-
kemmin tieto- ja viestintäsektorin vaihtuvuuslukuja Suomessa vuosina 1999-
2015. 

Työpaikkojen vaihtuvuusasteet auttavat ymmärtämään työmarkkinoiden 
dynamiikkaa ja selittämään sen luonnetta. Käsite vaihtuvuusaste kuvaa yksin-
kertaisuudessaan työpaikkojen samanaikaista syntymistä ja tuhoutumista toi-
mialalla mikrotason aineistojen avulla. Työntekijöiden ja työpaikkojen ylimääräi-
sen vaihtuvuuden välillä on se, että työpaikkojen vaihtuvuus kuvaa eri toimipai-
koilla olevien vakanssien kokonaismuutosta eli kasvua ja vähennystä. Työnteki-
jöiden vaihtuvuus pitää sisällään myös uusien työntekijöiden palkkaamisen van-
hoihin vakansseihin ja entisten työntekijöiden poistumisen näistä vakansseista 
(Ilmakunnas & Maliranta 2000). Työntekijöiden vaihtuvuusaste tarkastelee toi-
mipaikan sisäistä dynamiikkaa. Työpaikkojen ja työntekijöiden ylimääräisiä 
vaihtuvuusasteita ei ole kuitenkaan mielekästä verrata toisiinsa vaan tarkastella 
yleisellä tasolla niiden kehitystrendejä (Kauhanen, Maliranta, Rouvinen & Vih-
riälä 2015). Täten yleisesti työntekijävirtojen tarkastelu työpaikkavirtojen rinnalla 
kertoo lisää koko työmarkkinoiden toiminnasta ja auttaa ymmärtämään missä 
määrin työpaikkojen vaihtuvuus on itsenäinen ilmiö työntekijävirroista. Rokka-
sen ym. (2010) mukaan myös työsuhteen kesto vaikuttaa työpaikkojen tuhoutu-
miseen. Dynamiikan muutos on globaali ilmiö. Decker ym. toteaa tutkimukses-
saan nuorten korkean tuottavuuden alan yritysten korkeasti koulutettujen työn-
tekijöiden laskusuunnasta 2000-luvulla Yhdysvalloissa. Yritysten toimiessa glo-
baaleilla markkinoilla, voi lasku johtua toimintojen ulkoistamisesta ulkomaille. 
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4 SUHDANNEDYNAMIIKKA TIETO- JA VIESTIN-
TÄSEKTORILLA 

Taloustieteissä ja usein ekonometrisessä tutkimuksessa pyritään selittämään va-
littua kohdetta erilaisten muuttujien avulla ja tyypillisesti tarkastelutyökaluna 
käytetään hyväksi regressiomallia. Tässä käytännön tuottavuuden ja vaihtu-
vuuslukujen välisessä tutkimuksessa, sekä sen riippuvuustarkasteluissa, käyte-
tään apuna lineaarista regressioanalyysiä. Keskiarvoa ja keskihajontaa koskevat 
oletukset ovat voimassa: aineisto on kvantitatiivinen ja mittayksiköllinen. Tämä 
tutkimus ei syvenny sen enempää käytettävän aineiston reliabiliteettiin tai vali-
diteettiin, mutta oletuksena on, että ne on otettu huomioon jo työntekijävirta- ja 
työn tuottavuuden aineistoa kootessa. 

Hypoteesina tutkimuksessa toimii Schumpeteriläisen luovan tuho teoria. 
Luovan tuhon vaikutus on vahvasti yhteydessä työntekijä- ja työpaikkavirtoihin. 
Mikrotason voimakkaaseen rakennemuutokseen tarvitaan paljon työntekijöiden 
liikkuvuutta (Maliranta 2009). Yleisellä tasolla tuottavuuskasvun markkinoilla 
on todettu lisäävän työpaikkojen kautta tapahtuvaa työpaikkoihin kohdistuvaa 
rakennemuutosta. Tarkastelun kohteena on löytää trendejä työntekijä- ja työ-
paikkavirtojen tarkastelun avulla ennen finanssikriisiä ja sen jälkeisellä ajanjak-
solla. Tieto- ja viestintäsektorin vuosittaisen tuottavuuden kasvuprosentin ja 
työntekijä- ja työpaikkavirtamuuttujien riippuvuuksien yhteyttä tarkastellaan 
regressioanalyysin avulla. Täten tämän tutkimuksen empiriaosuus pyrkii selittä-
mään tieto- ja viestintäsektorin työpaikkojen suhdannedynamiikkaa ja rakenne-
muutosta, sekä vuosittaiseen tuottavuuskasvuun vaikuttavia komponentteja tar-
kastellulla periodilla. Tämä luku etenee seuraavalla tavalla: ensiksi esitellään ai-
neistot ja tarkastellaan niitä erilaisten kuvioiden ja taulukoiden valossa. Aineis-
tolle tehdään korrelaatiotarkastelu ja tämän jälkeen tarkempi regressioanalyysi. 
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4.1 Aineiston kuvausta 

Tutkimuksen aineistona käytetään osin julkaisemattomia Malirannan 
(2016) toimialoittaista työpaikka- ja työntekijävirta-paneeliaineistoa, sekä Tilas-
tokeskuksen internetsivuilta ladattua työn tuottavuuden mittaamiseen käytettyä 
aineistoa. Aineisto on koottu tietojenkäsittelypalveluiden toimialalta (62_63 Tie-
tojenkäsittelypalvelu), joka vastaa Tilastokeskuksen käyttämää ja myös tässä tut-
kimuksessa käytettävän työntekijävirta-aineiston standardoitua TOL2008-toimi-
alajaottelua. Malirannan toimialoittainen aineisto perustuu OECD:n STAN-tieto-
kannan toimialajaotteluun. STAN (STructural ANalysis Database) tietokanta on 
kokonaisvaltainen työkalu, jonka avulla on mahdollista analysoida teollista suo-
rituskykyä eri maiden kesken. Tietokanta sisältää vuosittaiset tuotokset, arvonli-
säykset ja eri komponentit työllisyydelle, investoinneille ja osakepääomille vuo-
desta 1970 alkaen. STAN käyttää standardoitua toimialalistaa (LIITE 1) ja se mah-
dollistaa tietokannan sisältöjen vertailun tuottavuuden, kilpailun sekä rakenne-
muutosten kautta eri maiden, sekä toimialojen välillä. 

Tietokannan tulokset on saatu pääosin OECD-maiden omista kansallisista 
tietokannoista ja muista kansallisista kyselyistä, joita ylläpidetään OECD:n, Eu-
rostatin tai jäsenvaltioiden toimesta. Taulukot käyttävät uutta SNA08, ISIC 
REV.4 -versiota (päivitetty viimeksi toukokuussa 2015) STAN-tietokannoista ja 
niiden sisältö kattaa dataa vuosille 2014-2015 asti. Aina kun palvelussa tuotetaan 
uutta dataa, se päivitetään automaattisesti STAN-tietokantoihin. Data on kaikille 
avointa ja nämä statistiikat on kasattu keskitetysti OECD:n nettisivuille. 

Analysoitavasta aineistosta on suodatettu tutkimuksen tarkasteluun tar-
kempi aineisto Malirannan paneeliaineistosta, joka noudattaa STAN-tietokannan 
toimialajaottelua (LIITE 2). Tutkimuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknolo-
gian toimialoittaisia työpaikka- ja työntekijävirta-aineistoja. Suodatetun aineis-
ton toimialajaottelun perustana toimii ANBERD koodi D62T63 Informaatiotek-
nologia ja muut palvelut (ANBERD code D62T63: IT and other information services). 
ANBERD (ANalytical Business Enterprise Research and Development) toimiala-
koodit ovat standardoituja ja kehitetty helpottamaan OECD-maiden keskinäistä 
vertailua eri teollisuuden alojen tutkimus- ja kehitystyön (R&D) suhteen. Tutki-
muksessa käytettävästä STAN-tietokantojen laajennuksesta, tuote ja kehitystyötä 
tarkastelevat mittarit pohjautuvat ANBERD laajennukseen. 

Mikroaineistoja tarkasteltaessa on huomioitava mittausvirheiden kasvava 
rooli. Makrotasolla osa mittausvirheistä kumoutuu toisillaan mutta yritykset ja 
toimipaikat ovat huomattavasti monimutkaisempia tilastoyksiköitä. Myös mai-
den välinen vertailu on vaikeaa erilaisten tilastointikäytäntöjen takia, vaikka 
STAN-tietokannat tarjoavat siihen mahdollisuuden. Maiden sisäinen suhdanne-
tarkastelu työpaikkojen vaihtuvuuden suhteen yli ajan sektoreittain tarjoaa pa-
remman lähtökohdan tutkimukselle yleisesti. (Ilmakunnas 1999.) 
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4.1.1 Työpaikka- ja työntekijävirta -paneeliaineisto  

Toimialoittainen työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto mahdollistaa erilais-
ten työpaikka- ja työntekijävirtausten tarkastelun kuten näiden ylimääräisen 
vaihtuvuusasteen tarkastelun tai nettomuutoksen kasvuasteen. Tässä työssä käy-
tettävän kokonaisaineiston on koonnut Mika Maliranta (2016) Suomesta vuosilta 
1989-2015. Tarkastelun aikaväli rajataan tässä tutkimuksessa vuosille 1999-2015. 
Täten tutkimuksessa vertailtavat aikaperiodit erilaisten virtausasteiden analyy-
sia tehdessä, ennen ja jälkeen talouskriisiä, ovat kummatkin 9 vuoden pituiset. 
Erikoishuomiona on hyvä tiedostaa, että tietotekniikan kehityksen ja työntekijöi-
den tuottavuuden nousu on saavuttanut näinä vuosina eksponentiaalisen kasvu-
uran Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Gordon 2003). Toisaalta myös Suomen lama-
vuosien pahin työttömyyden ajanjakso on 2000-luvulle tultaessa tasoittunut ja ei 
saa erityishuomiota työllisyyslukujen analyysia tehtäessä. Tässä tutkimuksessa 
toimialoittaisen työpaikka- ja työntekijävirta-aineiston avulla on mahdollista tar-
kastella täten työpaikkojen dynamiikan suhdannedynamiikkaa Suomessa talous-
kriisin edeltävinä ja jälkeisenä aikana.  

Käymme seuraavaksi läpi työpaikka- ja työntekijävirtojen aineistoa. Mainit-
takoon, että toimialoittaisen aineiston muuttujina käytetään työssäkäyntitilaston 
(Employment Statistic), sekä yritysrekisterin (Business Register) yhdistettyä dataa 
ja täten eri lähdetietokantojen käyttö voi aiheuttaa tiettyä harhaa, niiden lasken-
taperiaatteiden eroavaisuuksien vuoksi. Tutkimuksessa käytetään 15 eri muut-
tujaa, jotka ovat valikoitu kokonaisaineistosta tätä tutkimusta varten. Näiden 
muuttujien avulla on mahdollista tarkastella tieto- ja viestintäsektorin työpaik-
kavirtoja ja niiden kehitystä, erilaisten kuvioiden ja taulukoiden muodossa. 

Kaikki aineistossa käytettävät muuttujat on lueteltu alta löytyvästä taulu-
kosta (TAULUKKO 2) selityksineen. Muuttuja ”vuosi” kertoo aineistossa mitat-
tavan vuoden ja mittaukset on tehty vuosittain. Muuttujat ”stan” kertoo toimi-
alaluokituksen mukaisen teollisuuden alan nimen.  Yritysten lukumäärä on il-
moitettu aineistossa ”lkm”. Työntekijöiden määrää edeltävänä vuonna ”lyr_x” ja 
työntekijöiden määrää mitattavana vuonna ”lyr_y” voidaan käyttää apuna vä-
hentämällä nämä toisistaan ja mittaamalla kuinka paljon uusia työpaikkoja on 
syntynyt tiettynä vuonna. Työllisyyden nettomuutoksen kasvuaste ”netr_yr” 
kertoo, kuinka työllisyyden kasvuaste on kehittynyt tietyllä toimialalla. Työpaik-
kojen luomis- ja tuhoutumisasteet ”jcr_yr” ja ”jdr_yr”, kertovat työpaikkojen 
syntymis- ja tuhoutumisasteet, kun niiden määrät suhteutetaan työllisyyden ko-
konaismäärään. Muuttuja ”jcr_yr_x” osoittaa luomiasteet uusien yritysten kautta 
ja ”jdr_yr_x” tuhoutuvien yritysten kautta. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtu-
vuusaste on laskettu muuttujan ”ejr_yr” avulla. Sisäänvirtaus- ja ulosvirtaus-as-
teen muuttujina käytetään ”wifr” ja ”wofr”. Työntekijöiden ylimääräinen vaih-
tuvuusaste eli kirnuamisasteen muuttuja on ”cfr”. Huomiona, että tässä kappa-
leessa ei käydä vielä syvemmin läpi esitellyn aineiston sisältöanalyysiä.  

Aineistoon koottujen tutkittavien yritysten kokonaislukumäärä tutkitta-
valla aikavälillä löytyy alla olevasta kuviosta (KUVIO 5). Yritysten lukumäärä on 
ollut varsin vähäinen ennen vuotta 2001, mutta määrä on kuitenkin lisääntynyt 
aineistossa vuoden 2001 jälkeen, hieman yli 400:sta yrityksestä, yli 2000 
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yritykseen per vuosi. Yritysten lukumäärän kasvaessa tutkimustuloksen tilastol-
linen luotettavuus paranee. Täten vuodet ennen vuotta 2001 voivat aiheuttaa tu-
loksiin jonkinasteista harhaa. Tutkimus keskittyy siksi kahdelle ajanjaksolle 
2001-2007 ja 2007-2015, koska vuosina 1999 ja 2000 yritysten lukumäärä jää alle 
500 kappaleen, eikä näitä vuosia ole mielekästä ottaa mukaan empiirisen osan 
tarkasteluun. Vuosittaisten yritysten lukumäärien keskiarvo mitattavalla ajan-
jaksolla 2001-2015 on 2855 yritystä, jonka oletetaan olevan riittävä määrä tehtä-
essä analyysiä ja johtopäätöksiä tutkimustuloksista. 
  



36 
 
 
 

TAULUKKO 2 Taulukossa on lueteltu kaikki paneeliaineistossa käytettävät muuttujat, ai-
neistossa käytettävät muuttujien lyhenteet ja niiden selitteet. Aineisto on koottu työssä-
käyntitilaston ja yritysrekisterin yhteisisistä aineistoista. Englanninkieliset selitykset ovat 
sulkeissa. (Maliranta työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 

Muuttuja Lyhenne  
aineistossa 

Selitys 

Vuosi vuosi Vuosi (Year) 

Teollisuuden ala stan Teollisuuden ala (industy class) 

Lukumäärä lkm Yritysten lukumäärä (number of establish-
ment) 

Työntekijöden määrä edeltä-
vänä vuonna 

lyr_x Työntekijöiden määrä edeltävänä vuotena 
(number of employees in previous year), Busi-
ness Register 

Työntekijöiden määrä mitatta-
vana vuonna 

lyr_y Työntekijöiden määrä mitattavana vuonna 
(number of employees in current year), Busi-
ness Register 

Työllisyyden nettomuutoksen 
kasvuaste 

netr_yr Työllisyyden nettomuutoksen kasvuaste 
(net employment growth rate), Business Re-
gister 

Työpaikkojen syntymisaste jcr_yr Työpaikkojen syntymisaste (job creation 
rate), Business Register 

Työpaikkojen tuhoutumisaste jdr_yr Työpaikkojen tuhoutumisaste (job destruc-
tion rate), Business Register 

Työpaikkojen syntymisaste 
uusien yritysten kautta 

jcr_yr_x Työpaikkojen syntymisaste uusien yritys-
ten kautta (job creation rate via new establish-
ments), Business Register 

Työpaikkojen syntymisaste tu-
houtuvien yritysten kautta 

jdr_yr_x Työpaikkojen syntymissaste tuhoutuvien 
yritysten kautta (job creation rate via disap-
pearing establishments), Business Register 

Työpaikkojen vaihtuvuusaste  jr Työpaikkojen vaihtuvuusaste (gross realloa-
tion rate) 

Työpaikkojen ylimääräinen 
vaihtuvuusaste 

ejr_yr Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus-
aste (excess job reallocation rate), Business 
Register 

Työntekijöiden sisäänvirta-
aste 

wifr Työntekijöiden sisäänvirta-aste (worker in-
flow rate), Employment Statistics 

Työntekijöiden ulosvirta-aste wofr Työntekijöiden ulosvirta-aste (worker out-
flow rate), Employment Statistics 

Työntekijöiden ylimääräinen 
vaihtuvuusaste 

cfr Työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuus-
aste eli ”kirnuamisaste” (churning rate), 
Employment Statistics 
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KUVIO 5 Tieto- ja viestintäsektorin aineistossa käytettävien yritysten lukumäärät kappa-
leittain vuosilta 1999-2015. Aineistossa ei ole otettu huomioon ennen vuotta 1999 olevia yri-
tysten lukumääriä ja ne eivät kuulu tutkimusaineiston sisältöön. Tutkimuksessa on tarkas-
teltu yritysten lukumääriä täten vain aikavälillä 2001-2015. (Maliranta työntekijävirta-pa-
neeliaineisto 2016.) 
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4.1.2 Työn tuottavuuden aineisto 

Työpaikkavirtojen vertailuaineistona käytetään tutkimuksessa Tilastokes-
kuksen kautta ladattua työn tuottavuuden vuosittaista aineistoa. Toimialaluoki-
tuksena aineistossa käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta eli TOL2008, 
jonka jaottelu perustuu alkutuotantoon, teollisuuteen, rakentamiseen ja palvelui-
hin (Tilastokeskus 2018). Aineiston toimiala on rajattu tietojenkäsittelypalvelu-
alalle (koodi 62_63 Tietojenkäsittelypalvelu) ja vastaa täten työpaikkavirtojen ai-
neistossa käytettävää toimialaa. Aineistossa laskettava työn tuottavuus lasketaan 
arvonlisäyksen kautta. Yksikkönä käytetään indeksimuutoksia ja vuosimuutos-
prosentteja. Kaikki aineiston tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja ovat 
julkisia. Aineisto on ladattu kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen internetsi-
vuilta. 

 

KUVIO 6 Työn tuottavuuden indeksi- ja vuosimuutos kuvattuna vuosilta 1999-2015. Toi-
mialana on tietojenkäsittelypalvelut. Arvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksi-
kön synnyttämää arvoa: 1) markkinatuotannossa se lasketaan vähentämällä yksikön tuo-
toksesta tuotannossa käytettävät välituotteet (palvelut ja tavarat) tai 2) markkinattomassa 
tuotannossa lasketaan yhteen kaikki palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen 
ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Indeksin arvo on vasemmalla akselilla ja vuosi-
muutosprosentti oikealla akselilla. (Tilastokeskus 2018.)  
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Kuviosta (KUVIO 6) voidaan nähdä, kuinka arvonlisäyksen kautta lasketun 

tuottavuuden prosentuaalinen vuosimuutos on vaihdellut koko ajanjaksolla -10 
ja 20 prosentin välillä. Keskiarvoksi vuosimuutosprosenteille koko aikavälille 
saadaan 2,2 prosenttiyksikköä. Suurin poikkeama on tapahtunut vuonna 2007, 
jolloin vuosimuutos on ollut 19,4 prosenttiyksikköä. Tämä muutos näkyy myös 
voimakkaana nousuna indeksin kuviossa vuonna 2007. Indeksistä nähdään sel-
keästi työn tuottavuuden koko mitattavan aikavälin kasvava trendi. Kuitenkin 
vuosina 1999-2001 kasvu on ollut maltillista, verrattuna vuoden 2010 jälkeisiin 
kasvun vuosiin. Työn tuottavuus romahti vuonna 2006 ja elpyi hieman seuraa-
vana vuonna. Finanssikriisin aiheuttama koko maailmantaloutta koetteleva lama 
laski kuitenkin Suomenkin osalta vuosien 2008-2010 työn tuottavuuden arvonli-
säystä. Kriisin jälkeen työn tuottavuuden arvonlisäys lähti uudelleen nousuun 
vuonna 2011 vuoteen 2012, jonka jälkeen tuottavuus pysyi samana vuoteen 2013 
asti. Viimeisten kahden tarkasteluvuoden, 2014 ja 2015 aikana, työn tuottavuu-
den arvonlisäys kasvoi koko tarkastelujakson korkeimmaksi. Kuviossa on myös 
työn tuottavuuden indeksi, jonka avulla on mahdollista tarkastella koko aikavä-
lin kehitystä.  
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4.2 Aineiston esittely 

Tutkittaessa tieto- ja viestintäsektorin työpaikkadynamiikkaa, yhteys luo-
van tuhon kanssa on ilmeinen. Täten luovan tuhon periaatteiden mukaan työ-
paikkojen vaihtuvuus eli syntyminen ja tuhoutuminen on tärkeässä osassa, sillä 
se linkittyy vahvasti työpaikkarakenteiden uudistumiseen. Dynamiikkatarkaste-
lun avulla on mahdollista selvittää yhteyttä tuottavuuden kasvuun alalla, jossa 
tietotekniikka ja erityisasiantuntijat eli ”innovaattorit” ovat hyvin keskeisessä 
roolissa. Tämä tarkastelu antaa täten hyödyllistä tietoa tieto- ja viestintäsektorin 
kehityksestä, sen trendistä vuosien 2001-2015 ajalta, ja miten kehityksen trendit 
ovat muuttuneet finanssikriisiä ennen ja sen jälkeen. Aineistossa yritysten huo-
mattavasti pienemmän lukumäärän takia, vuodet 1999 ja 2000 eivät ole koko ai-
neiston kanssa täysin vertailukelpoisia. Täten vuodet 1999 ja 2000 ovat jätetty 
pois seuraavassa tarkastelussa käytetyistä kuvioista ja analyyseista. Tutkimuk-
sen aineisto keskittyy työpaikkavirtojen analyysiin. Täten tutkimus ei ota huomi-
oon erikseen toimialan sisällä olevien yksittäisten yritysten kokoa tai ikää. Kaikki 
havaintoyritykset aineistossa ovat tässä suhteessa homogeenisia. Käymme aluksi 
kuvioiden avulla läpi syntyvyys ja tuhoutumisasteita, sekä kasvuasteita. Tämän 
jälkeen tarkastelemme muita työntekijä- ja työpaikkavirtoja, sekä lopuksi ylimää-
räisiä vaihtuvuusasteita. 

Työmarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti työpaikkojen uudistumista eli saman-
aikaista syntymistä ja tuhoutumista. Kuviosta (KUVIO 7) voidaan nähdä synty-
mis- ja tuhoutumisasteiden vuosittaiset muutokset. Luovan tuhon vaikutus työ-
paikkojen syntyvyys- ja tuhoutumisdynamiikkaan näyttää olevan tärkeässä roo-
lissa eteenkin ennen finanssikriisiä. Keskiarvotarkastelussa työpaikkojen synty-
misaste on ollut 20,22 prosenttia vuosina 2001-2007 ja 14,56 prosenttia vuosina 
2007-2015. Näiden kahden ajanjakson erotus on siten hieman yli 5 prosenttiyk-
sikköä. Työpaikkojen keskimääräinen tuhoutumisaste oli vuosina 2001-2007 
14,63 prosenttia, sekä 12,29 prosenttia vuosina 2007-2015. Syntymisaste on ollut 
ennen finanssikriisiä lähes 5 prosenttia korkeammalla mitä tuhoutumisaste, joka 
indikoi vahvasti sektorilla tapahtuneeseen työpaikkojen kasvuun. Uusien työ-
paikkojen kasvusta keskimäärin 8,50 prosenttia on syntynyt uusien yritysten luo-
mien työpaikkojen kautta 2001-2007 ja 3,54 prosenttia vuosina 2007-2015. Näiden 
kahden tarkastelujakson erotus on hieman alle 5 prosenttiyksikköä. Täten vuo-
sina 2001-2007, uusien yritysten luomien työpaikkojen osuus näyttää vaikutta-
van työpaikkojen syntymiseen enemmän, mitä tuhoutuvien työpaikkojen uudel-
leentyöllistämisen vaikutus on ollut. Työpaikkojen syntymisaste tuhoutuvien 
yritysten kautta on ollut keskimäärin 2001-2007 5,63 prosenttia ja 4,65 vuosina 
2007-2015, joka on suhteellisen pieni muutos näillä kahdella aikavälillä. 

Työpaikkojen syntymisaste on pysytellyt koko tarkastelujakson aikana 9-28 
prosenttiyksikön vaihteluvälillä. Korkeimmillaan se on käynyt 27,57 prosentissa 
vuonna 2001 ja toinen huippuvuosi oli 2006, jolloin syntymisaste oli 26,66 pro-
senttia. Tuhoutumisaste on pysynyt tarkastelujaksolla 8 ja 28 prosenttiyksikön 
välillä. Korkein tuhoutumisaste oli vuonna 2004, jolloin se nousi 17,86 prosenttiin 
ja matalin vuonna 2001, vain 8,84 prosenttia. Mielenkiintoista on tarkastella 
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syntymis- ja tuhoutumisasteiden erotusta. Korkeimmillaan erotus on ollut 18,73 
prosenttia, vuonna 2001 ja toinen huippuvuosi on ollut 2006, jolloin se nousi 11,11 
prosenttiin. Muuten erotus on pysytellyt -5 ja 7 prosentin välillä. Vuonna 2015 
syntymisaste oli pienempi kuin tuhoutumisaste ja erotus sai negatiivisen -4,39 
prosentin arvon. Työpaikkojen syntymisaste uusien yritysten kautta on vaihdel-
lut koko aikavälillä 0-17 prosentin välillä. Korkeimmillaan se on ollut vuonna 
2006, jolloin se kohosi huippulukemiin eli 16,64 prosenttiin. Vuonna 2001 se 
nousi myös 11,15 prosenttiin. Muuten vaihteluväli uusien yritysten kautta tapah-
tuva syntymisaste on pysytellyt 0 ja 9 prosenttiyksikön välillä. Työpaikkojen syn-
tymisaste tuhoutuvien yritysten kautta on vaihdellut 9 ja 1 prosenttiyksikön vä-
lillä. Koko tarkastelujakson korkein arvo on ollut vuonna 2004, jolloin se nousi 
8,77 prosenttiin. Muuten sen muutostrendi on ollut hyvinkin tasainen. Verratta-
essa näitä kahta ajanjaksoa, on työpaikkojen syntyminen ollut keskimäärin lähes 
8 prosenttia vähemmän vuosina 2007-2015, mitä vuosina 2001-2007. Suurin osa 
alalla tapahtuvasta työpaikkojen uudelleenallokaatiosta on syntynyt uusien yri-
tysten kautta. Tuhoutumisasteen muutos kahden tarkastelujakson välillä on vain 
hieman yli 2 prosenttia, joka indikoi uusien yritysten työllistämisen laskeneen 
jälkimmäisellä ajanjaksolla. Häviävät työpaikat jonakin vuonna jäävät yhä suu-
remmalla todennäköisyydellä syntymättä tulevina vuosina myös jatkavissa yri-
tyksissä tai toimipaikoissa, ja yleensä muutokset ovat pysyviä (Böckerman 2000). 
Merkittävä osa työpaikkavirroista aiheutuukin juuri yritysten ja toimipaikkojen 
syntymisen ja tuhoutumisen johdosta. Työpaikkojen tuhoutuminen on myös py-
syvämpää kuin työpaikkojen syntyminen. Tämän vuoksi dynamiikka muuttuu 
työpaikkojen tuhoutuessa ja täten uudet yritykset ovat tärkeässä roolissa synnyt-
tämässä uusia työpaikkoja alalle (Haltiwanger 2012). Kuvion mukaan näyttäisi-
kin siltä, että uusien yritysten kautta palkattujen työntekijöiden määrä on pie-
nentynyt vuosien 2007-2015 välisenä aikana, joka heijastuu juuri työpaikkojen 
syntymisen laskuun. 
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KUVIO 7 Tieto- ja viestintäsektorin työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteiden mukaan 
vuosimuutoksilla ja 9 vuoden keskiarvovertailuna vuosina 2001-2015. Työpaikkojen synty-
misaste (jcr_yr), työpaikkojen tuhoutumisaste (jdr_yr), työpaikkojen syntymisaste uusien 
yritysten kautta (jcr_yr_x) ja työpaikkojen syntymisaste tuhoutuvien yritysten kautta 
(jdr_yr). (Maliranta työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 
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KUVIO 8 Tieto- ja viestintäsektorin syntyvien ja tuhoutuvien työpaikkojen määrät vuosina 
2001-2015. Luvut ovat laskettu kyseisen vuoden työllisten määrästä syntymis- ja tuhoutu-
misasteiden tulona. Syntyvien työpaikkojen määrä (jcr_unit), tuhoutuvien työpaikkojen 
määrä (jdr_unit) ja työntekijöiden määrä mitattavana vuonna (lyr_y). Työpaikkojen synty-
vät ja tuhoutuvat työpaikat ovat vasemmalla akselilla ja työntekijöiden kokonaismäärä oi-
kealla akselilla. (Maliranta työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 

Tarkastelu syntymis- ja tuhoutumisasteista antaa hyvän kuvan niiden 
osuusvaihteluista. Yllä olevasta kuviosta (KUVIO 8) voimme nähdä täten tieto- 
ja viestintäsektorin vuosien 2001-2015 syntyvien ja tuhoutuvien työpaikkojen 
työntekijämäärät. Tämä aineisto yhdistämällä kuviossa kokonaistyöllisten mää-
rään antaa selkeämmän kuvan siitä kuinka suuri osa työpaikoista syntyy ja tu-
houtuu vuositasolla.  

Suurin nousu työntekijämäärien syntyvyydessä nähtiin 2006, jolloin työ-
paikkojen syntyvyys kasvoi hieman yli 10 000 työntekijällä ja tuhoutui 6000 työ-
paikkaa eli erotuksena tuhoutuneiden työpaikkojen määrään oli 4000 työnteki-
jää. Työntekijöiden määrä syntyneiden työpaikkojen kohdalla on pysytellyt 
4000-11 000 työntekijän välillä. Tuhoutuvien työpaikkojen määrä on vaihdellut 
3000-7000 työpaikan välillä vuosina 2001-2015. 
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KUVIO 9 Tieto- ja viestintäsektorin työpaikkojen vaihtuvuusaste vuosina 2001-2015. Pro-
senttimuutos on laskettu tuhoutumisasteen ja syntymisasteen summana (jr = jcr_yr + 
jdr_yr). Mittaria voidaan kutsua myös absoluuttisen työpaikkavirran asteeksi. (Maliranta 
työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 

Työpaikkojen vaihtuvuusaste (KUVIO 9), joka mittaa työpaikkojen synty-
mis- ja tuhoutumisasteen summaa, on vaihdellut tarkastelujaksolla 23 ja 43 pro-
senttiyksikön välillä. Trendi on ollut ennen vuotta 2003 laskusuuntainen ja tämän 
jälkeen 2004-2006, se on kasvanut 12 prosenttiyksikköä. Vuoden 2006 jälkeen 
vaihtuvuusasteen kehitys on ollut alle 30 prosentin. Toinen kasvupiikki trendissä 
näkyy vuonna 2006, jolloin vaihtuvuusaste oli 42,2 prosenttia. Keskiarvo vuosille 
2001-2007 oli 35,85 prosenttia ja vuosille 2007-2015 28,85 prosenttia. Laskua kes-
kiarvotarkastelussa on tasan 7 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa finanssikriisin 
jälkeisten vuosien vaihtuvuus tieto- ja viestintäsektorilla on ollut matalampaa. 
Caballeron (1998) mukaan kuitenkaan työpaikkojen vaihtuvuusaste ei ole paras 
mittari rakennemuutoksen ja allokoinnin tarkastelussa. Näkemyksen taustalla on 
mikrotasolla tapahtuva työpaikkojen tuhoutumisasteen nousu tarkoittaa väistä-
mättä syntymisasteen kasvua talouden elpyessä. Aggregaattitasolla tarkastelta-
essa on mahdollista, että kasvu taantumassa johtaa tuhoutumisasteen alenemi-
seen tulevaisuudessa ilman syntymisasteen nousua. Täten työpaikkojen vaihtu-
vuusasteen sijasta tulisi keskittyä mittaamaan työpaikkojen ylimääräistä vaihtu-
vuutta, joka mittaa talouden samanaikaista työpaikkojen tuhoutumista ja synty-
mistä. Tarkastelemme siksi vielä tarkemmin työpaikkojen ja työntekijöiden yli-
määräisiä vaihtuvuusasteita empiriaosuudessa hieman myöhemmin. 
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KUVIO 10 Tieto- ja viestintäsektorin työllisyyden nettomuutoksen kasvuasteet ja työllisten 
määrät vuosina 2001-2015. Työllisyyden nettomuutoksen kasvuaste (netr_yr) ja työntekijöi-
den määrä mitattavana vuonna (lyr_y). Työllisyyden nettomuutoksen kasvuasteet ovat esi-
tetty vasemmalla akselilla ja työntekijöiden määrät oikealla akselilla. (Maliranta työntekijä-
virta-paneeliaineisto 2016.) 

Kuviosta (KUVIO 10) voidaan nähdä kuinka työllisyyden nettomuutoksen 
kasvuaste ja työpaikkojen määrä on kehittynyt tieto- ja viestintäsektorilla vuo-
sina 2001-2015. Työntekijöiden määrä kehitys on ollut hieman alle 35 000 vuonna 
2001 ja se on kasvanut tasaisesti vuoteen 2015 asti noin 46 000 työntekijään. Ko-
konaiskasvuprosentti työllisten määrälle 2001-2015 aikavälille on ollut hieman 
alle 26%. Jos kasvuprosentit jaetaan vuosien 2001-2007 ja 2007-2015, ovat ne en-
simmäiselle tarkastelujaksolle noin 14 prosenttia ja jälkimmäiselle noin 10 pro-
senttia. Kasvuprosentti on täten ollut noin 4 prosenttiyksikköä suurempi ensim-
mäisellä ajanjaksolla verrattuna vuosiin 2007-2015. Työllisten määrän trendi on 
ollut kasvusuuntainen koko tarkastelujakson ajan lukuun ottamatta vuotta 2015, 
jolloin se laski vuoden 2014 työntekijöiden määrästä hieman alle 4 prosenttia.  

Työllisyyden nettomuutoksen kasvuaste on vaihdellut vuosien 2001-2007 
aikana -1 ja 12 prosenttiyksikön välillä. Huomattava kasvu on tapahtunut 
vuonna 2006, jolloin kasvuaste kohosi koko tarkasteluaikavälin korkeimmaksi 
11,11 prosenttiin. Kasvuasteen keskiarvoksi vuosille 2001-2007 saadaan 5,60 pro-
senttia. Vuosina 2007-2015 kasvuaste on vaihdellut 7 ja -5 prosentin välillä. Kes-
kiarvo kasvuasteelle on 2,27 prosenttia, joka on huomattavasti alhaisempi mitä 
vuosien 2001-2007 keskiarvon. Suurin lasku on tapahtunut vuonna 2015, jolloin 
kasvuaste on laskenut -4,39 prosenttiin. 
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Mitä nämä luvut indikoivat tieto- ja viestintäsektorin kehityksestä? Netto-

muutoksen kasvuasteen kehitys on ollut 2000-luvun alussa koko tarkastelujak-
son korkeimmillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkojen syntymisaste on ol-
lut korkea ja tuhoutumisaste matala. Toisena ääripäänä kasvuasteen ollessa ne-
gatiivinen on vuosi 2003, jolloin vastavuoroisesti työpaikkojen tuhoutumisaste 
oli korkeampaa kuin syntymisaste ja kasvuaste jäi alle 0 prosentin. Finanssikrii-
sin edeltävät vuodet olivat kasvun kannalta otollisia, ja kuten kuvaajasta näh-
dään, työpaikkojen määrä on ollut joka tapauksessa kasvussa, vaikkakin netto-
kasvuasteen trendi on ollut laskusuuntainen vuoden 2006 jälkeen. Vuodet 2011 
ja 2012 nostivat kasvuastetta mutta näiden vuosien jälkeen trendi on ollut lasku-
suuntainen. Kokonaiskuvaa tarkasteltaessa, voidaan todeta 2000-luvun alun ol-
leen kasvusuuntainen ja finanssikriisin jälkeisen romahduksen seuraukset ovat 
jääneet kasvun suhteen hyvinkin mataliksi mutta kuitenkin positiivisiksi vuotta 
2015 lukuun ottamatta. Kuten Caballero (1998) totesi tutkimuksessaan, että tu-
houtumisasteen nousu ei nosta välttämättä riittävästi kuitenkaan syntymisas-
tetta noususuhdanteessa. Finanssikriisien jälkeisistä vuosista nähdäänkin, ettei 
nettomuutoksen kasvuaste ole noussut uudelleen 2006 lukemiin. 

Seuraavaksi on mielekästä tarkastella tieto- ja viestintäsektorin työllisyyden 
sisään- ja ulosvirta-asteita. Nämä virtaukset kuvaavat siis toimipaikoille tullei-
den uusien työntekijöiden määrää suhteutettuna toimialan työvoimaan (Ilma-
kunnas & Maliranta 2000). Aineistosta puuttuu kuitenkin vuoden 2015 data, jo-
ten tarkastelu keskittyy vuosille 2001-2014. Kuten todettiin aikaisemmin, vuosia 
1999-2000 ei ole mielekästä ottaa mukaan tarkasteluun, koska tämä aiheuttaa 
prosentuaalisesti suuremman asteluvun pienemmillä työntekijöiden määrän li-
säyksellä. Kuviosta (KUVIO 11) voidaan nähdä sisäänvirta-asteen vaihdelleen 
20-40 prosentin välillä. Vuosi 2001 oli sisäänvirta-asteeltaan suurin, hieman yli 
38 prosenttia, jonka jälkeen se on pysytellyt alle 30 prosentin vuoteen 2004 
saakka. Trendi oli noususuuntainen vuoden 2002 laskun jälkeen, ja se kasvoi 
vuoteen 2007 mennessä 33,10 prosenttiin. Sisäänvirta-asteen keskiarvo vuosille 
2001-2007 oli 28,29 prosenttia. Ulosvirta-aste on vaihdellut 2001-2007 20-35 pro-
sentin välillä. Suurin nousu ulosvirta-asteessa on näkynyt vuonna 2005, jolloin 
se nousi 34,15 prosenttiin. Vuoden 2005 nousun jälkeen 2006 ulosvirta-aste laski 
25,32 prosenttiin mutta nousi taas hieman yli 3 prosenttiyksikköä 2007 mennessä. 
Ulosvirta-aste on ollut suurempaa kuin sisäänvirta-aste vuosina 2002, 2003 ja 
2005. Keskiarvo ulosvirta-asteelle 2001-2007 oli 27,89 prosenttia. 

Finanssikriisin jälkeisten vuosien sisäänvirta-aste on ollut laskusuuntainen 
2007-2009, jonka jälkeen se kasvoi kaksi seuraavaa vuotta hieman yli 4 prosent-
tiyksikköä. Tämän jälkeen trendi on ollut laskusuuntainen ja keskiarvoinen aste 
26,24 prosenttia. Ulosvirta-asteen trendi on laskusuuntainen lukuun ottamatta 
vuosien 2009 ja 2010 maltillista noin 3 prosenttiyksikön nousujaksoa. Ulosvirta-
aste kohosi sisäänvirta-astetta suuremmaksi tällä aikavälillä vuonna 2009 ja 2012. 
Vuosien 2007-2014 keskiarvoinen ulosvirta-aste oli 24,42 prosenttia. 

Koko aikavälin sisään ja ulosvirtaus on pysytellyt hyvinkin tasaisena vuo-
sien 2002-2014 välisellä ajalla. Ulosvirta-asteen kasvu yli sisäänvirta-asteen on ta-
pahtunut 2002, 2003, 2005, 2009 ja 2012. Kyseisinä vuosina työpaikkojen koko-
naismäärän muutokset ovat pysytelleet varsin pieninä (ks. KUVIO 9).  
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KUVIO 11 Tieto- ja viestintäsektorin työllisyyden sisään- ja ulosvirta-asteita vuosina 2001-
2014. Vuoden 2015 dataa ei ole saatavilla aineistossa sisäänvirta- eikä ulosvirta-asteesta. 
Työntekijöiden sisäänvirta-aste (wifr) ja työntekijöiden ulosvirta-aste (wofr). (Maliranta 
työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 
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KUVIO 12 Tieto- ja viestintäsektorin työntekijöiden ylimääräset vaihtuvuusasteet aikavä-
lillä 2001-2015. Muuttujina työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste eli ”kirnuaminen” 
(cfr) ja työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (ejr_yr). Kuvion katkoviivat ovat muut-
tujien liukuvat keskiarvot. Huomiona, että aineistosta puuttuu työntekijöiden ylimääräisen 
vaihtuvuusasteen data vuodelta 2015. (Maliranta työntekijävirta-paneeliaineisto 2016.) 

Syvennytään seuraavaksi tieto- ja viestintäsektorin ylimääräisten vaihtu-
vuusasteiden tarkasteluun (KUVIO 12). Työntekijöiden ylimääräinen vaihtu-
vuusaste eli ”kirnuaminen” (cfr) on vaihdellut koko tarkasteluajalla 15-40 pro-
sentin välillä. Aineistosta puuttuu ylimääräisen vaihtuvuusasteen osalta vuosi 
2015. Korkein huippu ylimääräisen vaihtuvuusasteen kohdalla ollut vuonna 
2001, jolloin sen arvo oli 27,25 prosenttia. Tarkastelujakson alussa työntekijöiden 
ylimääräinen vaihtuvuusaste on laskenut vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen se 
nousi 25,22 prosenttiin vuonna 2007. Tämän huipun jälkeen trendi lähti laskuun 
lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin se kasvoi vuodesta 2009 hieman yli 3 pro-
senttiyksikköä. Viimeisenä tarkasteluvuonna eli 2014, arvo oli 19,23 prosenttia. 
Keskiarvoinen työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste on ollut vuosina 
2001-2007 22,19 prosenttia ja 2007-2014 21,64 prosenttia.  

Toinen tarkasteltava kuvaaja on työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste 
(ejr_yr), joka on vaihdellut samoin kuten työntekijöiden vaihtuvuusaste, 15-40 
prosentin on välillä. Vuodesta 2001 vuoteen 2004 vaihtuvuusaste kasvoi noin 18 
prosenttiyksikköä 35,71 prosenttiin. Nousun jälkeen vaihtuvuusaste laski 
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vuoteen 2008 mennessä noin 12 prosenttiyksikköä. Tämän jälkeen vaihtuvuusas-
teen kasvupiikit nousivat vuonna 2009 27,60 prosenttiin, sekä 2013 29,02 prosent-
tiin. Vuonna 2015 vaihtuvuusaste laski alle 20 prosentin. Keskiarvoiset työpaik-
kojen vaihtuvuudet olivat vuosille 2001-2007 29,07 prosenttia ja 2007-2015 23,61 
prosenttia. Kuvioon on piirretty myös liukuvat keskiarvon trendit, joiden avulla 
voidaan nähdä paremmin aikavälin trendimuutokset.  

Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuuden tarkastelu on sikäli mielen-
kiintoista, koska se kertoo nimenomaan tieto- ja viestintäsektorin sisäisestä muu-
toksesta. Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuus kuvastaa työpaikkojen saman-
aikaista syntymistä ja tuhoutumista taloudessa (Caballero 1998). Se pitää sisäl-
lään toimialalla olevien vakanssien kokonaismuutoksen eli kasvun ja vähennyk-
sen. Kuviosta voidaan täten nähdä, työpaikkojen syntyneen ja tuhoutuneen tieto- 
ja viestintäsektorilla voimakkaasti ennen finanssikriisiä. Ylimääräistä vaihtu-
vuusastetta tarkasteltaessa, finanssikriisin jälkeiset vuodet ovat pysytelleet vuo-
sia 2009 ja 2013 huippuvuosia lukuun ottamatta alle 25 prosenttiyksikön. Työn-
tekijöiden vaihtuvuus käsittää uusien työntekijöiden palkkaamisen vakanssei-
hin, jotka pysyvät, sekä vanhojen työntekijöiden poistumisen näistä vakansseista 
(Ilmakunnas & Maliranta 2000). 

 
Tieto- ja viestintäsektorin keskimääräiset työntekijä- ja työpaikkavirrat vuosina 2001-
2015 
Muuttuja 2001-2007 2007-2015 2001-2015 

Työllisyyden nettouutoksen kasvuaste (netr_yr) 5,60 2,27 3,64 

Työpaikkojen syntymisaste (jcr_yr) 20,22 14,56 17,02 

Työpaikkojen tuhoutumisaste (jdr_yr) 14,63 12,29 13,38 

Työpaikkojen syntymisaste uusien yritysten kautta (jcr_yr_x) 8,50 3,54 5,73 

Työpaikkojen syntymisaste tuhoutuvien yritysten kautta 
(jdr_yr_x) 5,63 4,65 5,13 

Työpaikkojen vaihtuvuusaste (jr) 35,85 26,85 30,14 

Työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (ejr_yr) 29,07 23,61 26,09 

Työntekijöiden sisäänvirta-aste (wifr) 29,89 26,24 27,57 

Työntekijöiden ulosvirta-aste (wofr) 27,89 24,42 25,83 

Työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste (cfr) 22,19 21,64 21,66 

TAULUKKO 3 Tieto- ja viestintäsektorin työntekijä- ja työpaikkavirrat prosentteina vuo-
sina 2001-2015. Taulukko on jaettu kolmeen eri periodiin: 2001-2007, 2007-2015 ja 2001-
2015. Muuttujina työllisyyden nettouutoksen kasvuaste (netr_yr), työpaikkojen syntymis-
aste (jcr_yr), työpaikkojen tuhoutumisaste (jdr_yr), työpaikkojen syntymisaste uusien yri-
tysten kautta (jcr_yr_x), työpaikkojen syntymisaste tuhoutuvien yritysten kautta (jdr_yr_x), 
työpaikkojen vaihtuvuusaste (jr), työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (ejr_yr), työn-
tekijöiden sisäänvirta-aste (wifr), työntekijöiden ulosvirta-aste (wofr), työntekijöiden yli-
määräinen vaihtuvuusaste (cfr). 
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Yllä olevaan taulukkoon (TAULUKKO 3) on laskettu keskimääräiset työn-

tekijä- ja työpaikkavirrat kolmelta eri ajanjaksolta. Kuten aikaisemmin todettiin 
vuodet 1999 ja 2000 eivät ole mielekkäitä tarkasteltavia vuosia, ja ovat jätetty tä-
ten taulukon tarkastelusta pois. Tarkasteltavat periodit ovat täten ennen finans-
sikriisiä (2001-2007), finanssikriisin jälkeinen aika (2007-2015), sekä vertailuna 
koko aikaväli (2001-2015). Taulukko kertoo eri virtojen olleen korkeammalla ta-
solla ennen finanssikriisiä verrattuna sen jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi työpaik-
kojen ylimääräinen vaihtuvuusaste (ejr_yr) on laskenut finanssikriisin jälkeisinä 
vuosina hieman yli 5 prosenttiyksikköä verrattaessa vuosien 2001-2007 keskiar-
voon. Samoin on käynyt kirnuamisasteelle (cfr) ja lasku ei ole ollut niin suuri, 
vain 0,55 prosenttiyksikköä. Toisaalta, jos prosentit muutetaan työntekijöiden 
määräksi 5 prosenttiyksikön lasku, vuosien 2001-2015 keskiarvoisen työntekijöi-
den määrän mukaan, on se 2190 työntekijää ja 0,55 prosenttiyksikön lasku 221 
työntekijää. Tämä on kuitenkin vain suuntaa antava luku, koska työntekijöiden 
määränä on käytetty koko aikavälin keskiarvoista työntekijöiden kokonaismää-
rää. Myös kirnuamisaste on ollut korkeampi keskimääräisesti ensimmäisellä pe-
riodilla. Työpaikkavirtaukset ovat myös olleet keskimääräisesti korkeampia en-
nen finanssikriisiä. Sisäänvirta-aste toimialalle on ollut keskimääräisesti hieman 
alle 4 prosenttia korkeampi ennen finanssikriisiä. Sama näkyy myös ulosvirta-
asteesta, joka oli myös hieman alle 4 prosenttia korkeampi. Keskimääräinen työl-
lisyyden nettomuutoksen kasvuaste on laskenut ensimmäisen periodin 5,6 pro-
sentista, toiseen periodiin nähden hieman yli 3 prosenttiyksikköä. Kuten taulu-
kosta näkyy, kaikki mitattavat arvot työpaikkojen ja työntekijöiden dynamiikan 
suhteen ovat olleet laskusuunnassa finanssikriisin jälkeisinä vuosina. 

Tarkastelemme seuraavaksi muutamia korrelaatioita tutkimuksessa käytet-
tävien työpaikkavirtamuuttujien kesken. Tarkastelu ei kerro muuttujien osalta 
niiden kausaliteetista tai esimerkiksi siitä, onko mukana kolmas selittävä muut-
tuja, joka selittää näiden vaihtelua. Tämä kertoo muuttujien potentiaalisesta yh-
teisestä vaihtelusta. Toisaalta myös regressioanalyysia varten on mielekästä tar-
kastella selittävien muuttujien keskinäisen tarkastelun kautta. Mikäli muuttujat 
korreloivat voimakkaasti keskenään, altistuu estimointi multikollineaarisuus-
harhalle.  

Kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa on työpaikkavirtamuuttujien vai-
kutus tuottavuuden vuosimuutoksiin, joten korrelaatiotarkasteluun (TAU-
LUKKO 4) on valittu tuottavuuden vuosimuutosprosentti, työpaikkojen synty-
mis- ja tuhoutumisaste, syntymisaste uusien työpaikkojen kautta, työpaikkojen 
ja työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste, sekä sisään- ja ulosvirta-asteet. 
Taulukossa käytetyn aineiston havaintojen lukumäärät vaihtelevat 17 ja 16 ha-
vainnon välillä. Vuosimuutosprosentti korreloi positiivisesti vain ulosvirta-as-
teeseen hyvin heikosti (0,080, N=16). Kaikkein vahvimmin negatiivisesti vuosi-
muutos korreloi työpaikkojen syntymisasteeseen (-0,355, N=17) ja työpaikkojen 
syntymisasteeseen uusien yritysten kautta (-0,404, N=17), sekä hieman heikom-
min työpaikkojen syntymisasteeseen tuhoutuvien yritysten kautta (-0,213, N=17), 
työpaikkojen ylimääräiseen vaihtuvuusasteeseen (-0,172, N=17), työntekijöiden 
sisäänvirta-asteeseen (-0,243, N=16) ja työntekijöiden ylimääräiseen vaihtuvuus-
asteeseen (-0,213, N=16). Tämän tarkastelun pohjalta tuottavuuden kasvu 
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näyttäisin korreloivan negatiivisesti tieto- ja viestintäsektorin työpaikkojen syn-
tymis- ja sisäänvirta-asteeseen, sekä ylimääräisiin vaihtuvuusasteisiin. Mitään 
merkittäviä korrelaatioita vuosimuutoksen ja aineiston muuttujien välillä ei ole 
löydettävissä. Korrelaatiotarkastelussa käytettävien muuttujien ja vuosimuutos-
prosentin havaintokuviot ja sovitteet löytyvät tutkimuksen liitteistä (LIITE 3).  
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TAULUKKO 4 Korrelaatiotarkastelu tuottavuuden vuosimuutoksen ja työpaikkavirta-
muuttujien kesken taulukossa. Tulokset ovat on tilastollisesti merkitsevä 0,10 (*) tasolla, 
0,05 tasolla (**) ja 0,01 tasolla (***). 
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4.3 Regressiotarkastelu 

Aikaisemmin kuvattujen tieto- ja viestintäsektorin kuvaajien ja korrelaatioiden 
yhteyksien avulla, voidaan nähdä viitteitä tuottavuuden vuosikasvun ja 
työpaikkavirtojen vaikutusten muutoksista alan työpaikkarakenteeseen ennen 
finanssikriisiä ja sen jälkeen. Tarkastelu ei kerro sen enempää aineiston 
muuttujien mahdollisista tilastollisista vaikutuksista ja siitä minkälaisia 
yhteyksiä muuttujien ja tuottavuuskasvun välillä saattaa olla. Täten on 
mielekästä tarkastella regressioanalyysin avulla sitä, mitkä komponentit ovat 
mahdollisesti yhteydessä vuosittaisen tuottavuuskasvuprosentin kanssa. 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tätä regressioanalyysin avulla ja 
selvittää kuinka hyvin aineiston avulla voidaan selittää tuottavuuskasvun 
muutoksia vuosiviivemalleilla. Mallin kaikki muuttujat ovat ilmoitettu 
prosenttilukuina ja arvoja voidaan täten tulkita suoraan regressiotulostaulukosta. 

Tässä regressiotarkastelussa on tarkasteltu työntekijä- ja työpaikkavirtojen 
muuttujia, jotta voitaisiin arvioida regressioestimointien yhteisvaikutusta vuosi-
viivemuuttujien avulla (t-1, t-2, t-3, t-4), sillä työntekijä- ja työpaikkavirtojen 
mahdollinen vaikutus tuottavuuskasvumuutoksiin voi näkyä oletusarvoisesti 
viiveellä. Yksi syy tähän voi olla se, että uuden työpaikan löytäminen on aikaa 
vievä prosessi (Davis & Haltiwanger 1990). Tutkimuksessa käytettävässä regres-
sioanalyysissa, selitettävänä muuttujana on tuottavuuskasvun vuosimuutospro-
sentti ja mallin selittävinä muuttujina työpaikkojen tuhoutumisaste (jdr_yr), työ-
paikkojen syntymisaste (jcr_yr), työpaikkojen syntymisaste uusien yritysten 
kautta (jcr_yr_x), työntekijöiden sisäänvirta- (wifr) ja ulosvirta-aste (wofr). Koska 
regressiotarkastelu on tehty vuosille 2001-2015, ja siksi paneeliaineiston paramet-
rien määrä ovat hyvin pieni (N=15). Kaikki estimointien muuttujat ovat prosent-
timuotoisia, jotta niitä voidaan käyttää suoraan estimoinnin tulkitsemisessa. 
Vuodet 1999 ja 2000 on eliminoitu myös regressiotarkastelusta, koska ne aiheut-
tavat mahdollisesti harhaa. Mallia ei olla tehty perinteisen lineaarisen regressio-
mallin avulla, vaan tarkastelussa on käytetty kiinteiden vaikutusten mallia (Fi-
xed Effects -malli), joka ottaa huomioon kummankin toimialan, D62 ja D63, omat 
kulmakertoimet. Mittaustapa parantaa tutkimuksessa mallin tarkkuutta, nosta-
malla parametrien määrää alkuperäisestä kaksinkertaiseksi. Aineistossa olisi 
mahdollista ottaa mukaan myös muut tieto- ja viestintäsektorin toimialat mutta 
tutkimuksessa on kuitenkin keskitytty vain D62 ja D63, joten tarkasteluun ei tä-
ten olla otettu muita ICT-intensiivisiä toimialoja. On hyvä huomioida, että reg-
ressiona käytetään kiinteiden vaikutusten mallia, voi regressiossa parametrien 
määrän vähäisyys silti vaikuttaa tulokseen harhaisesti. 
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Seuraavaksi voidaan muodostaa regressiossa käytettävä testiyhtälö. Reg-

ression testiyhtälö voidaan ilmaista seuraavalla tavalla: 
  

∆ (Tuottavuuskasvun vuosimuutosprosentti) =  
 
∆ (Työpaikkojen syntymisaste) + ∆ (Työpaikkojen tuhoutumisaste)  
+ ∆ (Työpaikkojen syntymisaste uusien yritysten kautta)  
+∆ (Työntekijöiden sisäänvirta-aste) + ∆ (Työntekijöiden ulosvirta-aste) 
 

Kaikissa malleissa käytetään samaa testiyhtälöä eri viiveillä ja tarkastellaan 
mallien mahdollisia tilastollisia merkitsevyysasteita eri muuttujien kohdalla. 
Tutkitaan seuraavaksi testiyhtälön avulla laskettujen regressiotarkastelujen tu-
loksia viiveettömän ja vuosiviive-estimointien avulla (TAULUKKO 5). Estimoin-
neissa on käyty läpi viivästämättömän (Malli 1), sekä 4 vuoden viivästetyt muut-
tujamallit (Malli 2-5). Kiinteiden mallin avulla laskettujen parametrien määrä on 
viiveettömällä muuttujalla 28, koska työpaikkojen sisään- ja ulosvirta-asteesta ei 
ole dataa vuodelta 2015. Jokainen viiveellinen muuttuja pienentää regressiossa 
käytettäviä muuttujia kahdella, joka voi aiheuttaa parametrien vähäisyyden ta-
kia harhaa. Tarkastellaan ensiksi viivästämättömän (t) muuttujan estimointia 
mallissa 1.  

Mitkään viivästämättömän mallin kertoimista eivät saa tilastollisesti mer-
kitseviä tuloksia 1 prosentin tasolla, mutta työpaikkojen sisäänvirta-asteen ker-
roin 0,947 (p˜ 0,020), saa tilastollisesti merkitseviä tuloksia 5 prosentin tasolla. 
Toinen tilastollisesti merkitsevä kerroin -0,824 (p˜ 0,053) 10 prosentin tasolla on 
mallissa työpaikkojen syntymisaste. Viivästämättömän mallin selitysasteeksi 
saadaan 0,419 (N=28). Sisäänvirta-aste näyttäisi vaikuttavan viivästämättömässä 
mallissa positiivisesti ja työpaikkojen syntymisaste negatiivisesti tuottavuuskas-
vun vuosimuutoksiin. Yhden vuoden viivästetyssä estimoinnissa eli mallissa 2 
(t-1), kolme mallin muuttujaa ja vakio saavat tilastollisesti merkitsevät tulokset. 
Työpaikkojen tuhoutumisen kerroin on 0,497 (p˜ 0,093), ja se on tilastollisesti 
merkitsevä 10 prosentin tasolla. Työpaikkojen syntymisastetta uusien yritysten 
kautta kuvaava kerroin 0,920 (p˜ 0,034) ja työpaikkojen ulosvirta-aste -0.601 (p˜ 
0,048) saavat tilastollisesti merkitsevän tuloksen 5 prosentin tasolla. Myös mallin 
vakiotermi saa tilastollisesti merkitsevän kertoimen 0,142 (p˜ 0,085) 10 prosentin 
tasolla. Mallin selitysasteeksi saadaan 0,423 (N=28). Tämän mallin selitysaste on 
hyvin lähellä viivästämättömän mallin selitysastetta, mutta viivästetyssä mal-
lissa on useampi tilastollisesti merkitsevä muuttuja verrattuna viivästämättö-
mään. Näyttäisi kuitenkin siltä, että työpaikkojen tuhoutumisaste ja työpaikko-
jen syntymisaste uusien yritysten kautta vaikuttaisi positiivisesti tuottavuuskas-
vun vuosimuutoksiin. Työpaikkojen ulosvirta-aste näyttäisi vaikuttavan vuosi-
muutoksiin taas negatiivisesti. Viivästettyjen muuttujien 3 mallista (t-2) ei mi-
kään muuttujista saa tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Selitysaste mallin 3 koh-
dalla on 0,106 (N=26), joka jää heikoksi selitysasteeksi.   

Mallista 4 (t-3) kaksi muuttujaa ja vakio saavat tilastollisesti merkitsevät ar-
vot. Työpaikkojen tuhoutumisasteen kerroin -0,936 (p˜ 0,041) on tilastollisesti 
merkitsevä 5 prosentin tasolla. Kerroin työpaikkojen syntymisasteen uusien 
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työpaikkojen kautta saa arvon -0,942 (p˜ 0,061) ja on merkitsevä 10 prosentin ta-
solla. Vakiotermi 0,336 (p˜ 0,016) saa myös tilastollisesti merkitsevän kertoimen 
5 prosentin tasolla. Mallin 4 selitysasteeksi jää kuitenkin 0,356 (N=24), joka on 
selvästi pienempi, mitä yhden vuoden viivästetyn mallin (t-1) ja viivästämätön 
mallin selitysaste. Viivästetyn 5 mallin (t-4) estimoinnissa mikään muuttujista ei 
saa tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Mallin selitysaste jää myös heikoksi, 0,265 
(N=22). 

Kuten tarkastelussa huomataan, että malli 2 (t-1) eli yhden vuoden viiväs-
tetty estimointi, antaa eniten tilastollisesti merkitseviä kertoimia. Viivästämätön 
malli antaa tilastollisesti merkitsevät negatiivisen kertoimen työpaikkojen synty-
miselle, sekä positiivisen kertoimen työpaikkojen sisäänvirta-asteelle. Mielen-
kiinnon kohteena oli tutkia regressioanalyysin avulla, mikä viivemalleista kuvaa 
parhaiten työn tuottavuuskasvuprosentin muutoksia. Täten yhden vuoden vii-
västetty malli kuvaa tätä estimointia parhaiten, vaikka mallien välinen selitysaste 
ei ole kuin hieman korkeampi tällä viivästetyllä mallilla (R2 = 0,423), verrattuna 
viivästämättömään (R2 = 0,419). Tilastollisesti merkitsevät tulokset kertovat yh-
den vuoden viivästetyssä mallissa, että yhden yksikön kasvu tuottavuuskasvu-
prosentissa on positiivisessa yhteydessä työpaikkojen tuhoutumisen ja työpaik-
kojen syntymisasteeseen uusien työpaikkojen kautta sekä negatiivisessa yhtey-
dessä työpaikkojen ulosvirta-asteen kanssa. Tulokset antavat mahdollisia viit-
teitä myös siitä, että tuottavuuden kasvuasteen noustessa työpaikkojen tuhoutu-
minen ja työpaikkojen syntyminen uusien yritysten kautta mahdollisesti kasvaa. 
Toisaalta se antaa myös mahdollisia viitteitä siitä, että ulosvirta-aste tieto- ja vies-
tintäsektorilta heikkenee, jolloin työntekijät eivät katoa alalta. Täten mahdolli-
sesti tieto- ja viestintäsektorin työpaikat uudelleenallokoituvat, ja näin tuhoutu-
neiden työpaikkojen kautta, työntekijät löytävät uuden työpaikan uusista alalle 
tulevista yrityksistä. Kuitenkin mallin selitysaste jää vain 42,3 prosenttiin, jolloin 
se ei selitä kuitenkaan työpaikkadynamiikkaa täysin. Viivästämättömän mallin 
selitysaste on lähes yhtä korkea: 41,9 prosenttia. Selitysasteen kasvua olisi mah-
dollista tutkia lisäämällä muita selittäviä muuttujia malliin. Tässä tarkastelussa 
kuitenkaan ei lisätä selittävien muuttujien määrää tai muita kontrollimuuttujia, 
vaan keskitytään löytämään viivästettyjen mallien avulla tilastollisesti parasta 
estimointia. Tuloksia tarkastellessa, on hyvä huomioida jo aikaisemmin todettu 
parametrien määrän vähäisyys kyseisellä tarkastelujaksolla, joka saattaa aiheut-
taa harhaa tuloksiin. 
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   Malli 1 (t) Malli 2 (t-1) Malli 3 (t-2) Malli 4 (t-3) Malli 5 (t-4) 

Työpaikkojen 
syntymisaste   -0.824 -0.020 0.179 0.783 -0.036 

 p 0.053* 0.959 0.767 0.126 0.945 

       
Työpaikkojen 
tuhoutumis-
aste  -0.446 0.497 0.059 0.074 -0.068 

 p 0.135 0.093* 0.836 0.760 0.798 
       
Työpaikkojen 
syntymisaste 
uusien yritys-
ten kautta  -0.468 0.920 -0.104 -0.942 -0.578 

 p 0.268 0.034** 0.834 0.061* 0.273 
       
Työpaikkojen 
sisäänvirta-
aste  0.947 -0.262 -0.357 -0.545 0.330 

 p 0.020** 0.489 0.485 0.223 0.529 

       

Työpaikkojen 
ulosvirta-aste  0.411 -0.601 -0.349 -0.936 -0.744 

 p 0.171 0.048** 0.389 0.041** 0.151 
       

Vakio  -0.107 0.142 0.189 0.336 0.180 

 p 0.178 0.085* 0.148 0.016** 0.307 

       

R2   0.419 0.423 0.106 0.356 0.265 

N   28 28 26 24 22 

TAULUKKO 5 Regressiotarkastelu tuottavuuskasvun vuosimuutoksen ja yhdistetyn työ-
paikka- sekä työntekijävirta muuttujien kesken. Selitettävä muuttuja tieto- ja viestintäsekto-
rin (D62 ja D63) tuottavuuskasvun vuosimuutosprosentti. Selittävät muuttujat ovat työ-
paikkojen syntymisaste (jcr_yr), työpaikkojen tuhoutumisaste (jdr_yr), työpaikkojen synty-
misaste uusien yritysten kautta (jcr_yr_x), sisäänvirta-aste (wifr) ja ulosvirta-aste (wofr). R2 
kertoo mallin selitysasteen. N kertoo mallissa olevan otoskoon määrän. Tulokset ovat on 
tilastollisesti merkitsevä 0,10 (*) tasolla, 0,05 tasolla (**) ja 0,01 tasolla (***).  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suurimman yleiskäyttöisen teknologiamurroksen eli internetin yleistymi-
sen jälkeen, vaikutukset monien ICT-intensiivisten alojen tuottavuuteen on ollut 
positiivista. ICT- intensiivisten aloilla, innovoinnin seurauksena yritysten dyna-
miikassa tapahtuukin paljon kokeilua. Tämän seurauksena, alan yritysten selviy-
tyminen perustuu jossain määrin tutkimuksessa käsiteltyyn ”luovan tuhon” -teo-
rian toimintamekanismiin: tehottomat yritykset häviävät markkinoilta ja tuotta-
vat yritykset jatkavat toimintaansa markkinoilla. Tehottomien yritysten tuhou-
tuminen saattaa täten myös heijastua kansantalouden rakenteeseen ja sen tuotta-
vuuteen. Mikrotason muuttujien dynamiikan, tulisi seurata työpaikkavirtoja ja 
tuottavuuden muutoksia. Työpaikkojen dynamiikan tarkastelussa on toisaalta 
otettava huomioon Suomen erikoiset työmarkkinat ja järjestökeskeisyys, joka voi 
aiheuttaa erilaisia häiriöitä työpaikkojen uudelleenallokoitumiseen. Joka tapauk-
sessa uudet tuottavammat työpaikat tieto- ja viestintäsektorille mahdollistavat 
tuottavuuden kasvun kokonaistuotannon näkökulmasta, ja ovat mahdollisesti 
yhteydessä kansantalouden tuottavuuden kasvuun. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tieto- ja viestintäsektorin työpaik-
kadynamiikkaa aikavälillä 1999-2015. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään työ-
paikka- ja työntekijävirtojen muutoksia, ennen finanssikriisiä ja sen jälkeen, sekä 
sitä, mitkä mahdolliset tekijät ovat vaikuttaneet alan tuottavuuden kasvun muu-
toksiin. Aineiston analyysissa vuodet 1999 ja 2000 eivät olleet mielekkäitä yritys-
ten määrän takia, ja ne on siksi poistettu tarkastelusta. Työpaikka- ja työntekijä-
virtoja on tutkittu avaamalla aineiston vuosittaisia muutoksia kyseisellä ajanjak-
solla, ja tuottavuuteen vaikuttavia komponentteja, regressioanalyysin kiinteiden 
vaikutusten (Fixed Effects) mallin avulla. Tutkimuksen empiirinen osio antaa 
näyttöä siitä, että tieto- ja viestintäsektorilla on mahdollisesti tapahtunut työpaik-
kadynamiikan muutoksia, ennen finanssikriisiä ja sen jälkeisenä aikana. Muihin 
Euroalueen maihin nähden, Suomen kilpailukyvyn heikentyminen näkyi hyvin 
vahvasti finanssikriisin alkuvuosina ja heikentyi edelleen vahvempien kasvu-
vuosien 2013-2014 jälkeen (Mäki-Fränti, Obstbaum & Vilmi 2017). Kun tarkastel-
laan keskimääräistä työpaikkojen syntyvyysastetta finanssikriisin jälkeen, voi-
daan sen todeta laskeneen lähes 6 prosenttia. Jos taas tarkastellaan työpaikkojen 
tuhoutumisastetta, on se pysynyt lähes samalla tasolla, mitä finanssikriisiä edel-
tävinä vuosina. Tämä lasku voi selittyä mahdollisesti sillä, että kokonaistuotanto 
on laskenut talouskriisin seurauksena, mutta työvoima ei ole mukautunut tähän 
muutokseen riittävän dynaamisesti. Kun tarkastellaan koko alan keskimääräisiä 
sisään- ja ulosvirtausta, ovat kummatkin tunnusluvut laskeneet finanssikriisin 
jälkeisinä vuosina. Myös keskimääräinen työpaikkojen ylimääräinen vaihtu-
vuusaste on laskenut kriisivuoden jälkeen. Tieto- ja viestintäsektorin työllisten 
määrä on ollut kumulatiivisella kasvu-uralla, lukuun ottamatta pieniä laskuja 
vuosina 2008 ja 2015. Toinen tarkasteltava toimialan sisällä tapahtuvaa dyna-
miikkaa mittaava indikaattori, keskimääräinen työntekijöiden vaihtuvuusaste eli 
”kirnuamisaste”, näyttää myös laskeneen kriisin jälkeisellä mitattavalla ajanjak-
solla. 



58 
 
 
Regressioanalyysin tulkinnassa otetaan huomioon käytetyn aineiston mah-

dolliset rajoitukset ja sen harha. Paneeliaineistona regressiotarkastelussa on käy-
tetty kahta STAN-luokituksen alaista toimialaa: D62 ja D63. Näiden kahden toi-
mialan parametrit on yhdistetty yhdeksi taulukoksi. Harhaa on minimoitu käyt-
tämällä kiinteiden vaikutusten mallia, jolloin estimoinnissa parametrien määrä 
on korkeampi, kuin ilman kiinteiden vaikutusten mallia. Tutkimuksessa käytet-
tävien parametrien lopullinen lukumäärä oli 30. Regressiomallin harhaisuutta 
olisi mahdollista myös pienentää lisäämällä malliin muita ulkopuolisia olevia 
kontrollimuuttujia, joita tässä tutkimuksessa ei ole käytetty. 

Regressiomallin estimointien avulla selvitettiin: selittääkö regression selit-
tävät muuttujat merkitsevästi tuottavuuskasvuprosenttia viivästetysti tieto- ja 
viestintäsektorilla, ja jos selittävät, kuinka monen vuoden viiveellä. Regressiotar-
kastelussa käytettiin täten viivästämätöntä, sekä neljää vuosiviivästettyä mallia 
(t-1, t-2, t-3-, t-4). Selitettävänä muuttujana mallissa oli tuottavuuskasvun vuosi-
muutoksen kasvuprosentti. Selittävinä muuttujina käytettiin työpaikkojen tu-
houtumis- ja syntymisaste, työpaikkojen syntymisaste uusien yritysten kautta 
sekä sisään- ja ulosvirta-asteet. Kaikki estimointien muuttujat olivat prosentti-
muotoisia. Estimointien malleista: viivästämätön, yhden viiveen malli (t-1) ja kol-
men viiveen malli (t-3), saivat tilastollisesti merkitseviä arvoja regressiossa käy-
tettävillä muuttujilla. Parhaan selitysasteen näistä estimoinneista, sai yhden vuo-
den viiveen malli, 42,3 prosentin selitysasteella, joka selittää mallia kohtalaisesti 
mutta ei täydellisesti.  

Yhden vuoden viivästetyn mallin muuttujat saivat myös eniten tilastolli-
sesti merkitseviä tuloksia, verrattaessa kaikkia neljää viivästettyä mallia keske-
nään. Yhden vuoden viivästetyssä mallissa, tilastollisesti merkitsevät muuttujat 
olivat: työpaikkojen tuhoutumisaste, työpaikkojen syntyminen uusien yritysten 
kautta sekä työpaikkojen ulosvirta-aste. Työpaikkojen tuhoutumisaste sai posi-
tiivisen kertoimen, 10 prosentin merkitsevyystasolla. Tämä tulos antaa mahdol-
lisesti viitteitä siitä, että työpaikkojen tuhoutuminen tutkittavalla tieto- ja viestin-
täsektorilla kasvaa, kun alan tuottavuuskasvuprosentti nousee. Toisaalta tulee 
huomioida, että 10 prosentin merkitsevyystaso ei ole tilastollisesti erittäin mer-
kitsevä. Tilastollisesti merkitsevän ja positiivisen kertoimen, 5 prosentin merkit-
sevyystasolla, sai muuttuja: työpaikkojen syntyminen uusien yritysten kautta. 
Tieto- ja viestintäsektorin tuottavuuden kasvaessa, työpaikkojen syntyminen 
näyttäisi täten olevan mahdollisesti yhteydessä työpaikkojen syntymiseen uu-
sien yritysten kautta. Ainoan negatiivisen tilastollisesti merkitsevän kertoimen 5 
prosentin merkitsevyystasolla saa ulosvirtaus, jonka trendi on ollut tieto- ja vies-
tintäsektorilla laskusuuntainen vuodesta 2005 eteenpäin, muutamaa nousu-
vuotta lukuun ottamatta. Tarkastelujaksolla, tieto- ja viestintäsektorin työpaik-
kadynamiikan voimakkuus näyttäisi hiipuneen finanssikriisin jälkeisenä aikana. 
Tämä voi olla globaalin kilpailukyvyn kannalta ongelmallisia, mikäli vaikutuk-
set heijastuvat alan yritysten tuottavuuden kasvuun ja innovointiin laskevasti. 
Suomen ollessa avoin talous, joka on hyvin vahvasti riippuvainen ulkomaankau-
pasta, olisi täten tärkeää panostaa edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön ja koulu-
tukseen. Näiden avulla olisi mahdollista kasvattaa yritysten investointeja 
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henkiseen pääomaan ja tätä kautta luoda mahdollisuuksia innovoida uutta sekä 
kasvattaa yritysten tuottavuutta.   

Tämän tutkimuksen aihealue rajoittuu hyvin spesifille toimialalle ja tässä 
tutkimuksessa aineiston koko jäi pieneksi. Tutkimus olisi mielekkäämpää toteut-
taa laajemmalla aineistolla, sekä lisäämällä regressioanalyysiin kontrollimuuttu-
jia. Tutkimuksessa ei otettu huomioon luovan tuhon mahdollisia positiivisia ja 
negatiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka voisivat antaa laajemman näkökulman koko 
kansantalouden tarkasteluun. Tutkimusta voisi mahdollisesti laajentaa, tarkaste-
lemalla Suomessa jaettavien yritystukien määriä ja sen merkityksiä tieto- ja vies-
tintäsektorin työpaikkadynamiikkaan pidemmällä aikajänteellä (> 15 vuotta). 
Mielenkiintoinen tutkimuksen kohde voisi olla myös Nokian vahva nousu 2000-
luvulla, ja kuinka se on vaikuttanut Suomen tieto- ja viestintäsektorin kokonais-
kehitykseen ja tuottavuuden kasvuun. 
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LIITTEET 

LIITE 1 STAN taulukot 
 

Industries and categories ID  

ICT producing industries  

Telecommunications D61 

IT and other information services D62T63 

Publishing, audiovisual and broadcasting activities  D58T60 

ICT-using industries  

Activities auxiliary to financial service and insurance activities D66 

Financial service activities, except insurance and pension funding D64 

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social 
security D65 

Professional, scientific and technical activities: administrative and sup-
port service activities D69T82  

Wholesale and retail trade D45T47 

Transportation and storage  D49T53 
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LIITE 2 Malirannan aineiston toimialoittainen lista 
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LIITE 3 Hajontakuviot prosenttimuutoksen ja tutkimuksessa käytettyjen muut-
tujien välillä 
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LIITE 4 Luovan tuhon eli Schumpeteriläisen kasvumallin johtaminen (Aghion & 
Howitt 1992 & 2009) 

 
Tietylle aikavälille määritellään ns. yhden sektorin mallissa, vakioinen määrä yk-
silöitä, jotka pyrkivät maksimoimaan kulutustaan ja tarjoavat yhden yksikön työ-
voimaa 𝐿. Kilpailulliset yritykset valmistavat työvoiman ja yhden välituotteen 
avulla lopputuotetta: 

 
(1) 𝑌( = (𝐴(𝐿)15J	𝑥(	J 

 
, jossa 

 
𝑌( on lopputuote periodilla t 
𝐴(  on välituotteen tuottavuus periodilla t 
𝑥(	  kuvaa välituotteen määrää periodilla t 
α on arvoltaan < 1 

 
Tuotannossa tilapäinen monopolisti tuottaa välituotetta suorassa suhteessa lop-
putuotteeseen nähden ja näin ollen välituote vaatii aina yhden yksikön loppu-
tuotetta panokseksi. Kuitenkin ylimääräinen lopputuote voidaan käyttää tutki-
mukseen ja kulutukseen. Erotuksesta muodostuu kansantalouden bruttokansan-
tuote periodilla t (lopputuote – välituote): 

 
(2) 𝐺𝐷𝑃( = 𝑌( − 	𝑥(	  

 
Kun At on määritelty, tarkastellaan monopolistin optimaalista tuotantomäärää. 
Monopolisti maksimoi voittoaan ja samalla kulutustaan kaavalla: 

 
(3) Π( = 	𝑝(	 	𝑥(	 − 	𝑥(	 	 

 
, jossa 
	𝑝(	  on välituotteen hinta suhteessa lopputuotteeseen 

 
Tämän avulla saadaan määriteltyä tasapainohinta. Lasketaan välituotteen raja-
tuotto yhtälön (1) avulla: 

 
(4) 	𝑝(	 =

PQR
PSR

= 	α(𝐴(𝐿)15J		𝑥(	J51 
 

Sijoitetaan pt aikaisempaan monopolistin voitonmaksimointilausekkeeseen (3), 
josta saadaan: 

 
(5) Π( = α(𝐴(𝐿)15J		𝑥(	J − 	𝑥(	  
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Ja tämän jälkeen välituotteen määrä saadaan johdettua: 
 

(6) 	𝑥(	 = 	 αU/15J𝐴(𝐿 
 

Nyt voidaan johtaa monopolistin voitto: 
 

(7) Π( = л𝐴(𝐿  
 

, jossa л = (1 − α)	α	
XYZ
X[Z 

 
Loppuote on muodossa: 

 
(8) 𝑌( = 𝛼

]^
X[^𝐴(𝐿  

 
ja nyt BKT saadaan muotoon: 

 
(9) 𝐺𝐷𝑃( = 𝛼

]^
X[^(1 − 𝛼U)𝐴(𝐿  

 
Tehokas työvoima 𝐴(𝐿  määrittää lopputuotteen 𝑌(  ja BKT:n 𝐺𝐷𝑃(  määrää. Sa-
malla se määrittää optimaalisia tuotantomääriä, sekä monopolistin voiton mää-
rää. 

 
Alkutarkastelun jälkeen lisäämme mukaan innovoinnin. Tämä tarkoittaa, että jo-
kaisella mahdollisella periodilla on yksi yksilö tai yritys, jolla on mahdollisuus 
innovoida. Mikäli yksilö onnistuu, voi hän luoda uuden tuottavamman välituot-
teen. Täten tuottavuus kyseiselle välituotteelle nousee edellistä periodia korke-
ammalle. Mikäli yksilö epäonnistuu innovoinnissa, välituotteen tuottavuus ei 
muutu. Innovoiva yksilö rahoittaa kustannukset lopputuotteesta saatavilla tu-
loilla. Mitä enemmän yksilö käyttää rahoitusta, sitä todennäköisempää on, että 
innovointi muuttaa välituotteen tuottavuustasoa.  

 
(10) 𝜇( = 	ϕ	(	 aR

bR∗
	)	 

 
, jossa  
𝜇( on innovoinnin todennäköisyys periodilla t 
𝐴(∗  kuvaa ”tuottavampaa” välituotetta eli 𝐴(∗ = γ	𝐴(51 
𝑅(	on tutkimustyön määrä 
 

Teknologian kehittyessä todennäköisyys innovoinnin onnistumiselle riippuu vä-
lituotteesta ja mitä tuottavampi välituote on, sitä vaikeampi sitä on kehittää. 
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Tuottavuuden huomioiva kulutus aR
bR∗

 voidaan kirjoittaa nyt muotoon	𝑛(	: 
 

(11) ϕ(n) = λ𝑛g 
 

, jossa 
λ on tutkimussektorin tuottavuus 
σ on aina < 1 ja tarkoittaa, että tutkimustyön rajatuottavuus on positiivinen ja 
laskeva 

 
Mikäli yksilö onnistuu innovoinnissa periodilla t, hän ansaitsee monopoliaseman 
välituotteen tuottamiseen, sekä saa monopolivoitot itselleen. 
 
Palkkion suuruus saadaan kertomalla onnistumisen todennäköisyys innovoin-
nissa aikaisemmin esitettyyn monopolivoittoon ja vähentämällä tästä tutkimuk-
seen käytettävät varat: 

 
(12) ϕi aR

bR∗
	j П(∗−𝑅( 

 
Täten yksilö käyttää hyötynsä maksimoimiseen tarvittavan määrän varoja ja de-
rivaatan 𝑅( tulee täyttää ensimmäiseen asteen ehto: 
 

(13) 
lmn oRpR∗

	qПR∗

bR∗51
	 = 0 

 
Täten yhtälöön lisätään yhtälö (7) ja saadaan tulos: 
 

(14) ϕ′(𝑛()лL	 = 	1 
 
Yhtälön vasemmalla puolella on rajahyöty ja oikealla puolella tutkimustyön ra-
jakustannus. Täten voidaan todeta, että jos rajahyöty lisääntyy, tutkimusintensi-
teetti 𝑛(  nousee. 
 
Mikäli 𝑛(   pysyy vakiona n, myös innovoinnin todennäköisyys µ pysyy vakiona 
ϕ(n). Tutkimusintensiteetti, sekä innovointi voidaan täten kirjoittaa seuraavasti 
hyödyntäen yhtälöä (11): 
 

(15) 𝑛 = (σλлL)
X

X[u 
(16) µ	 = λ

X
X[u	(σлL)

u
X[u 
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Tämän tarkastelun jälkeen mikrotason ilmiöistä voidaan laajentaa tarkastelu ta-
louskasvuun. Kansantalouden taloudellista kasvua voidaan määrittää tuotta-
vuusmittarilla BKT per työntekijä. Kirjoitetaan tämä kansantalouden talouskas-
vun mittari tuottavuusparametrien At suhteellisella kasvulla: 

 

(17) 𝑔( =
(bR5bR[X)
bR[XxR

 
 
Ja tämän seurauksena yksilö onnistuu todennäköisyydellä µ periodilla t, jolloin 
syntyy kasvua: 

 

(18) 𝑔( =
(ybR5bR[X)

bR[XxR
= 	γ − 1	𝑔(  

 
Tai yksilö epäonnistuu kyseisellä periodilla t, jolloin ei synny kasvua: 

 

(19) 𝑔( =
(ybR5bR[X)

bR[XxR
= 	0 

 
Taloudellista kasvua kuvataan todennäköisyysjakaumalla. Suurten lukujen lain 
mukaan (law of large numbers), jakauman odotusarvo vastaa tässä tapauksessa ta-
louden keskimääräistä kasvua. Innovaatioiden frekvenssinä tässä on odotusarvo 
µ, joka myös kuvaa todennäköisyyttä. Innovointi nostaa aina tuottavuutta γ-1 ja 
se kumuloituu talouskasvuun. Täten keskimääräinen talouskasvu syntyy pit-
källä aikavälillä innovaatioiden ja innovoinnin koosta: 

 
(20) 𝑔 = µ∗(γ − 1) 

 
Keskimääräiselle kasvulle on mahdollista muodostaa yhtälöä (16) hyödyntäen 
kaava: 

 
(21) 𝑔 = λ

X
X[u(σлL)

u
X[u(γ − 1) 

 
Tarkasteluun voidaan ottaa mukaan useampi innovointiin keskittyvä sektori. 
Välituotteita on monia ja ne ovat välillä [0,1] ja lopputuote voidaan esittää muo-
dossa: 

 
(22) 𝑌( = 𝐿15z ∫ 𝐴,(			15z

1
| 𝑥,(				z𝑑𝑖 

 
, jossa 
𝑥,(			on välituotteet periodilla t 
𝐴,(			  kuvaa tuotteen laatua 
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Lopputuote voidaan johtaa välituotteiden avulla seuraavasti: 
 

(23) 𝑌,( = (𝐴,(			 𝐿)15z𝑥,(				α 
 
Samoin kuten yhden sektorin mallissa, jokaisella välituotteella on oma monopoli. 
Välituotteen hinta määrittyy sen ollessa yhtä suuri kuin välituotteen rajatuotto. 
Monopolisti valitsee määrän, joka maksimoi voitot hänen sektorillaan ja täten 
saadaan yhtälö: 

 
(24) 𝑥,( = α

]
X[Z𝐴,(			 𝐿  

 
Ja monopolistin voitto muodostuu yhtälöstä: 

 
(25) Π,( = л𝐴,(𝐿  

 
Tuottavuutta ilmaistiin yhden sektorin mallissa parametrilla At, niin nyt välituot-
teen tuottavuutta kuvataan keskiarvolla kaikista tuottavuusparametreista. 

 

(26) A( = ∫ A,(𝑑𝑖
1
|  

 
Ja lopputuotteen arvo eli bruttokansantuote saadaan samalla tavalla kuin aikai-
semmin yhden sektorin mallissa:  

 

(27) GDP( = Y( − ∫ x,(𝑑𝑖
1
|  

 
Tämän jälkeen voidaan hyödyntää yhtälöä (24) ja täten saadaan kansantalouden 
lopputuotteen yhtälöksi sama kuin yhden sektorin mallissa. 
 
Kuitenkin varsinainen innovointi tapahtuu samaan tapaan kuin aikaisemmin esi-
tetyssä yhden sektorin mallissa. Eri sektoreilla on oma innovoija ja tälle syntyy 
mahdollisuus innovointiin. Tämän jälkeen voidaan määrittää innovoinnin toden-
näköisyys ja sen onnistuminen. Voidaan kirjoittaa kaava: 

 
(28) ϕi a�R

b�R∗
	jП,(∗−𝑅,( 

 
Hyödyn maksimonti on monopolistille tärkeää ja hän valitsee sellaisen tutkimus-
työkulutuksen, jolla maksimoi hyötyään. Tämän jälkeen monopolisti saa tuotta-
vuuden kulutuksen n ja innovoinnin todennäköisyyden µ, samaan tapaan kuin 
yhden sektorin mallissa. Yhtälöt ovat samat kuin (15) ja (16). Todennäköisyys in-
novoinnille on sektoreista riippumaton. Korkeammat tutkimustyökustannukset 
suhteutetaan aina sektorityypin mukaan (kehittyneet jne.). 
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Näin ollen saamme koko talouden kasvun kehityksen usean sektorin mallin 
kautta. Täten pääsemme keskimääräisen kasvun yhtälöön: 

 
(29) 𝑔 =	µ∗(γ − 1) 

 
, jossa 
µ∗ on innovoinnin frekvenssi ja 
γ − 1 kuvaa innovoinnin kokoa 


