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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia nelipäiväisen työviikon 

realistisuutta Suomessa tulevien vuosien aikana. Työn tarkoituksena on selvittää, 

kuinka monta prosenttia työn tuottavuuden tulisi kasvaa lyhennetyn työviikon 

toteuttamiseksi ja kuinka monen vuoden päästä visio voitaisiin toteuttaa niin, että 

elintaso pysyisi vähintään samana kuin nyt. Aiheesta ei ole tehty aikaisempaa 

akateemista tutkimusta, joten tämä on ensimmäinen tutkimus, joka tutkii aihetta sen 

edellä mainituista lähtökohdista. 

 

Tutkimus on tehty kvantitatiivisesti niin, että tulokset perustuvat aikasarja-aineistolla 

tehtyyn regressioanalyysiin. Havaintoaineisto muodostuu neljän eri muuttujan 

kvartaalitason havainnoista vuosilta 2000-2019. 

 

Tutkielman tulosten mukaan Suomessa on mahdollista siirtyä nelipäiväiseen 

työviikkoon jopa seitsemässä vuodessa. Pessimistisemmän ja toisaalta realistisimman 

skenaarion mukaan visiota lyhennetystä työviikosta voidaan pitää ajankohtaisena 

vasta aikaisintaan 30 vuoden päästä. 
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The purpose of this bachelor's thesis is to study whether a four-day work week can be 

considered realistic in Finland during the upcoming years. In this paper, we aim to find 

out in what percentage should the labor productivity increase in order to achieve a 

shortened working week and how many years this change would demand without 

compromising current living standards. There has been no previous academic 

research on the subject, so this is the first study to examine the topic from its above-

mentioned starting points. 

 

The study has been conducted quantitatively and the results are based on regression 

analysis performed with time series data. The dataset is assembled of quarterly 

observations for four different variables from years 2000-2019. 

 

According to the results of this study, a four-day working week can be considered 

realistic even within seven years. However, based on the more pessimistic and at the 

same time more realistic scenario, the transition time for shortened working week will 

be approximately 30 years. 
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1. JOHDANTO 

 

Suomessa on totuttu hyvinvointivaltion tuomaan turvaan ja jatkuvasta hyvinvointia 

luovasta talouskasvusta on tullut odotusarvo, johon moni ei kiinnitä juurikaan 

huomiota. Talouskasvu, tuottavuus ja tehdyn työn määrä näyttäytyvät käsitteinä aika 

ajoin medioiden uutisosioissa ja ne tuntuvat olevan politisoituneita jatkuvasti toistuvia 

aiheita myös eduskunnassa. Viimeisen vuoden aikana keskustelu aiheesta on kiihtynyt 

uudestaan reaktiona Suomen nykyisen pääministerin Sanna Marinin aiheeseen 

liittyneestä Twitter-alustalle kirjoitetusta viestistä. Vuoden 2019 elokuussa Marin pohti 

silloisena liikenne- ja viestintäministerinä Twitter-tilillään siirtymistä joko nelipäiväiseen 

työviikkoon tai kuusituntiseen työpäivään. 

 

Kyseessä ei ole niinkään uusi ehdotus. Esimerkiksi vuonna 1916 noin 70-90 

tuntinenkaan työviikko ei ollut maailmalla poikkeuksellinen (Pencavel 2014, 2054), 

joten työaikaa on lyhennetty huomattavasti viimeisen 100 vuoden aikana. Ehdotus on 

kuitenkin herättänyt odotetusti paljon kommentointia, ja keskusteluun ovat liittyneet 

mukaan poliitikkojen lisäksi myös eri taloustieteilijät ja instituutiot, joista etenkin 

taloustieteilijöiden vastaanotto on ollut varauksellinen. 

 

Taloustieteilijöiden kantoja aiheeseen on tiedusteltu muun muassa ekonomistikoneen 

avulla. Sen tarkoituksena on kerätä kantoja ajankohtaisiin debatteihin suomalaisilta 

ekonomisteilta toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten 

tueksi. Valittu asiantuntijaryhmä koostuu kaikista halukkaista suomalaisista 

kansantaloustieteen virassa olevista professoreista ja aktiivisimmasta tutkijoista sekä 

muun muassa Suomen Pankin ja taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajista. 

(Ekonomistikone 2019) Ekonomistikoneessa kysyttiin vuoden 2019 syksyllä, 

mahdollistaako työn tuottavuuden kasvu työajan lyhentämisen seuraavan 25 vuoden 

aikana ilman merkittäviä vaikutuksia kansantaloudelle. Ekonomistikoneen kyselyyn 

vastanneista asiantuntijoista yhteensä 70 % oli joko vahvasti eri mieltä tai eri mieltä. 

Sen sijaan vain 3 % oli samaa mieltä ja loput olivat epävarmoja. 

 

Lyhennetyn työviikon puolestapuhujat ovat argumentoineet pitkälti työn tuottavuuden 

kasvulla, joka riittäisi kompensoimaan vähentyneiden työtuntien vaikutuksen 
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talouskasvulle. Marin itsekin on haastattelussa perustellut kantaansa teknologian 

kehityksellä ja työn tuottavuuden parantumisella. Hän mainitsee muun muassa 

onnistuneita yritystason kokeiluja, joissa tuottavuus on kasvanut lyhentyneiden 

työtuntien seurauksena ja lisäksi Ruotsista on saatu lupaavia tuloksia. Yritystason 

kokeiluista esimerkiksi pörssiyhtiö Nokian Renkaiden tuottavuus parani Marinin 

mukaan 33 % lyhentyneen työajan myötä ja yhtiö pystyi maksamaan kuuden tunnin 

työpäivästä kahdeksan tunnin palkan ongelmitta. (Karhunen 2019) 

 

Koska eri tahoilla tuntuu olevan hyvinkin erilaisia käsityksiä muutoksen 

realistisuudesta, niin tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena onkin syventyä 

tarkemmin talouskasvun, tuottavuuden ja tehdyn työn määrän väliseen suhteeseen 

sekä tutkia vaadittua työn tuottavuuden kasvua, jotta lyhennetty työviikko voisi olla 

realiteetti tulevaisuudessa. 

 

1.1. Aikaisempi tutkimus 

 

Aikaisempaa akateemista tutkimusta juuri nelipäiväisestä työviikosta on niukasti. Sen 

sijaan tuottavuutta ja tehdyn työn määrää sekä niiden vaikutusta talouskasvulle on 

tutkittu paljon ja aikaisemmista tutkimuksista tehdäänkin nostoja läpi tämän tutkielman. 

Aikaisemmat tutkielmat eivät tarjoa niinkään vertailukohtaa tämän työn tuloksiin, mutta 

ne auttavat punnitsemaan tämän työn tulosten avulla nelipäiväisen työviikon 

realistisuutta. 

 

Juha Kilponen on kirjoittanut lyhennettyä työviikkoa käsittelevän artikkelin Suomen 

Pankin ylläpitämässä Euro ja talous -blogissa vuoden 2019 syksyllä, jossa 

lähtökohdaksi on otettu neljän päivän työviikko ja kuuden tunnin työpäivä. Artikkelissa 

viitekehyksenä on ollut Solowin klassinen kasvuteoria, jonka myötä tämän työn 

lähestymistapa on teorialtaan samanlainen. Nyt panosten tarkastelu rajataan 

ainoastaan tuottavuuteen ja tehdyn työn määrään, joten tässä työssä ei tehdä 

oletuksia pääomaosuuden painoarvosta, mikä vaikuttaisi olennaisesti lopputulokseen. 

 

Pääomaosuuden pois jättämistä voidaan perustella kahdesta eri syystä. Ensinnäkin 

tämän työn tarkoituksena on havainnoida tuottavuuden ja työmäärän vaikutusta 
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talouskasvulle ja sitä kautta hyvinvoinnille. Vaikka pääomaosuuden suuruus 

tiedettäisiin, niin se vakioitaisiin tutkielmassa, koska suoraan siinä tapahtuvat 

muutokset eivät ole tämän tutkielman keskiössä. Toisekseen pääomaosuutta on hyvin 

hankala mitata, joten sen suuruudesta jouduttaisiin väkisin tekemään oletuksia ja 

väärin tehdyt oletukset voisivat vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Esimerkiksi 

Burda (2014, 154-171) mainitseekin, että pääoman määrää ei käytännössä pystytä 

havainnoimaan ja sitä pyritään usein mallintamaan alkuperäisen pääoman ja 

myöhempien sijoitusmenojen summana, mutta muuttujan ympärillä on paljon 

epävarmuutta ja se voi johtaa merkittäviin ennustevirheisiin. 

 

Lisäksi artikkelin esimerkkilaskussa ei ole huomioitu työllisyysasteessa tapahtuvia 

muutoksia. Tässä työssä tuotantoa lähestytään pelkästään tuottavuudella ja tehdyllä 

työn määrällä sekä tarkastellaan työllisyysasteen vaikutusta talouskasvulle, joten 

lähestymistapa tuo erilaisen näkökulman tutkimuskentälle. 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja tehdyt rajaukset 

 

Tutkimuksen kysymyksenasettelu on jaettu päätutkimuskysymykseen sekä sitä 

tarkentaviin kahteen alatutkimuskysymykseen. 

 

Päätutkimuskysymys: 

 

Mikä on talouskasvun, työn tuottavuuden ja tehdyn työn määrän välinen suhde 

Suomessa? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

 

Kuinka monta vuotta vaaditaan, jotta neljän päivän työviikkoa voitaisiin pitää 

realistisena tinkimättä elintasosta, kun muut tekijät pysyvät muuttumattomina? 

 

Kuinka monta vuotta vaaditaan, jotta neljän päivän työviikkoa voitaisiin pitää 

realistisena tinkimättä elintasosta, jos työllisyysaste laskee nykytasosta? 

 



 
 

 

4 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys käsittelee tuottavuuden ja työtuntien vaikutusta 

talouskasvulle ja toinen alatutkimuskysymys taas fokusoituu lisäksi Suomessakin 

paljon puhuttuun työllisyysasteeseen. 

 

Koska aihe on laaja, niin tutkielmassa noudatetaan tiettyjä rajauksia. Talouskasvu ja 

hyvinvointi asetetaan tässä työssä syy-seuraussuhteeseen, eli ajatellaan, että 

hyvinvointi syntyy talouskasvusta. Työssä ei oteta kantaa yksittäisen kansalaisen 

subjektiivisesti kokemaan hyvinvoinnintasoon, joka voisi mahdollisesti parantua 

vähentyneiden työtuntien johdosta. Täysin puutteetonta talouskasvun ja hyvinvoinnin 

asettaminen syy-seuraussuhteeseen ei luonnollisesti ole. Esimerkiksi Howarth ja 

Kennedy (2016) mainitsevat työssään, että hyvinvointi on usein ajateltu alisteiseksi 

talouskasvulle, mutta tulosten mukaan talouskasvu johtaa myös eriarvoistumiseen. 

Toisin sanoen kaikki ihmiset eivät pääse hyötymään hyvinvoinnin lisääntymisestä 

yhdenvertaisesti. Talouskasvua kuitenkin tutkitaan tässä työssä koko kansantalouden 

mittapuulla, eikä näin ollen tässä työssä ole mahdollista tutkia erikseen hyvinvoinnin 

tasaista jakautumista yksittäisille ihmisille. 

 

Koska aihetta tarkastellaan makrotasolla tutkien muutosten vaikutusta koko 

kansantalouden mittapuulla, niin tässä työssä ei näin ollen oteta kantaa myöskään 

yksittäisten yritysten realiteetteihin lyhennetyn työviikon toteuttamiseksi. Lisäksi 

talouskasvu supistetaan syntyvän puhtaasti tuottavuuden ja tehdyn työn määrän 

seurauksena teoriaosuudessa esitettävän makroteoreettisen viitekehyksen 

mukaisesti. Tässä työssä ei siis tarkastella pääomaosuutta tuotannossa, mikä usein 

esitetään toisena olennaisena komponenttina talouskasvulle. Asiaa perusteltiin 

tarkemmin kohdassa 1.1. 

 

1.3. Työn rakenne 

 

Kandidaatintutkielma alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään tutkielman taustalla 

oleva makroteoreettinen viitekehys ja määritellään olennaisimmat käsitteet. 

Teoriaosuuden yhteydessä tehdään nostoja aikaisemmista tutkimuksista, joita 

hyödynnetään myöhemmin työn empiriaosuudessa. Työn kolmannessa osiossa 

esitetään käytetty tutkimusaineisto ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Työn neljännessä 
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osiossa taas seuraa saatujen tulosten analysointi, kommentointi ja ratkaisuehdotusten 

esittäminen aikaisemman tutkimuksen avulla. Lopetukseksi työn tärkeimmät ajatukset 

summataan vielä johtopäätöksillä ja pohdinnalla jatkotutkimusaiheista työn 

viidennessä osiossa. 
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2. TALOUSKASVU JA SEN LÄHTEET 

 

Tämän osion tarkoituksena on luoda tiivistelmä teoriasta, jonka päälle tutkielma 

rakentuu. Talouskasvua voidaan mitata monella eri tavalla ja tähän työhön mittariksi 

on valittu bruttokansantuotteen asukasta kohden muutos. Bruttokansantuotetta on 

pidetty yleisesti hyväksyttynä mittarina maan taloudellisen suoriutumiskyvyn 

mittaamiseen ja eri maiden väliseen vertailuun (Vladušić, Živković & Pantić 2020). 

Talouskasvua taas lähestytään ensisijaisesti kahdella eri tekijällä - työn tuottavuudella 

ja työn määrällä. 

 

Tutkielman teoriapohja rakentuu pitkälti Solowin kasvumallille, josta käytetään usein 

myös nimitystä Solowin kasvuteoria. Mankiwin (2016, 49-50) mukaan Solowin 

kasvuteoria on suunniteltu mallintamaan sitä, kuinka taloudessa oleva pääoma, 

työvoima ja teknologia vaikuttavat talouskasvuun. Hänen mukaansa Solowin 

kasvuteoriassa tuotoksen ajatellaan olevan riippuvainen tuotantopanosten määrästä 

ja toisaalta kyvystä yhdistää tuotantopanoksia funktion 1 mukaisesti. 

 

𝑌 = 𝐹 (𝐾, 𝐿)                    (1) 

 

Huomataan, että tuotoksen (Y) aikaansaamiseksi tarvitaan sekä pääomaa (K), että 

työtä (L). Pääoma viittaa työntekijöiden käyttämiin välineisiin, kuten laskimiin ja 

tietokoneisiin ja työ taas viittaa tehtyyn työmäärään. Kyky yhdistää tuotantopanoksia 

eli tuottavuus taas määrittelee sen, kuinka suuri on tuotoksen lisäys tietyllä määrällä 

tuotantopanoksia. (Mankiw 2016, 49-50) 

 

Ylempänä esitetyssä kaavassa on kuitenkin oletettu, että tuotannontekijöiden vaikutus 

tuotokseen olisi vakio. Koska tuottavuus määrää suhteen, jolla tuotannontekijöistä 

saadaan lopputuotteita, niin funktioon sisällytetään vielä teknologian tasoa kuvaava 

muuttuja A (kokonaistuottavuus), jonka myötä lopullinen tuotantofunktio on Mankiwin 

(1992, 115) mukaan funktion 2 mukainen. 

 

𝑌 = 𝐴 𝐹 (𝐾, 𝐿)                   (2) 
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Solowin kasvuteoria ei itse selitä teknologian tasoa, vaan se on funktiossa 

eksogeeninen muuttuja, joka tulee näin ollen mallin ulkopuolelta. Sen tarkoituksena 

onkin havainnoida teknologian tason vaikutusta muihin funktion muuttujiin. (Mankiw 

2016, 241) Esimerkiksi Dandan, Rui ja Jijun (2012) ovat laskeneet osana 

tutkielmaansa Solowin residuaalin (teknologian tason) vähentämällä todellisesta 

bruttokansantuotteesta tuotannontekijöiden avulla lasketun bruttokansantuotteen. 

Heidän tulostensa mukaan malliin residuaaliksi jäänyt teknologian taso vaikuttaa 

merkitsevästi talouskasvuun. Lyhyellä aikavälillä talouskasvua voidaan luoda 

tuotannontekijöitä lisäämällä, mutta pitkän aikavälin talouskasvu voikin perustua 

ainoastaan teknologiselle kehitykselle (Barbosa 2018). Teknologiantasosta 

käytetäänkin usein nimitystä Solowin residuaali ja sillä tarkoitetaan sitä 

tuotannonlisäystä, jota panoskomponenttien lisäyksillä ei pystytä selittämään (Burda 

2014, 154-171). Teknologian roolia ja tärkeyttä käsitellään lisää tuottavuuden 

yhteydessä. Seuraavaksi tarkastellaan vielä yksityiskohtaisemmin talouskasvua ja sen 

mittaamiseen käytettävää bruttokansantuotetta. 

 

2.1. Talouskasvun mittaaminen 

 

Talouskasvu tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko bruttokansantuotteen tai 

bruttokansantuotteen asukasta kohden kehitystä yli ajan. Yksinkertaisimmillaan 

talouskasvua voidaan synnyttää lisäämällä tuotannontekijöitä, eli työtä ja pääomaa. 

Talouskasvu ei kuitenkaan ole syntynyt pelkästään tuotannontekijöiden lisäyksinä, 

vaan tuottavuuden kasvuna, eli kuinka samoilla tuotantopanoksilla on saatu enemmän 

lopputuotteita. (Pohjola 2015, 153-156) 
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Kuva 1 Suomen BKT per capita kehitys (Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannan 

datasta) 

 

Kuvasta 1 voidaan nähdä, että talous ei ole suinkaan kasvanut tasaisesti. Välillä talous 

on kasvanut pitkään yhtäjaksoisesti, mutta toisaalta nousukaudet ovat päättyneet 

jyrkkiin laskukausiin. Esimerkkinä kriisistä, joka on aiheuttanut jyrkän laskun kuvassa 

1 on vuoden 2008 finanssikriisi. Huomataan, että bruttokansantuote asukasta kohden 

on hetkellisesti heikentynyt, eli Suomessa on tuotettu vähemmän tuotteita yhtä 

asukasta kohden kuin edeltävinä vuosina. Juuri alkanut Korona-pandemia tulee 

todennäköisesti aiheuttamaan vastaavanlaisen notkahduksen kuvaajassa, mutta sen 

jyrkkyys ja kesto ovat vielä tässä vaiheessa epäselviä. Toinen olennainen seikka 

kuvaajassa on sen pitkänajan trendi. Kuvasta 1 voidaan huomata, että hetkellisistä 

laskuista huolimatta talous on pitkällä aikavälillä jatkuvasti kasvanut, eli lopputuotteita 

tuotetaan enemmän nyt kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa bruttokansantuotteen kehitystä kuvaava suora on lähes lineaarinen 

pitkällä aikavälillä (Fernald & Jones 2014, 44).  

 

Bruttokansantuote on yhden kansantalouden tuottamien lopputuotteiden 

markkinahintojen summa. Bruttokansantuotteessa ei huomioida välituotteiden hintoja, 

koska ne sisältyvät lopputuotteiden hintoihin ja tulisivat muuten huomioituna kahdesti. 

(Mankiw 2016, s. 21-22) Bruttokansantuote ilmaisee siis sen, kuinka paljon tietty 

kansantalous pystyy tuottamaan lopputuotteita esimerkiksi vuoden aikana. Voikin 
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ymmärtää, että jos tehtaat pidettäisiin toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa viikon 

jokaisena päivänä, niin bruttokanantuote todennäköisesti kasvaisi. Vastaavasti, jos 

kaikkiin tehtaisiin investoitaisiin uudet tuotantolinjat niin, että tehtaat kykenisivät 

tuottamaan esimerkiksi aina yhden kappaleen lopputuotetta enemmän tunnissa, niin 

bruttokansantuote todennäköisesti kasvaisi. Toisaalta voidaan kuitenkin huomata, että 

jatkuva talouskasvu voi pitkällä aikavälillä perustua ainoastaan tuottavuuden kasvuun, 

koska väestön määrä ja käytettävissä oleva aika työntekoon asettavat ylärajan tehdyn 

työn määrälle (Pohjola 2015, 157).  Jokainen talous eteneekin hitaasti kohti 

käännepistettä (turning point), jossa talouskasvua ei pystytä enää edistämään 

pelkästään lisäämällä tuotannontekijöitä (Piazza 2014, 677-706). 

 

Bruttokansantuote voidaan laskea reaalisena tai nimellisenä. Reaalisessa 

bruttokansantuotteessa on huomioitu inflaatio, eli yleisen hintatason kasvun vaikutus 

lopputuotteiden markkinahinnoissa ja se antaa näin ollen realistisemman kuvan 

kansantalouden tuotannon todellisesta kasvusta (Mankiw 2016, 24). Voidaankin 

ajatella, että jos inflaatio kasvaa esimerkiksi 10 % ja kansantalouden tuotanto pysyy 

muuttumattomana, niin markkinahintojen perusteella laskettu bruttokansantuote 

näyttää kasvaneen saman verran, vaikka todellista tuotannonlisäystä ei ole tapahtunut. 

Inflaation vaikutus voidaan ottaa huomioon reaalisessa bruttokansantuotteessa 

deflatoimalla nimelliset bruttokansantuotteet jokaiselle aikaperiodille (Pohjola 2015, 

141). 

 

Bruttokansantuote asukasta kohden taas saadaan jakamalla bruttokansantuote 

kansantalouden väkiluvulla, jolloin voidaan mitata yhden henkilön tuomaa 

arvonlisäystä.  Yhdelle asukkaalle laskettu bruttokansantuote onkin yleisesti käytössä 

mitattaessa hyvinvointia (Pohjola 2015, 150). Tässä työssä olennaista onkin 

ymmärtää, että niin kuin johdannossa jo mainittiinkin, talouskasvu ja hyvinvointi 

asetetaan syy-seuraussuhteeseen. Näin ollen, kun bruttokansantuote asukasta 

kohden kasvaa, hyvinvointi lisääntyy. Vastaavasti, kun bruttokansantuote asukasta 

kohden laskee, hyvinvointi vähenee. Esimerkiksi Pohjola (2015, 150) mainitseekin, 

että ongelmia kyseisen indikaattorin käytössä tulee, kun hyvinvointiin vaikuttaa 

muutkin tekijät, kuten tuloerot ja vapaa-aika. Koska tämän tutkielman tarkoituksena on 

kuitenkin mitata talouskasvua tuottavuuden ja työnteon avulla koko kansantalouden 
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mittapuulla, voidaan vajeista huolimatta katsoa kyseisen indikaattorin käytön olevan 

perusteltua tässä tutkielmassa. 

 

Kun talouskasvun mittarina toimiva bruttokansantuote on määritelty, niin voidaan 

palata takaisin vielä talouskasvun ja elintason tarkasteluun. Kuten aikaisemmin kävi 

ilmi, voidaan talouskasvun ajatella muodostuvan tuottavuuden kasvusta ja toisaalta 

tuotannontekijöiden lisäyksistä. Näin ollen elintaso voidaan jakaa vielä kahteen osaan 

Pohjolan (2015, 156) ohjeistuksen mukaisesti kaavalla 3. 

 

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒

𝑣ä𝑘𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢
=  

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒

𝑡𝑦ö𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠
 𝑥 

𝑡𝑦ö𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑣ä𝑘𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢
                (3) 

 

Jälkimmäistä komponenttia voidaan Pohjolan (2015, 157) mukaan mitata joko tehdyillä 

työtunneilla tai työllisten määrällä. Lisäksi tässä tutkielmassa halutaan tutkia 

työllisyysasteen vaikutusta talouskasvulle, joten lopulliset tutkittavat muuttujat 

esitetään seuraavin notaatioin1: 

 

Y = bruttokansantuote asukasta kohden 

Q/h = työn tuottavuus 

L = tehdyt työtunnit 

L/P = työllisyysaste 

 

Tuotosta (Y) mittaa siis bruttokansantuote asukasta kohden ja tuottavuus (Q/h) taas 

saadaan jakamalla bruttokansantuote tehdyillä työtunneilla. Bruttokansantuote on näin 

ollen tuotoskomponenttina ja työtunnit taas panoskomponenttina tuottavuusmuuttujan 

laskennassa. Tuotannontekijöinä ovat aikaisemman mukaan pääoma (K) ja työn 

määrä (L), josta tässä tutkielmassa pääoma on rajattu pois. Sen sijaan työntekoa 

lähestytään kahdesta eri näkökulmasta, työtuntien (L) ja työllisyysasteen (L/P) avulla. 

  

 
1 Muuttujista Q/h ja L/P käytetään empiriaosuudessa myös notaatioita Qh ja LP käytetyn tilasto-ohjelman 

kielestä johtuen, joten ne tarkoittavat samaa asiaa. 
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2.2. Työn tuottavuus ja teknologian merkitys 

 

Tuottavuutta voidaan mitata eri tavoin ja esimerkiksi Tilastokeskuksen (n.d.) 

määritelmän mukaan työn tuottavuus saadaan jakamalla tuotos sen aikaansaamiseksi 

käytetyillä työtunneilla. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, voi talouskasvu rakentua pitkällä 

aikavälillä vain tuottavuuden (ja tarkemmin teknologian) kasvun varaan. 

 

Elintaso Suomessa on kasvanut viimeisen reilu sadan vuoden aikana 14-kertaiseksi ja 

työtuntien määrä asukasta kohden on toisaalta laskenut 10 %. Sen sijaan tuottavuus 

on kasvanut 16-kertaiseksi, joten elintason kehitys selittyykin pitkälti sen kasvulla. 

Ongelmana kuitenkin on tuottavuuden kasvun pysähtyminen, joka ei ole juuri kasvanut 

vuoden 2006 jälkeen. Kasvun pysähtyminen on johtanut siihen, että elintasokaan ei 

ole muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Pohjola 2015, 158) 

 

Tuottavuuden voidaan ajatella syntyvän kolmesta eri lähteestä, joita ovat teknologian 

kehitys, pääomaintensiteetin kasvu ja työvoiman koulutustason paraneminen. 

Pääomaintensiteetin kasvu tarkoittaa esimerkiksi investoimista uusiin koneisiin, jonka 

myötä tuotannossa käytettävää kalustoa on enemmän. Kasvava koulutustaso taas 

näkyy työntekijöiden paranevana osaamisena. Tärkeimpänä tuottavuuden osatekijänä 

toimii kuitenkin teknologian kehitys. (Pohjola 2015, 160) Tuottavuuden paranemisesta 

esimerkkinä voidaan esittää tuotantolinjan keksiminen 1900-luvulla, jonka myötä työn 

tuottavuus kasvoi merkittävästi. Vastaavan reaktion on aiheuttanut tietokoneen 

yleisempi käyttöönotto vuosituhannen vaihteessa. (Mankiw 2016, 243) Yhdistävänä 

tekijänä molemmilla kerroilla on ollut teknologian kehitys, jonka myötä samalla 

työpanoksella ja pääomalla on saatu enemmän lopputuotetta.  

 

Pääoman määrään pätee laskevan rajahyödyn periaate niin, että pääoman tason 

ollessa vielä alhainen, sen pienikin lisäys nostaa tuotosta huomattavasti. Sen sijaan, 

kun pääoman määrä kasvaa, niin tuotannon lisäys on jatkuvasti vähäisempi. (Mankiw 

2016, 213) Esimerkiksi Battisti, Massimo ja Parmeter (2018, 124) mainitsevat 

tutkimuksensa tuloksissa, että tutkittaessa työn tuottavuutta, sen kasvusta yleisesti 

noin 60 % selittyy pääomaintensiteetin kasvulla. Sen sijaan esimerkiksi 

energiasektorilla työn tuottavuuden kasvu selittyy pitkälti teknologisella kehityksellä 

eikä niinkään investoinneilla pääomaintensiteettiin. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, 
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että vähemmän vaativilla aloilla, kuten tekstiilisektorilla pääoman määrän 

kasvattaminen lisää tuottavuutta. Sen sijaan esimerkiksi kemianteollisuudessa 

teknologisella kehityksellä on huomattavasti suurempi merkitys kuin 

pääomaintensiteetin tehostamisella. 

 

Tämä toisaalta vahvistaa käsitystä pääoman laskevasta rajahyödystä. Mankiw (2016, 

215-217) tuokin esille, että investoimalla esimerkiksi uusiin koneisiin, tuottavuus 

kasvaa aluksi. Koneiden arvo kuitenkin alenee ajan myötä ja kasvavat investoinnit 

johtavat luonnollisesti kasvavaan arvon alenemiseen. Kun pääoman määrä on 

saavuttanut tasapainon (steady state), jossa investoinnit ovat yhtä suuria kuin niiden 

arvon aleneminen, talouden tuottavuus ei enää kasva pääomaa lisäämällä. Mankiw 

(2016, 245) mainitseekin, että tasapainotilassa oleva talous voi kasvattaa 

tuottavuuttaan ainoastaan kehittämällä tuotantoteknologiaansa ja se onkin näin ollen 

avain pitkän aikavälin talouskasvulle.  Lisäksi talous, joka ei ole vielä 

tasapainotilanteessa, tulee vääjäämättä päätymään sinne pääomaintensiteetin kasvun 

myötä (Barbosa 2018). 

 

Teknologia voidaan ajatella erilaisiksi ideoiksi uusista tuotteista (innovaatioiksi) ja 

koska ideoilla ei ole ylärajaa, ei periaatteessa ole talouskasvullakaan. Innovaatiot 

voidaan jakaa prosessi-innovaatioihin ja tuoteinnovaatioihin. Ensimmäinen tarkoittaa 

uudenlaisia tapoja yhdistää jo tunnettuja tuotteita ja jälkimmäinen taas tarkoittaa 

kokonaan uusien tuotteiden keksimistä. Merkittävimmiksi teknologiatyypeiksi 

talouskasvun kannalta ovat osoittautuneet yleiskäyttöiset teknologiat, joita voidaan 

hyödyntää laajalti. Esimerkkeinä yleiskäyttöisestä teknologiasta ovat höyryvoima, 

sähkövoima ja viimeisimpänä tieto -ja viestintäteknologia. (Pohjola 2015, 163-164) 

Innovaatioita syntyy tutkimustyön tuloksena ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyn 

tutkimuksen mukaan talouden vuosittaisesta kasvuvauhdista 20 % selittyi 

pääomaintensiteetin kasvulla ja 58 % tutkimustyöllä (Fernald & Jones 2014, 45).  

 

Uusimpana teknologiatyyppinä IT-investoinnit ovat kasvaneet rajusti siirryttäessä 

1900-luvulta 2000-luvulle ja niiden vaikutusta talouskasvulle on tutkittu paljon. IT-

investoineilla on suora ja positiivinen vaikutus talouskasvulle, vaikka sen vaikutus 

onkin vahvempaa kehittyneissä maissa (Dewan & Kraemer 2000, 560). Toisaalta 

Dewanin ja Kraemerin tutkimuksen mukaan IT-investoinneilla ei ole yhtä merkitsevää 
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roolia kehittyvissä talouksissa, vaan ne hyötyvät enemmän normaaleista ja IT-

teknologiasta irrallisista investoinneista. Tämä toisaalta vahvistaa aikaisemmin 

mainittuja väitteitä tuottavuudesta. Alkuun tuottavuutta voidaan nostattaa pelkästään 

pääomaa lisäämällä, mutta laskevan rajahyödyn vuoksi sen vaikutus tuotokseen on 

jatkuvasti alempi. Näin ollen Suomen kaltaisessa kehittyneessä taloudessa on 

luontevaa ajatella, että panostaminen teknologiaan on kriittistä talouskasvun 

edistämiseksi. Teknologista kehitystä voidaan havainnollistaa vielä kuvalla 2. 

 

 

Kuva 2 Teknologinen kehitys (Kyläheikoa 2020 mukaillen) 

 

Kuvasta 2 voidaan huomata, että jos taloudessa olevaa pääomaa lisätään, niin 

pääoma (K) siirtyy oikealle. Tämä taas näkyy tuotoksen (Y) kasvuna. Kuvasta 2 

voidaan kuitenkin huomata myös, että tuotantomahdollisuuksien käyrä on kovera 

origoa kohden, joten jokainen lisäys pääomassa (K) nostaa tuotosta (Y) edellistä 

vähemmän, kuten aikaisemmassa osiossa mainittiinkin. Siinä missä pääoman (K) 

kasvu näkyy siirtymänä käyrällä, niin teknologiantaso (A) siirtää koko 

tuotantomahdollisuuksien käyrää ylöspäin, jonka myötä samalla pääoman määrällä 

saadaan enemmän lopputuotteita. 
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2.3. Työn määrä 

 

Tuottavuuden ohella tuotannontekijöiden määrä on toinen olennainen osatekijä 

talouskasvulle. Tuotannontekijät voitiin lisäksi jakaa pääomaan ja työllisten määrään, 

joista työtä käsitellään nyt hieman tarkemmin. Työtä tarkastellaan tässä tutkielmassa 

tehdyllä työmäärällä ja toisaalta työllisyysasteella. 

 

Baily, Gordon ja Solow (1981, 7-15) tarkastelevat julkaisussaan työvoimaa kolmesta 

eri näkökulmasta ja fokuksena on etenkin havainto työvoiman laadun 

heikkenemisestä. Ensimmäiseksi havainnoksi Baily et al. listaavat demografiset 

tekivät. Esimerkiksi nuorten osuus työllisyysasteessa on kasvanut, joka julkaisun 

tutkimuksen perusteella on johtanut työvoiman heikkenevään laatuun. Näin ollen Baily 

et al. näkevätkin tärkeänä nuorten kokemuksen kartuttamisen, joka voisi nostaa heidän 

laatuaan työntekijöinä tulevaisuudessa. Toisena havaintona Baily et al. mainitsevat 

koulutuksen. Tutkielmassa nostetaan esille laskeneet SAT-tulokset, joilla mitataan 

esimerkiksi Yhdysvalloissa koulutuksen tasoa. SAT-tulosten trendi on tutkimuksen 

mukaan ollut selvästi laskeva. Kolmantena havaintona, joskin kiistanalaisen datan 

valossa, Baily et al. mainitsevat erotuksen tehokkaiden työtuntien (työtunnit, jotka ovat 

todella käytetty työntekoon) ja kokonaistyötuntien välillä kasvaneen. Vaikka Bailyn ja 

muiden tutkimuksesta on jo aikaa, niin vastaavia tuloksia on saatu myös 

myöhäisemmissä tutkimuksissa. Koulutuksen vaikutusta talouskasvulle on tutkittu 

muun muassa Katirciolun, Fethin ja Canerin työssä (2014), jonka tulosten mukaan 

koulutuksella on positiivinen vaikutus talouskasvulle, kun työntekijöiden osaaminen 

paranee. Toisaalta koulutuksella voidaan ajatella olevan vaikutusta myös 

teknologiselle kehitykselle, koska niin kuin aikaisemmin mainittiin, uudet innovaatiot 

ovat tutkimustyön tulosta. 

 

Näin ollen vaikuttaa siltä, että työtuntien määrällisen lisäys ei vielä yksin riitä 

kasvattamaan kokonaistuotosta, vaan myös työntekijöiden laadulla on merkitystä. 

Tässä työssä ei varinaisesti syvennytä työtuntien tai työntekijöiden laatuun, vaan niitä 

tarkastellaan pitkälti määrällisesti. Näkökulman tuo kuitenkin mielenkiintoisen 

näkökulman työn empiriaosaan. 
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Solowin kasvuteorian mukaan taloudessa olevaan pääomaan päti laskevan 

rajahyödyn periaate, koska samalle työntekijälle allokoitava pääoma ei enää nosta sen 

tuottavuutta yhtä paljon kuin alussa. On kuitenkin luontevaa ajatella, että työntekijöiden 

määrän kasvaessa hyötyvät uudet työntekijät jo olemassa olevasta pääomasta 

vanhoja työntekijöitä enemmän. Mankiw (2016, 233) mainitseekin, että aikaisemmin 

mainitussa tasapainotilassa (steady state) myös uudet työntekijät saavat tasapainon 

mukaisen määrän pääomaa. Tämä taas on luontevaa ymmärtää tuotosta nostavaksi 

tekijäksi, kun useampi ihminen on mukana tuottamassa lopputuotteita. Toisaalta myös 

työtunneilla on aikaisemman tutkimuksen valossa laskeva rajahyöty 

pääomaintensiteetin tapaan. Hollannissa tehdyssä tutkimuksessa työntekijöiden 

tehokkuutta mitattiin eripituisilla työpäivillä ja tulosten mukaan aina 1 % nousu 

työtunneissa nosti työntekijän aikaansaamaa tuotosta vain 0,9 % (Collewet & 

Sauerman 2017, 96-106). 

 

Yhteiskunnassa on jatkuvasti ihmisiä, jotka eivät tee töitä. Työttömät, eli työtä vailla 

oleva työvoima on laaja yhteiskunnallinen ongelma. Työttömyys voidaan jakaa 

karkeasti rakennetyöttömyyteen ja suhdannetyöttömyyteen. Rakennetyöttömyys 

mittaa työttömyyttä, joka vallitsee kun talouskasvu on pitkän aikavälin kasvu-urallaan. 

Suhdannetyöttömyys taas on työttömyyttä, joka on seurausta reaalitalouden 

suhdannevaihteluista. (Pohjola 2015, 173) Onkin ymmärrettävää ajatella, että 

molemmat työttömyystyypit ovat haitallisia talouskasvulle, koska ne tarkoittavat 

tuotannontekijöiden vajaakäyttöä, kun pienempi osa ihmisistä tekee työtä. 

 

Työttömyys ja työmarkkinat ovat laaja taloustieteellinen tutkimuskenttä eikä tässä 

työssä siihen syvennytä tarkemmin, vaan olennaista on ymmärtää työttömyyden 

vaikutus talouskasvulle. Bruttokansantuotteen ja työttömyyden välistä suhdetta on 

tutkittu jonkin verran ja esimerkiksi Zaglerin (2009, 74-75) tekemän tutkimuksen 

mukaan työttömyydellä on suora ja negatiivinen vaikutus talouskasvulle, kun työllisten 

määrä vähenee eri aloilla. Näin ollen voidaankin ajatella, että jos työllisyysaste 

toisaalta nousee, niin talouskasvu paranee. Samanlaisia tuloksia saavat toisaalta 

Vladušić, Živković ja Pantić (2020), joiden tekemän tutkimuksen mukaan työllisyysaste 

ja bruttokansantuotteen kasvu ovat vahvassa positiivisessa suhteessa. Sen sijaan he 

löytävät tuloksissaan työttömyyden ja bruttokansantuotteen kasvun välille negatiivisen 

suhteen. 
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Kuten johdannossa jo mainittiinkin, aikaisempaa akateemista tutkimusta lyhennetyn 

työviikon vaikutuksesta talouskasvulle ei ole tehty, mutta aihetta sivuavaa tutkimusta 

löytyy jonkin verran. Vuosina 1996-1998 Suomessa kokeiltiin kuuden tunnin työpäiviä 

rajatun joukon keskuudessa ja osallistujien kokemukset olivat positiivisia, kun vapaa-

ajan määrä lisääntyi (Mutari & Figart 2001). Toisaalta kuten tämän työn alkuosassa on 

jo esitetty, ei tässä työssä tarkoituksena ole ottaa kantaa ihmisten subjektiivisesti 

kokemaan hyvinvointiin lisääntyneen vapaa-ajan johdosta. Mutarin ja Figartin teksti 

tarjoaa kuitenkin toisen mielenkiintoisen näkökulman tämänkin työn kannalta. Mutar ja 

Figart (2001) mainitsevat työssään, kuinka moni työnantaja on esittänyt jatkuvan 

työskentelyn olevan välttämätöntä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja käytännössä tämä 

tarkoittaisi työajan olevan 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän vuorokautta viikossa, 

josta on jalostettu niin sanottu 6 + 6 kokeilu (kaksi kuuden tunnin työvuoroa). 

Yksityisellä sektorilla muutos istutettiin liiketoimintaan niin, että toiminta jatkui jopa 24 

tuntia vuorokaudessa, mutta vuorokauden työt oltiin jaettu neljään kuuden tunnin 

työvuoroon (Mutar & Figart 2001). 

 

Anttila, Nätti ja Väisänen (2005) ovat tehneet tutkielman samaan lyhennettyyn 

työviikkokokeiluun liittyen, joskaan fokuksena ei ole ollut työn tuottavuus, vaan 

sosiologiset tekijät. Tutkimuksen mukaan työntekijöiden hyvinvointi kasvoi 

merkitsevästi ja työuupumus väheni, kun vapaa-aikaa jäi enemmän esimerkiksi 

palautumiseen ja perhe-elämälle (Anttila, Nätti & Väisänen 2005, 206). Kuten 

aikaisemmin esitettiin, teorian valossa talouskasvua saadaan edistettyä lisäämällä 

työtunteja, koska se on toinen tuotannontekijä. Näin ollen, jos tehtaat toimisivatkin 24 

tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä, niin muutos olisi helppo ymmärtää 

talouskasvua parantavaksi. Näin ollen kuuden tunnin työpäivä, tai vaihtoehtoisesti 4 

päivän työviikko ei tuntuisikaan niin kaukaiselta, jos itse tuotanto ei pysähtyisi missään 

välissä, vaan ainoastaan työntekijät vaihtuisivat. Lisäksi huolellinen palautuminen voisi 

näkyä työllisten kasvaneena tuottavuutena. Pitkälle tehtyjä yleistyksiä lyhentyneiden 

työtuntien vaikutuksesta talouskasvulle ei kuitenkaan voi näiden tutkimusten 

perusteella tehdä, joten siihen tarjotaan vastauksia osiossa 4.1. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämän osion tarkoituksena on esittää tutkimusaineisto ja sen analysointiin käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Ensimmäisessä osiossa käsitellään lyhyesti, kuinka 

tutkimuksessa käytetty data on haettu ja muodostettu. Toisessa osiossa taas 

käsitellään regressioanalyysia, jolla on laskettu käytetyille muuttujille kertoimet, jonka 

jälkeen tarkistetaan lyhyesti regressioanalyysin taustaoletusten voimassaolo. 

Saatuihin tuloksiin palataan vasta osiossa 4. 

 

3.1. Tutkimusaineiston muodostaminen 

 

Tutkimuksessa on käytetty yhtä selitettävää muuttujaa ja kolmea selittävää muuttujaa. 

Selitettävänä muuttujana on bruttokansantuote asukasta kohden (Y) ja selittävinä 

muuttujina työn tuottavuus (Q/h), työllisten tehdyt työtunnit (L) ja työllisyysaste (L/P). 

Kyseessä on aikasarja-aineisto ja data on muodostettu niin, että kustakin muuttujasta 

on kvartaalitason havainto vuoden 2000 alusta vuoden 2019 loppuun, joten havaintoja 

yhtä muuttujaa kohden on yhteensä 80 kappaletta. 

 

Bruttokansantuote asukasta kohden on haettu eurostatin tietokannasta ja se on 

ilmoitettu euromääräisenä, markkinahintaisena ja nimellisenä lukuarvona 

kvartaalitasolle laskettuna. Tässä työssä muuttujaa ei ole deflatoitu, koska Suomessa 

inflaatio on ollut tarkasteluajanjakson aikana hillittyä. Esimerkiksi Tilastokeskuksen 

(n.d.) mukaan keskimääräinen vuosittainen inflaatiovauhti on pysynyt noin parissa 

prosentissa. Suureen deflatoimattomuus tarkoittaa sitä, että bruttokansantuote 

asukasta kohden antaa kuitenkin hieman todellisuutta positiivisemman kuvan Suomen 

talouskasvusta, koska nyt pelkkä hintatason kohoaminenkin kasvattaa sitä osiossa 2.1 

mainitulla tavalla. Tämä rajoite datassa on hyvä tiedostaa. 

 

Tuottavuuden määritelmästä puhuttiin teoriaosuuden yhteydessä ja kyseinen muuttuja 

on tässä tutkielmassa muodostettu jakamalla bruttokansantuote työllisten tehdyillä 

työtunneilla. Toisin sanoen tuotoksessa on siis huomioitu koko maan 

bruttokansantuote ja panoksessa kaikki työtunnit. Indikaattorin laskemista varten 

käytetty bruttokansantuote on haettu Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannasta ja se on 
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laskettu bruttokansantuotteen asukasta kohden tapaan euromääräisenä, 

markkinahintaisena ja nimellisenä kvartaalitason arvona. 

 

Toinen tapa mitata tuottavuutta voisi olla bruttokansantuotteen asukasta kohden 

jakaminen yhden työllisen tehdyillä työtunneilla, mutta tässä työssä tuottavuus on 

määritelty ensiksi mainitulla tavalla. Näin vältetään selitettävän muuttujan käyttö 

selittävän muuttujan muodostamisessa. Käytännössä molemmat osamäärät kertovat 

sen, kuinka paljon bruttokansantuote kasvaa yhdellä tehdyllä työtunnilla. 

 

Tehdyt työtunnit ja työllisyysaste on haettu vastaavalla tavalla Tilastokeskuksen 

PxWeb-tietokannasta kvartaalittaisena lukemana. Aineistosta on nostettu esille 

tärkeimmät tunnusluvut taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Tunnuslukuja2 

  Y Qh L LP 

Havaintojen 

määrä 80,00 80,00 80,00 80,00 

Keskiarvo 8774,50 46,06 1,02e9 68,78 

Mediaani 8910,00 46,08 1,02e9 68,85 

Keskivirhe 1258,11 6,82 3,85e7 1,90 

Varianssi 1582843,00 46,50 1,48e15 3,60 

Minimi 6140,00 32,70 9,40e8 64,20 

Maksimi 11320,00 58,91 1,10e9 73,60 

 

Käytetty datamatriisi on kokonaisuudessaan liitteessä 11. Muuttuja BKT on 

datamatriisissa ainoastaan tuottavuuden laskemista varten, joten se on poistettu 

ennen lineaarisen regressioanalyysin aloittamista. 

  

 
2 Y = bruttokansantuote asukasta kohden, Qh = tuottavuus, L = tehdyt työtunnit, LP = työllisyysaste 
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3.2. Lineaarinen regressioanalysi 

 

Tutkimus on tehty kvantitatiivisesti käyttäen Stata/SE 16.1 ohjelmistoa. 

Tutkimusmenetelmänä on ollut lineaarinen regressioanalyysi, jonka yhteydessä on 

tarkistettu sen taustaoletukset. Lineaarisella regressioanalyysilla tavoitellaan kertoimia 

bruttokansantuotetta asukasta kohden selittäville muuttujille työn tuottavuudelle (Q/h), 

työtunneille (L) ja työllisyysasteelle (L/P). Tutkittava yhtälö on siis 

 

Y = B1 + Qh*X1 + L*X2 + LP*X3 + e,                  (4) 

 

jossa  B1 vakio 

  Qh tuottavuuden kerroin 

  L tehtyjen työtuntien kerroin 

  LP työllisyysasteen kerroin 

  e jäännöstermi (residuaali). 

 

Regressioanalyysissa saatujen kertoimien jälkeen muuttuja Y ja havainnot X jäävät 

yhtälöön tuntemattomiksi, joille asettamalla eri arvoja, voidaan tarkastella vaadittua 

muutosta halutussa ja tuntemattomaksi jätetyssä komponentissa. Yhtälön päätöstermi 

e viittaa residuaaliin ja se on mallin selittämättä jäänyt osa, jota ei tiedetä (Hill, Griffiths 

& Lim 2011, 46). B1 taas on yhtälön vakiotermi. Asiaan palataan tarkemmin 

seuraavissa osioissa. 

 

Lineaariseen regressioanalyysiin on valittu estimointimenetelmäksi pienimmän 

neliösumman menetelmä. Tavoitteena on siis minimoida jäännöstermin (residuaalin), 

eli estimoidun selitettävän muuttujan arvon ja todellisen selitettävän muuttujan arvon 

erotuksen neliö (Hill, Griffiths & Lim 2011, 51). 

 

Taulukossa 2 on saadun regressioanalyysin olennaisimmat tulokset ja tuloste 

kokonaisuudessaan on liitteessä 1. Voidaan huomata, että tuottavuuden Qh kerroin on 

noin 158, työtuntien L kerroin on noin 8,6e-6 ja työllisyysasteen LP kerroin on noin 21. 

Esimerkiksi työtuntien kohdalla kerroin tulkitaan niin, että työtuntien kasvaessa yhdellä, 

bruttokansantuote asukasta kohden kasvaa aina 0,00000855 yksiköllä. Vastaavalla 

tavalla tuottavuuden kasvaessa yhdellä, bruttokansantuote asukasta kohden kasvaa 
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158 yksiköllä tai työllisyysasteen kasvaessa yhdellä, bruttokansantuote asukasta 

kohden kasvaa 21 yksiköllä. Vakiotermi esittää suoran ja y-akselin välisen 

leikkauspisteen ja on yhtälön vakio. 

 

Taulukko 2 Regressioanalyysin tulokset 

F-testisuure 0,0000 
Residuaalin 

varianssi 
2172,0013 

Selitysaste 0,9987 
Residuaalin 

keskivirhe 
46,6050 

Y Kerroin Keskivirhe P-arvo 

Qh 158,0436 0,9976 0,0000 

L 8,5500e-6 1,4600e-7 0,0000 

LP 20,6917 3,4754 0,0000 

Vakiotermi -8656,9720 246,5334 0,0000 

 

Mallin F-testisuure on alle 0,05, joten malli on tilastollisesti merkitsevä 95 % 

luottamustasolla. Mallin selitysaste on noin 0,9987, joka tarkoittaa sitä, että noin 99,87 

% bruttokansantuotteen asukasta kohden vaihtelusta selittyy valittujen kolmen 

muuttujan avulla.  

 

Tarkistamalla jokaisen yksittäisen muuttujan p-arvo voidaan huomata, että kaikki ovat 

alle 0,05. Näin ollen nollahypoteesi siitä, että kerroin saa arvon nolla, voidaan hylätä 

kunkin muuttujan kohdalla ja kaikki kolme muuttujaa sekä yhtälön vakio ovat 

tilastollisesti merkitseviä 95 % luottamustasolla. Keskivirheet taas kuvaavat 

estimoinnin tarkkuutta (Hill, Griffiths & Lim 2011, 67), ja voidaan havaita, että 

keskivirheet ovat suhteellisen pieniä jokaisen kertoimen kohdalla ja residuaalin 

keskivirhe on myös vähäinen, noin 47.  

 

Keskivirhe on varianssin neliöjuuri ja kertoimien varianssit taas lasketaan 

neliösumman ja residuaalin varianssin osamääränä. Näin ollen mahdollisimman pieni 

residuaalin varianssi, mahdollisimman suuri neliösumma (X:n havaintojen 

mahdollisimman laaja levittäytymien) ja mahdollisimman suuri otoskoko  maksimoivat 
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kertoimien tarkkuuden. (Hill, Griffiths & Lim 2011, 60-61) Taulukosta 2 voidaan 

huomata, että residuaalin varianssi on noin 2172 ja otoskoko taas on suuri verrattuna 

muuttujien määrään. Havaintojen mahdollisimman laajaa hajaumaa tutkitaan 

seuraavassa osiossa tarkemmin sirontakuvioilla.  

 

3.3. Spesifioiminen ja harhattomuus 

 

Edellytyksiä lineaariselle regressioanalyysille on tarkasteltu liitteessä 2. 

Korrelaatiomatriisista voidaan huomata, että muuttujilla Qh, L ja LP on kaikilla 

positiivinen korrelaatio muuttujan Y kanssa. Vahvin korrelaatio on muuttujien Qh ja Y 

välillä, joka on noin 0,97. Heikointa korrelaatio taas on muuttujien L ja Y välillä, joka on 

noin 0,57. Lisäksi voidaan huomata, että selittävien muuttujien välinen korrelaatio on 

suhteellisen heikkoa, joskin korkeimmillaan muuttujien LP ja Qh välillä, joka on noin 

0,60. Selittävien muuttujien välisen korrelaation on toivottavaa olla mahdollisimman 

heikkoa. Aiheeseen palataan multikollineaarisuuden yhteydessä kohdassa 3.5. 

 

Liitteen 2 ja kuvan 3 sirontakuvioista voidaan lisäksi havaita selvä lineaarinen yhteys 

jokaisen selittävän muuttujan ja selitettävän muuttujan välillä. Kuvasta 3 voidaan 

huomata, että mitä suurempia ovat Qh, L tai LP, sitä suurempi on Y, joka on toisaalta 

myös odotusten mukaista. 
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Kuva 3 Sirontakuviot ja piirretyt lineaariset suorat 

 

Mallin oikeellisuutta on tarkasteltu liitteen 3 mukaisesti Ramseyn RESET-testillä ja 

residuaalien sirontakuvioilla. RESET-testillä saadaan p-arvoksi 0,0520, joten 

nollahypoteesi siitä, että funktiossa ei ole puuttuvia muuttujia voidaan vahvistaa. Testin 

perusteella vaikuttaa siis siltä, että funktiomuoto on oikea ja mukana ovat kaikki 

oleelliset muuttujat. Lisäksi myös liitteen 3 residuaalien sirontakuvioiden perusteella 

lineaarinen yhteys on kunnossa. 

 

3.4.  Homoskedastisuus 

 

Homoskedastisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa residuaalin varianssi on vakio eli 

Y:n tai X:n arvoista riippumaton (Hill, Griffiths & Lim 2011, 299). Tilannetta on testattu 

liitteen 4 mukaisesti sirontakuvioilla sekä White’n testillä ja Breuch-Pagan -testillä. 

White’n testillä saadaan p-arvoksi 0,3701, joten nollahypoteesi homoskedastisuudesta 
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voidaan vahvistaa. White’n testin perusteella vaikuttaa siis siltä, että tutkielman malli 

on toivotulla tavalla homoskedastinen. Breuch-Pagan -testillä saadaan p-arvoksi 

0,4878, joten nollahypoteesi varianssin vakioisuudesta voidaan vahvistaa. Myös 

Breuch-Paganin testin perusteella tutkielman malli on siis homoskedastinen eikä 

residuaalin varianssi näin ollen vaihtele, kun muuttujat saavat erilaisia arvoja. 

Liitteessä 4 on lisäksi esitetty sirontakuvio tilanteesta ja voidaankin havaita, että 

residaalit ovat melko laajalle ja tasaisesti levittäytyneitä. Sirontakuviosta ei voi havaita 

tietynlaista trendiä, joten myös se vahvistaa käsitystä mallin homoskedastisuudesta. 

Koska mallissa ei ole heteroskedastisuutta, niin myöskään korjaustoimiin, kuten uuden 

regressioanalyysin tekemiseen robusteilla keskivirheillä ei ole tarvetta ryhtyä, vaan 

voidaan pidättäytyä jo esitetyssä regressiomallissa. 

 

3.5. Autokorrelaatio 

 

Aikasarja-aineistolle on tyypillistä tilanne, jossa jonkin havainnon aikaisemman 

periodin arvo vaikuttaa merkittävästi nykyisen periodin arvoon, joka taas rikkoo 

pienimmän neliösumman estimointimenetelmän taustaoletusta, jonka mukaan 

havaintojen tulee olla toisistaan riippumattomia (Hill, Griffiths & Lim 2011, 337-399). 

Autokorrelaatiota on testattu korrelogrammeilla ja Breusch-Godfrey -testillä liitteessä 

5. Korrelogrammeissa näkyy jonkin verran harmaan alueen ylityksiä, eli tilastollisesti 

merkitsevää autokorrelaatiota. Tämä on toisaalta odotettu tulos, koska 

bruttokansantuote asukasta kohden ja tuottavuuden laskennassa käytetty 

bruttokansantuote rakentuvat aina edellisen periodin arvon päälle. Breusch-Godfrey- 

testillä saadaan kuitenkin p-arvoksi noin 0,14, joten nollahypoteesi 

autokorreloimattomuudesta voidaan vahvistaa. Testin perusteella vaikuttaa siis siltä, 

että koko mallin tasolla autokorrelaatiota ei ole. 

 

3.6.  Multikollineaarisuus 

 

Multikollineaarisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi selittävää muuttujaa 

vaihtelevat täysin samalla tavalla  ja se rikkoo näin ollen pienimmän neliösumman 

estimointimenetelmän taustaoletuksia (Hill, Griffiths & Lim 2011, 173). Tilannetta on 
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tutkittu liitteen 6 mukaisesti. Aikaisemmin korrelaatiomatriisista havaittiin, että 

selittävien muuttujien LP ja Qh välillä korrelaatio oli noin 0,60, joka herättää epäilyksen 

multikollineaarisuudesta. VIF-testillä saadaan kuitenkin toleranssin käänteisluvuksi 

(VIF) alle 10 jokaiselle muuttujalle, joten sen perusteella mallissa ei ole 

multikollineaarisia muuttujia. Korkeimman arvon (noin 1,68) VIF-testillä saa muuttuja 

Qh, joka on lisäksi korreloitunut muuttujan LP kanssa korrelaatiomatriisin perusteella. 

Jotta multikollineaarisuuden voidaan varmasti sulkea pois, niin liitteessä 6 on vielä 

tehty aiheeseen liittyvä apuregressio. Siinä selittävää muuttujaa Qh selitetään kahdella 

muulla selittävällä muuttujalla L ja LP. Selitysasteeksi saadaan kuitenkin vain noin 

0,40, joten senkään perusteella mallissa ei ole multikollineaarisuutta. 

 

3.7.  Residuaalin riippumattomuus ja normaalisuus 

 

Liitteen 7 sirontakuvioista voi havaita residuaalin tasaisen levittäytymisen, joten 

kuvaajien perusteella voidaan vahvistaa residuaalin riippumattomuus. Se ei siis kasva 

yhdenkään muuttujan kohdalla, kun muuttujan arvo kasvaa. 

 

Residuaalin normaalijakautuneisuutta on testattu liitteen 8 mukaisesti Shapiro-Swilk -

testillä ja histogrammilla sekä todennäköisyyskuvaajalla. Shapiro-Swilk -testillä 

saadaan p-arvoksi noin 0,009, joten nollahypoteesi normaalijakautuneisuudesta 

hylätään. Tulos voidaan toisaalta vahvistaa myös histogrammista, josta voi havaita, 

että se ei ole asettunut normaalijakaumalle tyypilliseen kellokäyrän muotoon. Toisaalta 

myös todennäköisyyskuvaajassa on merkkejä ei-normaalijakautuneisuudesta. 

Residuaalit eivät siis ole normaalijakautuneita, mutta malli on kuitenkin oikein 

spesifioitu ja otos on muuttujiin nähden suuri. Näin ollen normaalijakautumattomuus ei 

tässä vaiheessa vaikuta tutkielman tekemiseen. 

 

3.8. Havaintodiagnostiikka 

 

Liitteen 10 leverage-kuvasta voidaan havaita, että aineistossa ei ole sellaisia outlier-

havaintoja, joiden vaikutus aineistoon olisi suurta. Outlier-havainnoilla on kaikilla pieni 

leverage-arvo, joten niiden vaikutus tuloksiin ei ole merkitsevää. Ne havainnot, joilla 
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taas on suuri leverage-arvo, eivät asetu outlier-havainnoiksi.  Massa on painottunut 

pääasiassa vasempaan alareunaan, jossa sekä outlier -että leverage-arvot ovat 

maltillisia. Näin ollen hälyttäviä havaintoja kuvasta ei ilmene. 

 

Liitteen 10 piikkikuvaajista voidaan havainnoida yksittäisten muuttujien vaikutusta Y:n 

estimointiin, josta isot arvot erottuvat yksittäisinä piikkeinä. Kuvista voidaan huomata, 

että niistä ilmenee joitakin yksittäisiä nostoja, mutta koska mallissa on tähän asti ollut 

kaikki muu kunnossa, niin tässä vaiheessa aineistosta ei ryhdytä poistamaan 

yksittäisiä havaintoja. 

 

3.9. Rajoitteet 

 

Pienimmän neliösumman  estimointimenetelmän viimeisen tutkimattoman 

taustaoletuksen mukaan selittävä muuttuja x on ei-satunnaismuuttuja ja saa vähintään 

kahta eri arvoa (Hill, Griffiths & Lim 2011, 173). Koska kaikki työssä käytetyt muuttujat 

ovat selvästi satunnaismuuttujia, eli ne paljastuvat vasta samaan aikaan selitettävän 

muuttujan kanssa, seuraa taustaoletuksen rikkomisesta modifioitujen taustaoletusten 

tarkistaminen. Modifioiduista taustaoletuksista seuraa ongelma endogeenisyydestä. 

Endogeenisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin selittävä muuttuja korreloi mallin 

residuaalin kanssa eikä pienimmän neliösumman estimointimenetelmää voida enää 

käyttää (Hill, Griffiths & Lim 2011, 402-405). Endogeenisyyden testaamiseksi tarvitaan 

kuitenkin jokaiselle potentiaaliselle endogeeniselle muuttujalle oma 

instrumenttimuuttuja (Hill, Griffiths & Lim 2011, 420-421). Hyviä instrumenttimuuttujia 

taas on hankala löytää tai muodostaa, jonka vuoksi tämän työn laajuuden puitteissa ei 

ole mahdollista tutkia ongelmaa endogeenisyydestä. Lisäksi mallissa ei ole suoria 

indisioita endogeenisyyteen, mutta rajoite on kuitenkin hyvä tiedostaa. 

 

Toinen tutkimatta oleva seikka, joka voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin on 

stationaarisuus. Muuttuja on stationaarinen, jos aikasarjan ominaisuudet eivät riipu 

ajasta ja toisaalta epästationaarinen, jos ominaisuudet riippuvat ajasta. 

Epästationaarisen datan käyttö muodostaa riskin näennäisregressiolle eli kahden 

todellisuudessa keskenään riippumattoman muuttujan väliselle näennäiselle 
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yhteydelle. (Hill, Griffiths & Lim 2011, 475-482) Stationaarisuutta ei ole kuitenkaan 

tutkittu tässä työssä tarkemmin, joten myös se rajoitteena on hyvä tiedostaa. 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 

 

Tämän osion tarkoituksena on tarkastella saatuja tuloksia hieman konkreettisemmin ja 

osion alussa lasketaan auki vaadittu tuottavuuden kasvu lyhennetyn työviikon 

toteuttamiseksi. Osion lopussa pyritään muodostamaan ratkaisuehdotuksia 

lyhennetyn työviikon mahdollistamiseksi sekä punnitsemaan ehdotusten realistisuutta. 

 

Suorittamalla regressioanalyysi, saadaan estimoitua jokaiselle muuttujalle siis kerroin, 

jotka ovat esitettynä taulukossa 3. 

   

Taulukko 3 Muuttujien kertoimet 

B1 Vakio -8656,97 

B2 Qh 158,04 

B3  L 8,55e-6 

B4 LP 20,69 

 

Asettamalla saadut kertoimet yhtälöön 4, saadaan muodostettua yhtälö 5. 

  

Y = -8656,97 + 158,04x1 + 8,55e-6x2 + 20,69x3                 (5) 

 

Yhtälöön asetetaan käytetystä datasta vuoden 2019 viimeisen kvartaalin lukemat 

(liitteen 11 datamatriisista). Työtunneissa on huomioitu 20 % lasku, joka johtuisi 

siirtymisestä neljäpäiväiseen työviikkoon. 

 

Taulukko 4 Havaintojen arvot 

Y  11320 

X1 Tuntematon 

X2 0,80 x 1081600000 

X3 72,30 
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Yhtälön vastauksena saadaan siis uusi vaadittu tuottavuus vuoden 2019 viimeisen 

kvartaalin elintason ylläpitämiseksi olettaen, että työllisyysaste ei muutu ja työviikko 

muuttuu viisipäiväisestä työviikosta neljäpäiväiseen työviikkoon. 

 

11320 = -8656,97 + 158,04x1 + 8,55e-6 * (0,80 * 1081600000) + 20,69 * 72,30.       (6) 

 

Yhtälöstä 6 saadaan vastaukseksi X1 = 70,13, josta voidaan laskea, että muutosta 

vuoden 2019 viimeisen kvartaalin tuottavuuteen 57,81 tulisi noin 21,31 %. 

 

Oletus työllisyysasteen vakioisuudesta ei kuitenkaan ole realistinen, vaan 

työllisyysaste muuttuu ajan myötä. Syntyvyys on esimerkiksi ollut tasaisesti laskussa 

viimeiset 30 vuotta (Tilastokeskus n.d.). Näin ollen entistä pienempi määrä ihmisiä 

tulee elättämään entistä suuremman määrän ihmisiä. Lisäksi työllisyyteen vaikuttaa 

olennaisesti reaalitalouden suhdannevaihtelut, kuten työttömyyttä käsiteltäessä 

mainittiinkin. Jos otetaan esimerkkityöllisyysasteeksi vuoden 2009 ensimmäisen 

kvartaalin lukema 68,1 % finanssikriisin jälkimainingeista, niin aikaisempi yhtälö 

voidaan suorittaa nyt pienemmällä työllisyysasteella. Esimerkkityöllisyysasteena 

voitaisiin tietenkin käyttää myös jonkin instituution tekemää työllisyysaste-ennustetta, 

mutta käytännön merkitystä käytetyllä työllisyysasteella ei ole. Työllisyysasteen 

muuttamisella ollaan kiinnostuneita sen vaikutuksesta vaadittuun tuottavuuden 

kasvuprosenttiin. Finanssikriisin jälkeistä työllisyysastetta voidaan pitää lisäksi 

mielekkäänä vertailukohtana myös sen vuoksi, että se on esimerkki viimeisimmän 

kriisin aikaisesta työllisyysasteesta ja sopii siinä mielessä vallitsevaan 

maailmantilanteeseen. 

 

11320 = -8656,97 + 158,04x1 + 8,55e-6 * (0,80 * 1081600000) + 20,69 * 68,10        (7) 

 

Yhtälöstä 7 saadaan vastaukseksi X1 = 70,68, josta voidaan laskea, että muutosta 

vuoden 2019 viimeisen kvartaalin tuottavuuteen 57,81 tulisi noin 22,26 %. 

 

Mittakaavan hakemiseksi on mielekästä tarkastella tuottavuuden historiallista kasvua. 

Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1990-1999 noin 3,16 % vuodessa. 10 

vuotta myöhemmin vuosina 2010-2019 työn tuottavuus on sen sijaan kasvanut vain 

noin 0,7 % vuodessa. (Tilastokeskus 2018) Aikaisemmin esitetyillä tuloksilla Suomella 
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menisi näin ollen useita vuosia ennen kuin neljän päivän työviikkoon siirtyminen 

onnistuisi kompensoimalla vähentyneitä työtunteja työn tuottavuuden kasvulla. 

Taulukossa 5 on esitetty tuloksia erilaisista skenaarioista. Pessimistisimmässä 

skenaariossa on oletettu työllisyysasteeksi finanssikriisin jälkeinen ja osittain 

aikainenkin työllisyysaste 68,1 % ja tuottavuuden kasvuksi sen jälkeen vakioitunut 0,7 

% vuosittainen kasvuvauhti. Optimistisimmassa skenaariossa työllisyysaste on sama 

72,5 % kuin vuoden 2019 lopussa ja tuottavuus kasvaa vuosien 1990-1999 mukaisella 

vauhdilla. 

 

Taulukko 5 Tulokset 

Tuottavuuden kasvu (%) Työllisyysaste (%) Aikaa vuosissa 

3,16 72,50 21,31/3,16 = 6,7 vuotta 

3,16 68,1 22,26/3,16 = 7,0 vuotta 

0,7 72,50 21,31/0,7 = 30,4 vuotta 

0,7 68,1 22,26/0,7 = 31,8 vuotta 

 

Tuloksista voidaan huomata, että optimistisimmassakin skenaariossa menee liki 

seitsemän vuotta aikaa ennen kuin Suomessa ollaan valmiita siirtymään lyhennettyyn 

työviikkoon. Jos kuitenkin tuottavuus kasvaa samaa vauhtia kuin viime vuosina, niin 

siirtymäaika nousee jopa 32 vuoteen.  Näin ollen monikaan tämän hetkinen työikäinen 

ei pääse nauttimaan neljän päivän työviikosta, ainakaan jos tavoitteena on ylläpitää 

nykyistä elintasoa. 

 

Tämän tutkielman tuloksien valossa keskustelu työllisyysasteesta ja sen tavoitetasosta 

ei vaikuta olevan kovinkaan tärkeää sen vähäisen painoarvon vuoksi. Sen sijaan 

tärkeänä keskustelun aiheena voidaan pitää tuottavuutta ja sen viime aikaista kasvua. 

Jos neljäpäiväistä työviikkoa halutaan pitää realistisena mahdollisuutena jo 

lähitulevaisuudessa, niin tuottavuudessa tarvitaan isoja muutoksia. Kuten aikaisemmin 

tuotiin esille, olivat Collewet ja Sauerman (2020, 96-106) tutkineet työn tuottavuuden 

ja työtuntien välistä yhteyttä osana tutkielmaansa. Heidän tuloksiensa mukaan 1 % 

kasvu työtunneissa näkyi vain 0,9 % kasvuna tuottavuudessa. Toisin päin asetelmaa 

ei heidän työssään tutkittu, mutta tuloksista voidaan päätellä, että työtuntien 



 
 

 

30 

kasvattaminen ei ainakaan nosta työn tuottavuutta pitkällä aikavälillä laskevan 

rajahyödyn vuoksi. Pencavel (2015, 2060) mainitsee työssään The Health of Munition 

Workers Committee’n tekemän tutkielman tuloksista, joiden mukaan työajan 

lyhentäminen ei näkynyt tuotoksen heikkenemisenä ja seitsemänpäiväinen työviikko 

jopa alensi sitä. Näin ollen työtuntien ja tuotoksen välinen suhde ei ainakaan näiden 

tutkimusten perusteella ole pitkällä aikavälillä puhtaan lineaarinen, vaan laskevan 

rajahyödyn alainen. 

 

Näin ollen työtuntien vähentäminen voisi hyvinkin parantaa työntekijöiden 

aikaansaavuutta, kun palautuminen paranee. Noin 21 % vaadittua kasvua 

tuottavuudessa ei kuitenkaan voida realistisesti ajateltuna paikata vain työtuntien 

vähentämisellä. Lisäksi se tuntuu intuitiivisesti olevan kaikkea aikaisemmin esitettyä 

teoriaa vastaan, ja kuten teoriaosuudessa tuotiin esille, vaatii tuottavuuden pysyvä 

kasvattaminen teknologista innovaatiota. 

 

Puhuttaessa talouskasvusta ja uusista innovaatioista, kuulee usein puhuttuvan 

yrittäjyydestä ja luovasta tuhosta. Thomas ja Naudé (2010, 13-29) ovat tutkineet 

työssään yrittäjyyden ja yrittäjien merkitystä kansantalouden tuotantorakenteen 

muutoksessa. Heidän yhtenä fokuksena on etenkin yrittäjyyden vaikutus 

kansantalouden kasvuvauhdille. Osana tutkielmansa tuloksia Thomas ja Naudé 

esittävät, että yrittäjyys vaikuttaa tuottavuuteen positiivisesti ja heidän saamien 

tulosten mukaan etenkin start-up -yritykset johtavat tuottavuuden tason pysyvään 

kasvuun. Toisaalta vastaavia tuloksia osana tutkielmaansa ovat saaneet myös 

Lafuente et al. (2019, 153-178), joiden mukaan yrittäjyys parantaa maan 

kokonaistuottavuutta. Lisäksi mielenkiintoisena tuloksena Lafuente et al. mainitsevat 

yrittäjyyden positiivisen vaikutuksen teknologiselle kehitykselle. Myös esimerkiksi 

Fernald ja Jones (2014, 48) mainitsevat työnsä johtopäätöksissä, että tekoälyn 

kehittyminen voisi johtaa parempaan talouskasvuun tulevaisuudessa.  Näin ollen 

voidaan ajatella, että on kriittisen tärkeää luoda eheä ja kannustava ympäristö uusille 

yrityksille, jotta kynnystä yrittäjäksi ryhtymiselle voitaisiin alentaa ja ympäristö olisi näin 

ollen otollinen uusien innovaatioiden synnylle. 

 

Aikaisemman teorian valossa toisaalta myös koulutuksella vaikuttaa olevan tärkeä 

rooli talouskasvulle. Aikaisemmin mainitut tutkimukset (katso Katirciolun, Fethin & 
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Caner 2014: Baily, Gordon & Solow 1981) mainitsevat koulutuksen tärkeydestä 

talouskasvun parantamiseksi. Toisaalta tutkimustyön tärkeydestä talouskasvulle 

mainitaan Fernaldin ja Jonesin (2014) tekemässä tutkimuksessa. Onkin luontevaa 

ajatella, että koulutus ja tutkimustyö ovat todennäköisesti lisäksi syy-

seuraussuhteessa keskenään, joten panostaminen koulutukseen voisi näin ollen 

näkyä talouskasvussa kahdella eri tavalla - suoraan ja uusien innovaatioiden kautta. 

Näin ollen myös kannustava ympäristö opiskelulle on tärkeää tuottavuuden 

parantamiseksi tulevaisuudessa. 

 

Viimeisimpänä megatrendinä kuulee usein puhuttavan digitalisaatiosta yleisesti, jota 

kohden esimerkiksi Freddin (2018, 393) mukaan kiinnostus Euroopassa on kasvanut 

viime vuosien aikana. Digitalisaatio tarjoaa tehokkaita ratkaisuja jo olemassa oleviin 

tuotantotekniikkoihin ja toisaalta muuttaa niitä myös perustavanlaatuisesti (Freddi 

2018, 393). Toisaalta, vaikka digitalisaatio onkin edistynyt viime vuosina, niin OECD-

maiden työn tuottavuuden kasvu on siitä huolimatta hidastunut (OECD 2019, 56). 

OECD:n tekemässä julkaisussa ratkaisuksi ehdotetaan aikaisemmin mainitun 

mukaista kannustavaa ja voimavaroja tehokkaasti jakavaa ympäristöä teknologiselle 

diffuusiolle. 

 

Digitalisaatio ja työpaikkojen häviäminen on myös usein rinnastettu keskenään ja 

digitalisaatiosta kuulee jopa puhuttavan negatiiviseen sävyyn. Freddi (2018, 395) 

mainitseekin, että aikaisemman empiirisen tutkimuksen perusteella tuote -ja prosessi-

innovaatioilla on kahdensuuntainen vaikutus työllisyyteen. Tutkimusten mukaan 

tuoteinnovaatioilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen ja prosessi-innovaatioilla taas 

negatiivinen, kun tehostunut tuotanto vähentää työntekijöiden tarvetta. Kuitenkin 

Freddin (2018, 402) tekemän tapaustutkimuksen perusteella teknologisen kehityksen 

ansiosta positiivisesti tulevaisuuteensa suhtautuvat yritykset tulevat 

todennäköisemmin palkkaamaan lisää työntekijöitä myös tulevaisuudessa. 

Digitalisaation arvellaan lisäksi tuovan lisää joustoa esimerkiksi tiettyjen 

yritystoimintojen ulkoistamiseen, joka todennäköisesti vaikuttaa erittäin positiivisesti 

tuottavuuteen (OECD 2019, 59). Eritoten uusin teknologiatyyppi tekoäly tuo rajattomia 

mahdollisuuksia työtehtävien automatisointiin tulevaisuudessa, joskin sen lopullinen 

vaikutus työn tuottavuuteen on vielä mielipiteitä jakavaa (OECD 2019, 64). 
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Näin ollen vaikuttaa siltä, että työtuntien vähentäminen voisi hyvinkin olla oikea suunta 

talouskasvun parantamiseksi työtuntien laskevan rajahyödyn seurauksena. Kuitenkin 

niiden vähentäminen jopa viidennellä osalla jättää niin suuren painoarvon 

tuottavuuden kasvulle, että koko lyhennetyn työviikon realistisuus kulminoituu pitkälti 

tuottavuuden kehittämisen varaan. Tuottavuuden kasvattamiselle taas vaikuttaa 

aikaisemman tutkimuksen perusteella olevan kaksi tärkeintä tietä - koulutukseen ja 

teknologiaan panostaminen. Teknologiasta uusimpana muotona pinnalle on noussut 

digitalisaatio, jota ei aikaisemman tutkimuksen valossa olla vielä onnistuttu täysin 

hyödyntämään ainakaan OECD-maissa, joten sen implementoinnin onnistuneisuus 

tulee oleman avainroolissa tulevaisuudessa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

Ehdotus lyhennetystä työviikosta on aiheuttanut johdannossa mainitun 

mielenkiintoisen debatin työn määrän ja työn tuottavuuden merkityksestä 

talouskasvulle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella neljäpäiväinen työviikko pääsi 

ainakin 1990-luvun loppupuolella tehdyn kokeilujakson aikana kansansuosioon, kun 

vapaa-aika lisääntyi ja palautuminen parantui. Toisaalta nykypäivän taloustieteilijät 

ovat olleet gallupkyselyiden perusteella hyvinkin varauksellisia neljäpäiväisen 

työviikon realistisuudesta ja sen ei uskota olevan mahdollista ilman merkittäviä 

vaikutuksia talouskasvulle ja sitä kautta hyvinvoinnille. 

 

Ehdotuksen puolestapuhujat ovat toisaalta tarjonneet ratkaisuksi tuottavuuden 

kasvua, joka syntyisi teknologisella kehityksellä. Tuottavuuden kasvu taas on 

historiallisen datan valossa heikentynyt ja Nokia-vetoiset päivät näyttävät olevan 

takanapäin, kun tuottavuuden vuosittainen kasvuvauhti on taantunut 2010-luvulla noin 

viidesosaan 1990-luvun kulta-ajoista. Taloustieteilijöiden varauksellisuus 

neljäpäiväsen työviikon realistisuuden suhteen vaikuttaa näin ollen olevan perusteltua. 

 

Ajankohtaisen keskustelun innoittamana ja toisaalta aikaisemman akateemisen 

tutkimuksen vähäisyyden vuoksi tämä kandidaatin tutkielma tutki neljäpäiväistä 

työviikkoa työn tuottavuuden, työtuntien ja työllisyysasteen avulla. Tutkielma perustui 

aikasarjadatalla tehtyyn lineaariseen regressioanalyysiin, jonka avulla 

panoskomponenttien vaikutusta talouskasvulle tutkittiin kvantitatiivisesti 

 

Tutkimuksen tuloksien mukaan 20 % lasku työtunneissa vaatisi suurin piirtein saman 

suuruista positiivista kehitystä työn tuottavuudessa, tarkan tuloksen ollessa 21,31 %. 

Toisaalta työllisyysasteen merkityksen vähäisyys oli yllättävää. 

 

Johdannon kohdassa 1.2 asetettiin päätutkimuskysymykseksi talouskasvun, 

tuotavuuden ja työn määrän välinen suhde Suomessa. Alatutkimuskysymykset liittyivät 

tuottavuuden kasvuun ja työllisyysasteeseen. Taulukosta 5 voidaan huomata, että 

vastaukset alatutkimuskysymyksiin ovat pitkälle alisteisia tuottavuuden 

kasvuvauhdille. Jos tuottavuus kasvaa samaan tapaan kuin on 2000-luvulla 

toistaiseksi kasvanut, niin vastaus ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen on noin 30 
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vuotta. Vastaavasti, jos työllisyysaste supistuisi esimerkiksi finanssikriisin tasolle, niin 

vastaus toiseen alatutkimuskysymykseen on noin 32 vuotta. Vastaukset muuttuvat 

luonnollisesti työllisyysasteen ja tuottavuuden kasvun mukaan, joten kaikkiin 

skenaarioihin perustuvia vastauksia ei ole mahdollista tässä vaiheessa esittää. 

Olennaista onkin kiinnittää huomiota tuottavuuden suureen painoarvoon ja kuinka 

kriittinen rooli sillä on talouskasvulle ja näin ollen elintason ylläpitämiselle. 

 

Toisaalta työllisyysasteella vaikuttaa olevan odotettua pienempi vaikutus 

bruttokanantuotteelle asukasta kohden. Taulukossa 5 positiivisimman ja 

pessimistisimmän skenaarion työllisyysasteen välillä on melkein 5 %-yksikön ero, 

mutta toisaalta se vaikuttaa vain vajaalla kahdella vuodella siirtymäaikaan 

neljäpäiväisen työviikon toteuttamiseksi (vertaa 31,8 vuotta ja 30,4 vuotta). Työllisten 

määrän vähentyessä (työllisyysasteen laskiessa) voidaan kuitenkin myös tehtyjen 

työtuntien ajatella laskevan, joten työllisyysasteen vaikutus malliin tulee 

todennäköisesti pitkälti juuri kyseisen muuttujan kautta. Työllisyysasteella taas on 

todennäköisesti enemmän vaikutusta työn tasaiseen jakautumiseen, jota ei kuitenkaan 

tässä työssä tutkittu. 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi on tarpeellista tarkastella vielä erikseen 

liitettä 9, jossa on esitetty lineaarisen regressioanalyysin tuloksia suhteellisilla beta-

kertoimilla. Beta-kertoimet sopivat kertoimien voimakkuuksien vertailuun. Tuloksista 

huomataan, että tuottavuuden beta-kerroin on noin 0,86, työtuntien beta-kerroin taas 

on noin 0,26 ja työllisyysasteen beta-kerroin on noin 0,031. Kaikki kertoimet ovat yli 

nollan, joten niiden kasvu vaikuttaa bruttokansantuotteeseen asukasta kohden 

positiivisesti. Tuloksista huomataan, että tuottavuuden vaikutus on kiistatta merkittävin 

ja työtunnit vaikuttavat toisiksi voimakkaimmin. Sen sijaan työllisyysasteella vaikuttaa 

tämän tutkielman perusteella olevan vähäisin vaikutus. 

 

Jos tuottavuuden vuosittaisessa kasvuvauhdissa onnistutaan saavuttamaan 1990-

luvun Nokia-boomi, niin ainakin tämän hetken korkeakouluopiskelijat pääsevät 

tulosten valossa nauttimaan lisääntyneestä vapaa-ajasta ja lyhentyneestä työviikosta. 

Toisaalta, jos tuottavuus kasvaa viime vuosien mukaisesti, niin vielä viidenkin vuoden 

päästä syntyvät lapset tulevat aloittamaan työuransa viisipäiväisellä työviikolla. 
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Tuottavuuden parantamiseksi on olemassa teorian valossa joitakin tilapäisiä 

ratkaisuja, kuten pääomaintensiteetin kasvattamista. Mutta kuten teoriaosuudessa 

esitettiin, teknologinen kehitys on ainoa tapa luoda pitkän aikavälin talouskasvua ja 

näin ollen tilapäisratkaisut vain siirtävät ongelmaa (tuottavuuden kasvun 

pysähtymistä). Teknologiaan panostaminen on toisaalta tiedostettu myös 

valtionneuvostossa ja onkin usein toistettu seikka hallitusohjelmassa. 

 

Innovaatioita syntyy aikaisemman tutkimuksen perusteella etenkin yrittäjyyden ja 

tutkimustyön tuloksena. Näin ollen Suomessakin olisi kriittisen tärkeää kannustaa 

ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi, eikä esimerkiksi luoda verotuksellisia haasteita tai esteitä 

uusille kasvuyrityksille. Koulutukseen panostaminen on toinen tärkeä tekijä 

innovaatioiden synnylle, koska kuten aikaisempi tutkimus osoitti, innovaatiot ovat myös 

pitkälti tutkimustyön tulosta. Toisaalta koulutuksella olisi myös laajempia positiivisia 

vaikutuksia, kun työntekijöiden osaaminen paranee. Voidaan siis todeta, että 

onnistuminen näissä kahdessa asiassa tulee määrittämään pitkälti tuottavuuden 

vuosittaisen kasvuvauhdin. Näin ollen innovaatiot eritoten digitalisaatiossa ja 

koulutukseen panostaminen tulevat myös määrittämään sen ajan vuosissa, joka 

vaaditaan lyhennetyn työviikon toteuttamiseksi. 

 

Mielenkiintoisina jatkotutkimusaiheina tälle tutkielmalle olisi eritoten Suomen 

kansantalouden pääomaintensiteetin tutkiminen, eli kuinka kaukana Suomi on 

teoriaosuudessa mainitusta tasapainotilasta (steady state). Lisäksi pääoman määrän 

tuominen tutkimukseen voisi tuoda lisää ulottuvuuksia tuottavuuden tutkimiselle, 

vaikka kyseessä onkin tilapäinen hyöty tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi 

koulutustaso-muuttujan lisääminen tutkittuun yhtälöön toisi mielenkiintoisen 

näkökulman sen suorasta vaikutuksesta tässä työssä tutkitun lyhennetyn työviikon 

toteuttamiseksi. Toisaalta enemmän mikroteoreettinen lähestymistapa, kuten 

yritystasolla tehty tutkimus lyhennetystä työviikosta, voisi tarjota havainnollistavan 

esimerkin asetelmasta nykypäivänä. 
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LIITTEET 

 

1. Lineaarinen regressioanalyysi 

 

Source SS df MS      Number of obs   = 80 

   F(3, 76) = 19165.05 

Model 124879508 3 41626502.6       Prob > F = 0.0000 

Residual 165072.097 76 2172.00128    R-squared = 0.9987 

   Adj R-squared = 0.9986 

Total 125044580 79 1582842.78   Root MSE = 46.605 

     

Y Coef. Std. Err. t    P>t     [95% Conf. Interval] 

Qh 158.0436 .9975991 158.42   0.000     156.0567 160.0305 

L 8.55e-06 1.46e-07 58.55   0.000     8.26e-06 8.84e-06 

LP 20.69165 3.475382 5.95   0.000     13.76983 27.61348 

_cons -8656.972 246.5334 -35.11   0.000    -9147.985 -8165.958 

 

  



 

 

 

2. Sirontakuviot ja korrelaatiomatriisi 

 

  



 

 

 

3. Residuaalien sirontakuviot ja Ramsey RESET -testi 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. Sirontakuvio, White’n testi ja Breuch-Pagan -testi 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. Korrelogrammit ja Breusch-Godfrey -testi 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

6. VIF-testi ja apuregressio 

 

 

 

  



 

 

 

7. Residuaalien riippumattomuus, sirontakuviot 

 

 

 

 

  



 

 

 

8. Residuaalien histogrammi, todennäköisyyskuvaaja ja Shapiro-Wilk -testi 

 

 

 

 

  



 

 

 

9. Kerrointen suhteellinen voimakkuus - beta-kertoimet 

 

Source         SS df 
MS      Number of obs 

= 
80   

      F(3, 76) = 19165.05 

Model 124879508 3 41626502.6   Prob > F = 0.0000 

Residual 165072.097 76 
2172.00128   R-

squared 
= 0.9987 

      Adj R-squared = 0.9986 

Total 125044580 79 
1582842.78   Root 

MSE 
= 46.605 

            

Y Coef. Std. Err. t    P>t   Beta 

Qh 158.0436 .9975991 158.42   0.000   .8564777 

L 8.55e-06 1.46e-07 58.55   0.000   .2616271 

LP 20.69165 3.475382 5.95   0.000   .0312041 

_cons -8656.972 246.5334 -35.11   0.000   . 

  



 

 

 

10. Havaintodiagnostiikka 

 

 

   



 

 

 

11. Datamatriisi 
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