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Teknologinen kehitys ja talouskasvu



Valon hinta (lumentuntia per työtuntia)

Lähde: William Nordhaus. 1998. ”Do Real Output and Real Wage Measures Capture Reality? The
History of Lighting Suggests Not”. Cowles Foundation For Research in Economics Paper 1078. 
Podcast versio: www.npr.org/sections/money/2018/10/08/655597272/episode-534-the-history-of-light-nobel-edition

Esihistoriallisella ajalla tuhannen 
lumentunnin tuottaminen 
(nuotion avulla) vaati 
kokoluokkaa 58 tuntia työtä. 
Vuonna 1992 saman valomäärän 
hinta (loisteputkella tuotettuna) 
oli kokoluokkaa 0,0001 
työtuntia. Toisin sanoen valo 
maksoi esihistoriallisena aikana 
noin 500 000 kertaa enemmän 
kuin nykyään.

https://www.npr.org/sections/money/2018/10/08/655597272/episode-534-the-history-of-light-nobel-edition


Johdanto

Teknologinen kehitys on muokannut syvästi maailmaa
• pitkä aikaväli: kulutusmahdollisuuksien nousu
• lyhyt aikaväli: osa työpaikoista katoaa

Tänään
• teknologinen kehitys, pääoman kasaantuminen ja tuottavuus
• työpaikkojen synty ja tuho (+ vievätkö robotit kaikki työpaikat?)
• pitkän aikavälin työmarkkinamalli

Institutionaalinen kehitys myös tärkeää
• esim. organisaatioiden ja markkinoiden järjestämiseen, tuotantoprosessiin jne. 

liittyvät innovaatiot (esim. Edison the businesman vs. Edison the inventor)
• tämä jää kuitenkin myöhempien kurssien aiheeksi



A. Pääoma, teknologia ja työn 
tuottavuus



Teknologinen kehitys ja elintaso

Käsitteet
• teknologia: tapa jolla panokset muuttuvat tuotoksiksi
• pääoma: tuotetut tuotannontekijät (esim. koneet, laitteet, rakennukset)

• työ: ihmisten henkiset ja ruumiilliset panokset tuotantoon
Teknologinen kehitys ja pääoman kasvu täydentävät toisiaan
• uudet teknologiat vaativat uusia laitteita
• teknologinen kehitys välttämätöntä, jotta pääoman rajatuottavuus pysyy 

korkeana (seuraavat diat)



Kuinka kaivaa kuoppa?
Ennen Nyt

Teknologia: lapio ja kuokka
Pääoma: lapioiden/kuokkien määrä
Työvoima: työtuntien määrä

Teknologia: kaivinkone
Pääoma: kaivinkoneiden määrä
Työvoima: työtuntien määrä
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Teknologinen kehitys mahdollistaa pääomakannan kasvun 
ilman pääoman rajatuoton laskua ➝ työn tuottavuus 
kasvaa teknologian kehittyessä

Työntekijät ovat sitä 
tuottavampia, mitä 
enemmän heillä on 
käytössään pääomaa. 
Pääomakantaa kannattaa
kasvatta niin kauan kun sen
rajatuotto on riittävän suuri 
(verrattuna vaihtoehtoisiin
sijoituksiin tai kulutuksen 
lisäämiseen)



Pääoman ja työn tuottavuuden kasvu

Työn tuo@avuus kasvanut 
suurinpiirtein samaa tah>a kuin 
pääoman määrä työntekijää
koh>. Teknologisen kehityksen 
ansiosta pääoman 
rajatuo@avuus ei ole laskenut.



B. Teknologinen kehitys ja työn 
tulevaisuus



Teknologia ja työ

Teknologinen kehitys luo uusia 
tuotteita ja lisää tuottavuutta
• luova tuho: vanhoja tuotteita / 

vanhalla tavalla tuottavat yritykset 
menevät nurin

• korkeampi tuottavuus: jäljelle jääviin 
töihin tarvitaan vähemmän 
työntekijöitä

Teknologisen kehityksen 
ennustetaan joskus johtavan 
(ihmis)työn loppumiseen



Vievätkö robotit kaikki työpaikat?

Lähde: Michael Schönsteinin esitelmä 2.9.2019
www.mustread.fi/artikkelit/teknologiamullistuksessa-menetetyt-tyot-ovat-vaihtuneet-paaosin-
korkeapalkkaisiin-asiantuntijatoihin/

http://www.mustread.fi/artikkelit/teknologiamullistuksessa-menetetyt-tyot-ovat-vaihtuneet-paaosin-korkeapalkkaisiin-asiantuntijatoihin/


Vievätkö robotit kaikki työpaikat?

Veivät jo!
• maatalouden robotisaatio tuhosi 

valtaosan 1800-luvun työpaikoista

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Maatalouden työvoimaosuus Suomessa

Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito 1860-2017)



NACA computers
in the 1950s
(NACA muuttui NASA:ksi
vuonna 1958 … ja sanan 
”computer” merkitys alkoi 
muuttua samoihin 
aikoihin.)

Lähde: Lin, J. (2011): Technological Adaptation, Cities, and New Work. 
Review of Economics and Statistics 93 (2): 554-574.



Työmarkkinoiden historia: kaksi perspektiiviä

1. Tämä on tapahtunut ennenkin
• … ja se meni ihan hyvin!
• ihmiset haluavat aina enemmän ...

ja meillä on aina suhteellinen etu 
jossakin → töitä on jatkossakin
- mutta: osa uusista töistä saattaa olla 

vähemmän mukavia kuin vanhat työt

https://www.ted.com/talks/david_autor_will_automation_take_away_all_our_jobs

https://www.ted.com/talks/david_autor_will_automation_take_away_all_our_jobs


Työmarkkinoiden historia: kaksi perspektiiviä

1. Tämä on tapahtunut ennenkin
• … ja se meni ihan hyvin!
• ihmiset haluavat aina enemmän ...

ja meillä on aina suhteellinen etu 
jossakin → töitä on jatkossakin
- mutta: osa uusista töistä saattaa olla 

vähemmän mukavia kuin vanhat työt

2. Historia osoittaa kuinka tuskallista 
työmarkkinoiden murros voi olla
• päättäjien tärkeää huomioida 

työmarkkinoiden ”tahmeus”



C. Työpaikkojen synty ja tuho



Työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisaste 
Suomessa 1989-2012

Lähde: Kauhanen, Maliranta, Rouvinen, Vihriälä (2015): 
Työn murros – Riittääkö dynamiikka? ETLA

https://www.etla.fi/julkaisut/tyon-murros-riittaako-dynamiikka/
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Lähde: Malirannan laskelmat Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoista.

Uusien toimipaikkojen työpaikat suhteessa työllisyyteen

Työpaikkojen
tuhoutumisaste

Yrityssektori

Kuvio 2.2 
Työpaikkavirrat Suomessa ovat mittavia, 1989 – 2012, %

Lähde: Malirannan laskelmat Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoista.
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Lähde: Malirannan laskelmat Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoista.
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Lähde: Malirannan laskelmat Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoista.

Yksityiset palvelut

Työpaikkojen
syntymisaste

Poistuvien toimipaikkojen työpaikat
suhteessa työllisyyteen

Uusien toimipaikkojen työpaikat
suhteessa työllisyyteen

Työpaikkojen tuhoutumisaste

Keskimäärin noin 
12% suomalaisista 
työpaikoista 
tuhoutuu joka 
vuosi … ja uusia 
syntyy suunnilleen 
saman verran 
(mutta suurta 
vaihtelua vuosien 
välillä)

https://www.etla.fi/julkaisut/tyon-murros-riittaako-dynamiikka/


Työvoimavirrat ja tuottavuus

Innovaatiot lisäävät työmarkkinavirtoja ja tuottavuutta
• onnistuneet innovaatiot tekevät yrityksestä tuottavamman
• tuottavammat yritykset laajentuvat ja rekrytoivat enemmän; 

tuottamattomammat yritykset pienenevät ja irtisanovat
Keskituottavuus kasvaa työntekijöiden siirtyessä tuottavampiin yrityksiin
• olemassa olevien työpaikkojen suojeluun keskittyvä politiikka voi hidastaa 

uusien syntymistä ja tuottavuuden kasvua 
- taloustieteilijän paikka ei tietenkään ole sanoa onko tämä hyvä/huono asia, mutta tärkeää 

ymmärtää, että tämä kustannus on todennäköisesti olemassa

• tehokas politiikka pyrkii suojelemaan ihmisiä (ei työpaikkoja)



Avoimet työpaikat ja työttömyysaste

Lähde: Talouspolitiikan arviointineuvosto (2020)
https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi

Työmarkkinoilla on yhtä aikaa 
sekä työttömiä että 
täyttämättömiä työpaikkoja. 
Työttömyyden ollessa korkea 
täyttämättömiä paikkoja on 
kuitenkin yleensä vähemmän 
kuin matalan työttömyyden 
tilanteessa. Tämä relaatio 
tunnetaan Beveridgen käyränä. 
Sen siirtyminen oikealle/ylös 
tulkitaan usein merkiksi 
työmarkkinoiden tehokkuuden 
heikkenemisestä ja kohtaanto-
ongelman pahenemisesta.
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Kuvio 3.2.1. Beveridge-käyrän sovitteet ajanjaksolla 1976–2019. 

 
Lähteet: OECD, Tilastokeskus ja Talouspolitiikan arviointineuvosto. 

Taloustieteen teorian perusteella siirtymät pitkin Beveridge-käyrää johtuvat 
talouden suhdannevaihteluista. Matalasuhdanteen aikana vakanssien määrä 
vähenee ja työttömyysaste nousee. Korkeasuhdanteessa vakanssien määrä 
kasvaa työttömyysasteen laskiessa. Beveridge-käyrän siirtyminen oikealle ja 
vasemmalle kuvaa puolestaan työmarkkinoiden tehokkuuden muutosta. Jos 
sekä työttömien että vakanssien määrä kasvaa samanaikaisesti, voidaan sen 
tulkita johtuvan työmarkkinoiden tehokkuuden heikkenemisestä ja koh-
taanto-ongelman pahenemisesta.10 Työmarkkinoiden tehokkuuden heikenty-
essä työttömien määrä kasvaa taloussuhdanteesta riippumatta. 

Rakenteellisen työttömyyden ja suhdannevaihteluista johtuvan työttömyy-
den erottaminen toisistaan on vaikeaa, sillä suhdannevaihteluun liittyy kier-
toliikettä käyrän ympärillä. Osa noususuhdanteen aikana avautuvista 
työpaikoista täyttyy viiveellä, minkä vuoksi vakanssien määrän kasvaminen 
ei aiheuta välitöntä laskua työttömien määrässä. Ilmiö voidaan virheellisesti 
tulkita kohtaanto-ongelman pahentumiseksi. Jos lähitulevaisuudessa vakans-
siaste laskee ja työllisyysaste nousee kuvion 3.2.1 vihreän käyrän mukaisesti, 
on käyrän siirtymä oikealle vuosina 2014Ȃ2015 todennäköisemmin suhdan-
nevaihteluiden kuin rakenteellisessa työttömyydessä tapahtuneiden muutos-
ten aiheuttama. Beveridge-käyrää käytetäänkin tyypillisesti kohtaanto-
ongelman visuaaliseen tarkasteluun. 

 
10 Beveridge-käyrän siirtyminen voi johtua talouden rakenteissa tai politiikassa tapahtuvista muu-
toksista. Esimerkiksi työttömyyskorvausten aleneminen lisäisi todennäköisesti työn etsintää ja edel-
leen alentaisi työttömyysastetta annetulla vakanssiasteella. Tässä tarkastelukehikossa edellä 
mainitun kaltainen politiikkamuutos tulkittaisiin kohtaannon tehostumisena. 

https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/


Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat

Avoimiin työpaikkoihin ei välttämättä löydy tekijöitä, koska
• työttömillä ei ole tarvittavia taitoja
• työttömät ovat eri alueilla kuin työpaikat
- eikä kumpikaan ole halukas siirtymään

• työpaikat ja työn etsijät eivät tiedä toisistaan
Tarpeeksi pitkällä aikavälillä kohtaanto-ongelmat ratkeavat
• mutta ”pitkä aikaväli” voi joskus tarkoittaa sukupolvea
• tärkeää olla sekä väheksymättä muutoksessa kärsivien tuskaa että ymmärtää 

pitkän tähtäimen hyödyt (seuraavaksi)
- hypoteesi: maat jotka tarjoavat riittävän turvan ihmisille (ei työpaikoille) sopeutuvat 

teknologisiin ja institutionaalisiin muutoksiin tehokkaammin



D. Pitkän aikavälin 
työmarkkinamalli



Pitkän aikavälin tasapaino

Laajennetaan viime luentojen työmarkkinamallia
• vanhaa : palkanasetanta- ja hinnanasetantakäyrä
• uutta: uusia yrityksiä voi tulla markkinoille / vanhoja kadota
- tämä oli epämuodollisesti mukana jo puhuessamme maahanmuuton työmarkkinavaikutuksista, 

mutta tuodaan se nyt kunnolla mukaan

Pitkän aikavälin tasapaino
• palkat, työllisyys ja yritysten lukumäärä vakaita (tasapainossa)



korkeat voitomarginaalit →  lisää yrityksiä markkinoille →  
kilpailu kiristyy, markkinavoima laskee → voittomarginaalit 
pienenevät

matalat voitomarginaalit → (päinvas-
tainen prosessi kuin kohdassa B)

tällä voittomarginaalilla kukaan ei halua 
poistua markkinoilta, eikä tulla markkinoille. 
→ se on siis tasapaino

Voittomarginaali tasapainossa



Tasapainovoitot ja hinnanasetantakäyrä

Tasapainovoitot muuttuvat, kun yritysten vaatimat voittomarginaalit 
muuttuvat. Esimerkkejä:
• vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuotto laskee → pienempikin voittomarginaali 

riittää pitämään yritykset markkinoilla
• odotukset tulevista veroista laskevat → pienempi veroja edeltävä voitto riittää 

houkuttelemaan markkinoille enemmän yrityksiä
Hinnanasetantakäyrän taso riippuu
• yritysten markkinoille tulon/lähdön tasaava voittomarginaali kasvaa →

hinnanasetantakäyrä liikkuu alaspäin
• tuottavuus kasvaa → hinnanasetantakäyrä liikku ylöspäin



Tasapaino alkutilanteessa (luento 10)
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muuttaa valintojaan 
• reaalipalkat riittävän korkealla, 

jotta haluavat tehdä tosissaan töitä

Työnantajat eivät halua 
muuttaa valintojaan 
• reaalipalkat minimitasolla, jolla 
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Uusi teknologia parantaa tuottavuutta
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Uusi teknologia parantaa tuottavuutta
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Miksi työttömyys ei ole pitkällä aikavälillä 
laskenut?
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Miksi työttömyys ei ole pitkällä aikavälillä 
laskenut?
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Yhteenveto

Teknologinen kehitys luo uutta ja tuhoaa vanhaa
• pitkällä aikavälillä kulutusmahdollisuudet kasvaneet paljon
• luova tuho: valtaosa vanhoista työpaikoista kadonnut
- joka vuosi katoaa ja syntyy valtavasti työpaikkoja muistakin syistä

Uudet teknologiat pitävät pääoman rajatuoton korkeana
• pääoman kasautuessa vanhan teknologian rajatuotto laskee
• uusi teknologia työntää tuotantofunktiota ylöspäin

Pitkän aikavälin työmarkkinamalli
• yritysten lkm (ja siten pääomakanta) määräytyy osana tasapainoa
• teknologinen kehitys voi parantaa sekä palkkoja että työllisyyttä
- lyhyellä aikavälillä sopeutuminen teknologisiin muutoksiin monille tuskallista


