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1. JOHDANTO

Uuden talouden sisältö on syytä määritellä täsmällisellä tavalla. Uudella talou-
della tarkoitetaan tässä raportissa tietokone- ja informaatioteknologian leviämi-
sen vaikutuksia kansantalouteen ja ennen kaikkea työmarkkinoihin1. Tietokone-
ja informaatioteknologialla on epäilemättä merkittäviä vaikutuksia teollistunei-
den talouksien rakenteeseen ja toimintaan ainakin pitkällä aikavälillä. Muutok-
sen syvyyttä kuvastaa erinomaisesti se, että Pohjola (1999) puolustaa tietokone-
ja informaatioteknologian laajamittaista käyttöönottoa taloudessa kolmantena
kansallisena projektina elinkeinoelämän teollistamisen ja hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentamisen jälkeen.

Uusi talous näyttää ainakin osittain syrjäyttäneen aiemman muotitermin
“globalisaatio” julkisesta keskustelusta2. Käsitteiden käyttö on kuitenkin siinä
mielessä ongelmallista, että uusi talous ja globalisaatio niveltyvät läheisesti toi-
siinsa. Useimpien asiantuntijoiden mukaan uusi talous rakentuu nimenomaan
tietokone- ja informaatioteknologian leviämisestä täydennettynä kansantalouk-
sien globalisoitumisella. Internet auttaa esim. osaltaan luomaan maailmanlaajui-
sia markkinoita yritysten käyttämille välituotteille, mikä saattaa tehostaa pa-
nosten käyttöä ja talouden toimintaa3. Globalisoituminen laajentaa myös kehit-
tyvän teknologian käyttäjäpohjaa. Tällöin on mahdollista synnyttää jatkuvasti
uusia tuotteita ja palveluja4.

Teknologian murroksella on lähes väistämättä lukuisia vaikutuksia myös
työmarkkinoihin. Vaikutukset välittyvät työpanoksen kysynnän kautta. Tekno-
logian kehittyminen vaikuttaa ennen kaikkea markkinoiden kautta määräytyviin
palkkoihin ja toisaalta työllisyyteen. Syynä tähän on lähinnä se, että työnteki-
jöiden tiedot ja taidot kertyvät olennaisesti hitaammin kuin kuluttajien ja yri-
tysten kautta välittyy muutoksia työpanoksen kysynnässä. Työntekijöiden tie-
tojen ja taitojen parantaminen aiheuttaakin sekä yksityisiä että yhteiskunnallisia
kustannuksia, jotka hidastavat sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen. Tällöin
sellaisten työntekijöiden, joilla on parhaiten muuttuneeseen tilanteeseen sovel-
tuva koulutus ja tietopohja on mahdollista saavuttaa korkeampi ansiotaso ja/tai
työllisyys verrattuna muihin työntekijäryhmiin.

Raportissa eritellään tietokone- ja informaatioteknologian vaikutuksia työ-
markkinoihin. Tarkoitus on tarkastella ja arvioida vaikutusmekanismeja. Ra-
portti jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä osassa jäsennetään tietoko-
ne- ja informaatioteknologian leviämisen vaikutuksia palkkarakenteeseen.
Useimpien arvioiden mukaan uudella taloudella on ollut merkittäviä palkka-
erojen kasvua voimistavia vaikutuksia ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Isossa-
Britanniassa. Toisessa osassa tarkastellaan vaikutuksia työttömyyteen ja työ-
paikkarakenteeseen. Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä on sel-
keitä vaikutuksia työpaikkarakenteeseen, mutta vaikutukset työttömyyteen ja
työllisyyteen ovat epäselviä empiiristen tutkimusten perusteella. Kolmannessa
osassa pohditaan tietokone- ja informaatioteknologian yleistymisen yhteyksiä
yritysten organisaatiorakenteeseen ja työmarkkinoiden institutionaaliseen ra-
kenteeseen. Empiirinen tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan työntekijöi-
den osallistumista kannustavissa organisaatioissa kyetään hyödyntämään tehok-
kaimmin kehittyvää informaatio- ja tietokoneteknologiaa.
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2. VAIKUTUKSET PALKKAHAJONTAAN

Taloustieteellisessä tutkimuksessa on tarkasteltu tietokone- ja informaatiotek-
nologian vaikutuksia talouden toimintaan ja ennen kaikkea työmarkkinoihin
useampia muita yhteiskuntatieteitä kauemmin. Lähtökohtana tarkasteluissa on
tavallisesti se, että palkkaerojen kasvua selitetään työpanoksen kysynnässä ta-
pahtuneilla muutoksilla. Rosen (1981) on esittänyt kuuluisan “supertähtiteori-
an”, jonka avulla voidaan tarkastella myös uuden talouden vaikutuksia markki-
noiden kautta määräytyvään palkkahajontaan. Rosen (1981) väitti, että markki-
noiden kysyntäpohjan laajeneminen merkitsee väistämättä sitä, että markki-
noiden paras yksilö saa itselleen aiempaa suuremman osuuden kilpailullisen
toiminnan tuotoksesta.

Rosenin (1981) esittämän teorian ongelmana on se, että ainoastaan osaa toi-
mialoista ja ammateista on perinteisesti luonnehtinut rakenne, joka tukee su-
pertähtien syntymistä ja palkkaerojen kasvua. Usein esitetyn näkemyksen mu-
kaan erityisesti tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä on kuitenkin
tuntuvia vaikutuksia markkinoiden kautta määräytyvään palkkahajontaan. Syy-
nä tähän on ennen kaikkea se, että tietokone- ja informaatioteknologian avulla
on ollut mahdollista laajentaa erilaisten tuotteiden ja palvelujen potentiaalisten
markkinoiden kokoa5. Kysyntäpohjan laajeneminen on seurausta tuotteiden mo-
nistettavuuden paranemisesta (esim. digitalisoitumisen myötä), liiketoimikus-
tannusten alenemisesta sekä markkinoiden globalisoitumisesta.

Rosenin (1981) luonnehtimaa ilmiötä voidaan havainnollistaa esittävien tai-
teiden avulla. Aiemmin esim. menestyvän oopperalaulajan yleisö saattoi par-
haimmillaankin muodostua ainoastaan muutamista sadoista ihmisiä. Teknologi-
an kehittyminen on kuitenkin aiheuttanut sen, että nykyisin menestyvän ooppe-
ralaulajan yleisö saattaa koostua sadoista tuhansista kuluttajista. Tällöin mark-
kinoiden kyvykkäimmällä (ja suosituimmalla) yksilöllä on mahdollisuus hank-
kia huomattavasti suurempia tuloja verrattuna heikoimmin tuottaviin yksilöihin.
Samalla markkinoiden laajeneminen mahdollistaa syvemmän erikoistumisen,
joka kasvattaa toiminnan tuottoja. Lahjakkuutta ei ole myöskään mahdollista
korvata tuotannossa millään toisella ominaisuudella. Tietokone- ja informaatio-
teknologian yleistyminen synnyttää siten Rosenin (1981) esittämän näkemyksen
mukaan aiempaa vinomman palkkajakauman ennen kaikkea kansantalouksiin,
jotka ovat kehittyvän teknologian eturintamassa.

Teknologian vaikutukset palkkajakaumaan ovat teoreettisesti tarkastellen
moninaisia. Rosenin (1981) näkemys ei välttämättä päde kaikissa tilanteissa.
Saint-Paulin (2001) tarkastelun mukaan tietokone- ja informaatioteknologian
yleistymisen myötä palkkajakauman alapäässä saattaa tapahtua tasoittumista.
Syynä tähän on lähinnä se, että ”uuden talouden” leviäminen mahdollistaa sen,
että informaatiota on mahdollista hankkia ja hyödyntää aiempaa edullisemmin,
josta on suurempia hyötyjä heikoimmin koulutetuille.

Yhdysvalloissa 1970-luvulta alkaen tapahtuneelle palkkaerojen kasvulle on
annettu kaksi pääselitystä. Palkkaerojen kasvun yhtenä syynä on nähty kansan-
talouksien globalisoituminen ja ennen kaikkea jatkuvasti kasvanut tuonti kehi-
tysmaista, joka on puolestaan seurausta maailmankaupan vapauttamisesta. Em-
piirinen näyttö tukee kuitenkin (lähes) kiistatta näkemystä, jonka mukaan Yh-
dysvalloissa toteutunutta palkkaerojen kasvua selittää ennen kaikkea tietokone-
ja informaatioteknologian leviäminen kaikkialle kansantalouteen6.



3

Yhdysvalloissa on havaittu 1990-luvulla voimakasta palkkaerojen kasvua
myös ammattiryhmien sisällä, joka on sopusoinnussa Rosenin (1981) esittämän
näkemyksen kanssa7. Devroye ja Freeman (2001) ovat tutkineet empiirisesti
palkkaeroja keskeisissä teollisuusmaissa. Palkkaerojen kasvusta on tulosten
mukaan suurin osa tapahtunut ammattiryhmien sisällä. Yhdysvalloissa palkka-
erot ovat lisäksi ammattiryhmien sisällä suurempia kuin ammattiryhmien väliset
palkkaerot Euroopassa.

Taloushistoriallisen kokemuksen perusteella näyttäisi siltä, että merkittäviin
teknologisiin murroksiin liittyy lähes väistämättä palkkaerojen kasvua. Myös
modernin teollistumisen alussa oli 1800-luvulla tilanne, jossa työntekijöiden
välisissä palkkaeroissa tapahtui tuntuvaa kasvua aiempaan verrattuna8. Teollis-
tuminen heikensi ennen kaikkea ammattitaidottomien työntekijöiden asemaa
työmarkkinoilla. Acemoglun (2000) esittämän tulkinnan mukaan 1800-luvulla
teknologinen kehitys oli pitkälti työntekijöiden taitoja ja koulutusta syrjäyttävää
olemukseltaan. Syynä tähän oli lähinnä se, että Isossa-Britanniassa oli tuolloin
saatavissa runsaasti ammattitaidotonta työvoimaa kehittyvän teollisuuden tar-
peisiin. 1900-luvulla teknologinen kehitys on ollut sitä vastoin luonteeltaan
työntekijöiden taitoja ja koulutusta täydentävää, koska tarjolla on ollut runsaasti
ammattitaitoista ja korkeasti koulutettua työvoimaa. Tällöin yrityksillä on ollut
osaltaan kannustin kehittää teknologiaa ja tuotantoa, joka täydentää korkeasti
koulutetun työvoiman taitoja. Kehittyvän teknologian yhdistäminen tuotannossa
työvoiman parantuneisiin taitoihin on puolestaan mahdollistanut voimakkaan
talouskasvun jatkumisen teollisuusmaissa.

Tietokone- ja informaatioteknologian yleistyminen merkitsee kapeimmillaan
tietokoneen käyttöä työtehtävässä. Kruegerin (1993) kuuluisassa tutkimuksessa
päädyttiin siihen, että tietokoneen käytöllä olisi ollut ratkaiseva merkitys palk-
kaerojen kasvulle Yhdysvalloissa. Tutkimus perustui laajalle yksilöaineistolle9.
Myöhemmin on kuitenkin havaittu kansainvälisten aineistojen avulla se, että
tietokoneen käytöllä työtehtävässä ei olisi enää merkittävää vaikutusta yksilön
saamaan palkkaan vakioitaessa muita vaikuttavia tekijöitä kuten työntekijän
koulutusta ja kokemusta (esim. Kramarz 2001). Asplundin (1997) tutkimuksen
mukaan myös Suomessa tietokoneen käytöllä työtehtävässä ei ole enää yksilön
palkkaa nostavaa vaikutusta10. Ikääntyneillä työntekijöillä on muihin työntekijä-
ryhmiin verrattuna heikommat kannustimet hankkia uusia taitoja ja opetella
tietokoneen käyttöä työtehtävässä. Syynä tähän on se, että lyhyt jäljellä oleva
työura ei mahdollista suurien investointien kuolettamista. Friedbergin (2001)
empiirisen tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa ne ikääntyneet työntekijät, jot-
ka ovat hankkineet taidon käyttää tietokonetta työtehtävässä siirtyvät muita ryh-
miä myöhemmin eläkkeelle.

Yksilöaineistoista saatuja empiirisiä tuloksia, joiden mukaan tietokoneen
käytöstä työntekijälle koituva palkkaetu olisi pitkälti katoamassa teollisuus-
maissa voidaan tulkita siten, että uudessa taloudessa tapahtuu jatkuvia murrok-
sia yritysten ja toimipaikkojen sisällä. Tällöin kerran hankittuja taitoja on paran-
nettava ja päivitettävä jatkuvasti, jos aikomuksena on hankkia keskimääräisiä
ansioita parempi palkkaprofiili pidemmällä aikavälillä. Perustaidot ja valmiudet
esim. tietokone- ja informaatioteknologiassa on aivan liian yleinen ominaisuus
ammattitaitoiselle työntekijälle, jotta ainoastaan sen avulla olisi mahdollista
nauttia korkeammasta ansiotasosta.

Tietokone- ja informaatioteknologian vaikutuksista palkkarakenteeseen on
julkaistu 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen empiirisiä tutkimuksia kiihtyvällä
tahdilla. Empiirisissä tutkimuksissa on käytetty joko puhtaita yksilöaineistoja tai
yhdistettyjä työnantaja- ja työntekijäaineistoja. Chennels ja Van Reenen (1999)
ovat tehneet tuoreen yhteenvedon yli seitsemästäkymmenestä ekonometrisista
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tutkimuksesta, joissa on tarkastelu palkkaerojen kasvua keskeisimmissä teolli-
suusmaissa (ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa). Empiiristen
tulosten mukaan nimenomaan tietokone- ja informaatioteknologian leviäminen
on johtanut palkkaerojen kasvuun. Palkkaerojen kasvu on useimmissa tapauk-
sissa syntynyt sitä kautta, että koulutuksesta saatava tuotto on kasvanut tuntu-
vasti aiemmasta. Tällöin kaikkein heikoimmin koulutettujen työntekijöiden suh-
teellinen asema on nopeasti heikentymässä kaikkialla teollisuusmaissa11. Perus-
havainnon luotettavuutta lisää merkittävästi se, että empiiriset tulokset eivät ole
kovinkaan riippuvaisia sovelletuista ekonometrisista menetelmistä ja/tai tavoista
mitata tietokone- ja informaatioteknologian leviämistä taloudessa12.

Empiirisissä tutkimuksissa tarkastellaan kuitenkin eräänlaista keskimääräistä
teknologiaa. Tällöin tiettyjen tarkemmin täsmennettyjen teknologisten uudistus-
ten vaikutuksista työmarkkinoiden toimintaan olisi syytä tehdä lisäselvityksiä13.
Lisäksi on syytä korostaa sitä, että useimmissa empiirisissä tutkimuksissa on
päädytty siihen, että tietokone- ja informaatioteknologialla on ollut merkittäviä
tuottavuutta parantavia vaikutuksia ennen kaikkea Yhdysvalloissa14. Tuottavuu-
den paranemisen seurauksena tulee väistämättä olemaan keskimääräisen reaali-
palkkatason kohoaminen tietokone- ja informaatioteknologian levitessä talou-
teen, vaikka samalla tapahtuisikin palkkaerojen kasvua15. Suomessa tuotannon
ja tuottavuuden kasvu on 1990-luvulla painottunut voimakkaasti elektroniikka-
teollisuuteen, joka on kasvattanut paineita toimialojen välisten palkkaerojen
kasvulle (Kuvio 2.1). Reaaliansioiden keskimääräisen kasvun ripeytyminen
mahdollistaa osaltaan sen, että teknologian kehittymisestä aiheutuvia haittoja
voidaan lieventää esim. tulonsiirroilla.

Kuvio 2.1 Bruttokansantuotteen ja elektroniikkateollisuuden volyymi-indeksi
Suomessa vuosina 1990–2000 (1990=100).
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Lähde: Tilastokeskus.



5

3. VAIKUTUKSET TYÖTTÖMYYTEEN JA TYÖPAIKKA-
RAKENTEESEEN

Tietokone- ja informaatioteknologian kehittymisestä ja sen vaikutuksista työ-
markkinoiden rakenteeseen on esitetty hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Braver-
man (1974) väitti kuuluisassa teoksessaan monopolikapitalismista, että tietoyh-
teiskunnan synty johtaa väistämättä erilaisten mekaanisten ja yksinkertaisten
työtehtävien yleistymiseen teollisuusmaissa. Saatujen kokemusten perusteella
tiedetään kuitenkin se, että toteutunut kehitys työmarkkinoilla on ollut täysin
toisenlainen kuin Bravermanin (1974) aikanaan esittämä näkemys. Työnteki-
jöille asetettu osaamisvaatimus on ollut kiistatta jatkuvassa kasvussa kaikkialla
teollisuusmaissa. Tietokone- ja informaatioteknologian leviäminen on ollut
myös siinä mielessä läpitunkevaa, että se on koskettanut tavalla tai toisella lähes
kaikkia ammatteja ja työtehtäviä, mikä poikkeaa monista muista pienemmistä
teknologisista innovaatioista, joilla ei ole ollut yhtä suuria vaikutuksia työmark-
kinoiden rakenteeseen ja toimintaan.

Krugman (1994) on esittänyt usein toistetun arvion, jonka mukaan tietokone-
ja informaatioteknologian leviäminen on aiheuttanut joustavien palkkojen Yh-
dysvalloissa palkkaerojen kasvua. Euroopassa teknologian murroksen tuloksena
olisi sitä vastoin ollut palkkaerojen kasvun sijasta työttömyyttä johtuen työ-
markkinoiden jäykistä rakenteista esim. minimipalkoista. Näkemyksen mukaan
työmarkkinoiden jäykkyydet estävät kaikkein heikoimmin koulutettujen palkko-
jen suhteellista heikkenemistä ja palkkaerojen kasvua16. Näkemys ei ole kuiten-
kaan Euroopan osalta empiirisesti perusteltu. Nickell ja Bell (1996) nimittäin
havaitsevat empiirisessä erittelyssään, että työttömyyden nousussa ei ole Euroo-
passa suuria eroja koulutustasoittain tarkastellen, vaikka tietokone- ja informaa-
tioteknologian leviämisen tulisi aiheuttaa työttömyyden nousua ennen kaikkea
heikoimmin koulutetuille työntekijöille. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin syytä
muistaa se, että Euroopassa tietokone- ja informaatioteknologia ei ole levinnyt
läheskään yhtä laajalle talouteen kuin Yhdysvalloissa, joten Euroopassa uusim-
man teknologian vaikutukset voivat näkyä täydellä painollaan vasta vuosien ku-
luttua17. Beaudryn ja Greenin (2001) esittämän tulkinnan mukaan kehittyvää tek-
nologiaa on omaksuttu ripeimmin nopean väestönkasvun teollisuusmaissa ennen
kaikkea Yhdysvalloissa, joka taannut laajan kysyntäpohjan uusille tuotteille ja
palveluille. Samalla heikoimmin koulutettujen palkkakehitys on ollut hidasta
näissä maissa18.

Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisen yhteydessä on nostettu
esille teknologisen työttömyyden yleistyminen19. David Ricardon (1937, 401-
413) essee “Koneista” on klassinen esitys tuotantoteknologian kehityksen vai-
kutuksista työttömyyteen kansantaloudessa20. Ricardon (1937) mukaan teknolo-
gian kehittyminen aiheuttaa sopeutumisongelmia ja väliaikaista työttömyyttä,
mutta pitkällä aikavälillä teknologian kehittyminen tukee talouskasvua ja työlli-
syyttä. Näkemys, jonka mukaan tuotantoteknologian kehitys aiheuttaa työttö-
myyttä kiistetään tavallisesti sillä empiirisellä havainnoilla, että tarkasteltaessa
työttömyyden aikasarjoja tarpeeksi pitkältä aikaväliltä niissä ei ole havaittavissa
nousevaa trendiä (esim. Layard, Nickell ja Jackman 1994, 7–8), vaikka samaan
aikaan teknologiassa on kiistatta tapahtunut jatkuvaa tehostumista21.

Tietokone- ja informaatioteknologian nettovaikutuksista työllisyyteen on
esitetty erilaisia näkemyksiä. ILO (2001) päätyy tuoreessa arviossaan siihen,
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että tietokone- ja informaatioteknologia synnyttää paljon enemmän työpaikkoja
kuin hävittää vanhoja. Yhteiskunnallisia sopeutumiskustannuksia aiheutuu kuiten-
kin siitä, että työpaikkojen syntyminen ja häviäminen ei ole samanaikaista var-
sinkaan koulutus- ja työkokemusryhmittäin tarkastellen. Teknologian ja tuotannon
uusiutuminen vaatiikin lähes poikkeuksetta vanhojen työpaikkojen ja ammattien
häviämistä taloudesta22. Samalla talouteen syntyy pulaa kasvavien alojen osaajis-
ta23.

Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä saattaa olla vaikutuksia
myös teollisuusmaiden tasapainotyöttömyyteen24. Internet on epäilemättä tär-
kein uuden talouden välineistä. Informaation epätäydellisyys työntekijän ja
työnantajan välillä vaikeuttaa työpanoksen tarjonnan ja kysynnän yhteensovit-
tamista työmarkkinoilla. Autor (2001) tarkastelee Internetin yleistymisen vaiku-
tuksia työmarkkinoiden kohtaantoon ja rakenteelliseen työttömyyteen25. Inter-
netin yleistymisellä saattaa olla periaatteessa merkittäviä sekä työmarkkinoiden
kohtaantoa parantavia että rakenteellista työttömyyttä supistavia vaikutuksia.
Syynä tähän on lähinnä se, että informaation levittäminen on huomattavasti
edullisempaa ja tehokkaampaa Internetin välityksellä kuin käytettäessä perintei-
siä välineitä. Etsintäteorian mukaan työmarkkinoiden kohtaannosta aiheutuvien
kustannusten alenemisella on puolestaan talouden tuottavuutta parantavia vai-
kutuksia (esim. Pissarides 2000). Autor (2001) painottaa myös sitä, että Inter-
netin kautta välittyvän informaation yleistyminen merkitsee sitä, että työpanok-
sen kysyntä ei ole tulevaisuudessa yhtä riippuvaista paikallisesta kysynnästä.
Tämä saattaa parantaa mahdollisuuksia työllistymiseen esim. korkean työttö-
myyden alueilla26. Freemanin (2001) esittämän tuoreen arvion mukaan Yhdys-
valloissa työttömyysasteen painuminen vasta noin 4–5 prosenttiin parantaa hei-
koimmassa asemassa olevien työmarkkinatilannetta. Tällöin tasapainotyöttö-
myyden mahdollisella alentumisella informaatio- ja tietokoneteknologian leviä-
misen myötä olisi merkittäviä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.

Työmarkkinoiden kohtaannon mahdollisesta parantumisesta syntyvät vai-
kutukset tasapainotyöttömyyteen ovat kuitenkin vaatimattomia etenkin korkean
työttömyyden Euroopassa. Tällöin tietokone- ja informaatioteknologian mahdol-
liset vaikutukset tasapainotyöttömyyteen peittyvät helposti erilaisten makrotalou-
dellisten tekijöiden alle. Mitattavia vaikutuksia syntyykin ainoastaan kapeissa
ammattiryhmissä27.

Työpanoksen kysynnässä tapahtuneita muutoksia toimipaikkatasolla voidaan
jäljittää työpaikkojen syntymistä kuvaavilla tunnusluvuilla. Tällöin voidaan eri-
tellä tietokone- ja informaatioteknologian leviämisen vaikutuksia työpaikkara-
kenteeseen. Suomessa työpaikkojen syntymisasteen taso on ollut vuosina 1989–
96 korkeammalla tasolla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille verrat-
tuna ainoastaan peruskoulututkinnon hankkineisiin työntekijöihin teollisuuden
toimipaikoilla28 (Kuvio 3.1). Perssonin (1998) tutkimuksen mukaan vastaava em-
piirinen säännönmukaisuus pätee myös Ruotsissa29. Kehitystä voidaan selittää
työntekijöille asetetun vaatimustason jatkuvalla nousulla, mikä on erottamaton
osa suomalaisen elinkeinoelämän pitkän aikavälin rakennemuutosta kohti jälki-
teollista tietoyhteiskuntaa30. Myös 1990-luvun ankaran laman aikana korkeimmin
koulutetuille syntyi suhteellisesti huomattavasti enemmän työpaikkoja kuin hei-
koimmin koulutetuille, joten (brutto)työpaikkavirtojen perusteella voidaan väittää,
että koulutus suojasi ankaran laman vaikutuksia vastaan31. Kansantaloudessa
vastaava kehitys näkyy työttömyysasteissa koulutustasoittain (Kuvio 3.2). Kohin
(2001) tarkastelun mukaan koulutustasoittaisissa työttömyysaste-eroissa on tapah-
tunut 1990-luvulla suurempaa kasvua kuin alueellisissa tai toimialoittaisissa
työttömyysaste-eroissa. Myöskään ikäryhmittäisissä työttömyysaste-eroissa ei ole
toteutunut suomalaisilla työmarkkinoilla yhä suurta kasvua kuin koulutusryh-
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mittäisissä työttömyysaste-eroissa. Heikoimmin koulutetut työntekijät kantoi-
vatkin suuremman taakan rakennemuutoksesta Suomessa laman aikana.

Suomen talouden rakennemuutosta kuvastaa erinomaisesti myös se, että
Malirannan (2000) tutkimuksen mukaan työpaikkojen syntymisaste on ollut
korkein talouden elpyessä 1990-luvun alun ankarasta lamasta toimipaikoissa ja
yrityksissä, joissa panostetaan paljon tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Li-
säksi korkean teknologian toimipaikat ovat palkanneet paljon myös työttömiä,
mikä on vastoin arkikäsitystä suomalaisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä on siten merkittäviä vai-
kutuksia työpaikkarakenteeseen, vaikka vaikutukset työttömyyteen ovatkin epä-
selviä32. Myös julkinen sektori voi edesauttaa uuden talouden yleistymistä. Pe-
riaatteessa julkinen sektori voi tukea työvoiman koulutustason kohottamista jo-
ko kysyntä- tai tarjontapuolen tekijöillä. Julkisen sektorin tuki on perusteltua,
koska työvoiman koulutustason kohoamisella on lukemattomia positiivisia ul-
koisvaikutuksia tuottavuuteen ja talouskasvuun33. Romerin (2000) tuoreen Yh-
dysvaltojen tilannetta käsittelevän arvion mukaan koulutettujen työntekijöiden
tarjontaan vaikuttamalla saadaan huomattavasti parempia tuloksia kuin tuke-
malla perinteiseen tapaan lähinnä korkeasti koulutettujen kysyntää yrityksissä.
Koulutettujen kysyntään vaikuttavilla toimilla on myönteisiä vaikutuksia aino-
astaan tilanteessa, jossa myös koulutettujen tarjonnassa tapahtuu kasvua. Syynä
tähän on pysyvä pula osaavimmasta työvoimasta.

Kuvio 3.1 Työpaikkojen syntymisaste heikoimmin (JCR1) ja korkeimmin
(JCR4) koulutetuille teollisuudessa vuosina 1989–96.
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Lähde: Böckerman ja Piekkola 2000.

Kuvio 3.2 Työttömyysasteet koulutustasoittain vuosina 1990–9.
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4. VAIKUTUKSET ORGANISAATIORAKENTEESEEN
JA TYÖMARKKINOIDEN INSTITUUTIOIHIN

Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä ja toisaalta yritysten omak-
sumalla organisaatiorakenteella on vakiintumassa olevan näkemyksen mukaan
voimakas toinen toistaan vahvistava ominaisuus34 (esim. Bresnahan 1999). Or-
ganisaatiorakenteella on empiiristen tutkimusten mukaan vaikutuksia yritysten
tuottavuuteen35. Vaikutuksia syntyy ennen kaikkea uusimman teknologian
omaksumisen ja täysipainoisen hyödyntämisen välityksellä.

Empiirisiä tutkimuksia aiheesta on toistaiseksi tehty lähinnä amerikkalaisilla
aineistoilla. Brynjolfssonin ja Hittin (2000) empiirisen tarkastelun mukaan ame-
rikkalaisyrityksillä on korkein markkina-arvo, jos yritykset ovat omaksuneet
hajautetun organisaatiorakenteen ja ovat samalla hyödyntäneet tietokone- ja in-
formaatioteknologiaa tuotantoprosessissaan. Korkeimman markkina-arvon saa-
vuttaminen ei siten ole mahdollista pelkästään panostamalla toimialan keskiar-
voa enemmän tietokone- ja informaatioteknologiaan36. Teknologian täysipai-
noinen hyödyntäminen vaatii ennen kaikkea “joustavaa” organisaatiota. Tällöin
tietokone- ja informaatioteknologian avulla voidaan luoda uusia tuotteita ja pal-
veluja, jotka ovat markkinoitavissa loppukäyttäjille. Samalla työntekijöiden ky-
ky useampien tehtävien hallitsemiseen ja tehokkaaseen kommunikaatioon ko-
rostuvat verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta saattoi pe-
rustua pääosin suoralle käskytykselle.

Työntekijöiden osallistuminen yrityksen päätöksentekoon ja voitonjakojär-
jestelmät ovat keskeisiä organisaation rakenteellisia piirteitä, joiden avulla on
mahdollista parantaa tuottavuutta. Tällöin on mahdollista omaksua sekä uusinta
että samalla tehokkainta tietokone- ja informaatioteknologiaa. Blackin ja Lyn-
chin (2000) amerikkalaiseen toimipaikka-aineistoon perustuva tutkimus vah-
vistaa näkemyksen. Bresnahanin, Brynjolfssonin ja Hittin (2000) mukaan vai-
kutuksia organisaatiorakenteeseen sekä tietokone- ja informaatioteknologian
omaksumiseen syntyy osaltaan myös yritysten tuottamien hyödykkeiden ja pal-
velujen kysynnän välityksellä. Tällöin tietokone- ja informaatioteknologia,
“joustava” organisaatio, jossa päätäntävaltaa viedään varsinaisesta tuotannosta
vastaaville työntekijöille sekä uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttäminen ni-
veltyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi menestyvissä yrityksissä37. Appel-
baumin (2000) laajan amerikkalaisia yrityksiä kartoittavan kyselytutkimuksen
mukaan työntekijöiden osallistumista kannustava organisaatio tuottaa parhaita
tuloksia myös vanhan talouden yrityksissä.

Organisaatiomuutokset eivät rajoitu ainoastaan Yhdysvaltojen työmarkki-
noille. Caroli ja Van Reenen (1999) tutkivat organisaatiomuutosten yhteyttä
heikommin koulutettujen työmarkkina-aseman heikkenemiseen laajalla toimi-
paikka-aineistolla Isossa-Britannissa ja Ranskassa. Organisaatioiden hajautta-
minen ja työntekijöille asetettu vaatimus useampien tehtävien hallitsemisesta
ovat tulosten mukaan johtaneet siihen, että heikommin koulutetun työvoiman
kysyntä on supistunut sekä Isossa-Britanniassa että Ranskassa.

Amerikkalaisyrityksissä on myös havaittu voitonjakojärjestelmien synnyttä-
neen merkittäviä parannuksia yritysten tuottavuuteen. Freeman, Kleiner ja Ost-
roff (2000) painottavat empiirisessä tutkimuksessaan sitä, että työntekijöiden
osallistumista kannustavilla uudistuksilla on voimakas toisiaan tukeva vaikutus.
Myös Japanista saadut kokemukset tukevat näkemystä siitä, että korkein tuotta-



9

vuus on mahdollista saada ottamalla käyttöön sekä bonusjärjestelmä että työn-
tekijöiden osittainen omistajuus. Informaation jakaminen työntekijöiden kanssa
yrityksen toiminnasta lisää myös empiiristen tutkimusten mukaan yrityksen
tuottavuutta. Eräs selitys tälle havainnolle on se, että informaation jakaminen
edistää luottamukseen perustuvien työsuhteiden yleistymistä, jolloin esim. lakko-
jen määrä saattaa alentua. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla erilaisilla toimitus-
katkoksilla on usein pysyviä vaikutuksia yrityksen mahdollisuuksiin menestyä.

Puhtaasti yritys- ja toimipaikkakohtaisten tekijöiden merkityksen korostumi-
nen tietokone- ja informaatioteknologian levitessä talouksiin merkitsee useiden
arvioiden mukaan sitä, että työmarkkinoiden perinteinen institutionaalinen ra-
kenne tulee väistämättä murentumaan tulevaisuuden Euroopassa38. Erilaisilla
yrityskohtaisilla tekijöillä tulee olemaan aiempaan huomattavasti suurempi mer-
kitys palkanmuodostuksessa, mikä osaltaan mahdollistaa palkkaerojen kasvun39.
Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisen seurauksena saattaa olla myös
tilanne, jossa korkeasti koulutetut työntekijät hakeutuvat samoihin yrityksiin,
jolloin heikosti koulutettujen suhteellinen asema työmarkkinoilla heikkenee
edelleen, koska heidän palkkatasoaan on aiemmin nostanut se, että yrityksissä
on ollut sekä heikoimmin että korkeimmin koulutettuja työntekijöitä (esim.
Kremer ja Maskin 1996).

Yhdysvalloissa yrityskohtaisilla tekijöillä on ollut perinteisesti suurempi
vaikutus työntekijöiden palkkaan työmarkkinoiden heikkojen instituutioiden
tähden. Abowdin, Finerin ja Kramarzin (1999) tutkimus tukee näkemystä, jonka
mukaan Yhdysvalloissa havaitsemattomilla yrityskohtaisilla tekijöillä on paljon
suurempi vaikutus yksilön palkkaan kuin eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Ke-
hityksen taustalla on 1980- ja 1990-luvulla ollut myös se, että yritykset, jotka
ovat omaksuneet tietokone- ja informaatioteknologiaa maksavat keskimäärin
korkeampia palkkoja (esim. Kramarz 2001), vaikka tietokoneen käytöllä työ-
tehtävässä ei olekaan enää yksittäisen työntekijän palkkaa nostavaa vaikutusta40.
Palkanmuodostusta tulisikin tällöin tutkia yritystasolla.

Tietokone- ja informaatioteknologian yleistymisen myötä kuitenkin erilais-
ten työsuhteeseen erottamattomasti kytkeytyvien investointien merkitys kasvaa
tuntuvasti aiemmasta. Syynä tähän on ennen kaikkea se, että teknologian täysi-
mittainen hyödyntäminen vaatii huomattavia kustannuksia ja perehtymistä sekä
työantajalta että työntekijältä. Kustannuksista ainakin osa on lisäksi luonteeltaan
uponneita, koska kaikkia taitoja ja tietoja ei voida käyttää toisessa työsuhteessa.
Hartog ja Teulings (1998) painottavat sitä, että korporatistisilla järjestelmillä ja
kollektiivisilla sopimuksilla on työsuhteeseen erottamattomasti kytkeytyviä in-
vestointeja kasvattava vaikutus. Perusteluna näkemykselle on se, että kollektii-
visilla, osapuolia pitkäjänteiseen yhteistoimintaan sitovilla sopimuksilla voidaan
vähentää tilanteita, joissa käytetään toisen osapuolen uponneita kustannuksia
oman aseman lyhytjännitteiseen parantamiseen. Tällöin tietokone- ja informaa-
tioteknologian vaikutus työmarkkinoiden institutionaaliseen rakenteeseen Eu-
roopassa on epäselvä kansantalouden tasolla, vaikka yksittäisillä toimialoilla
sopimusjärjestelmissä saattaa tapahtua suuriakin muutoksia.



10

5. LOPPUTOTEAMUKSIA

Tietokone- ja informaatioteknologian vaikutuksista palkkaeroihin ja työmarkki-
noiden toimintaan on olemassa runsaasti empiiristä näyttöä, joka antaa tukea
näkemykselle, jonka mukaan uuden talouden leviäminen aiheuttaa palkkaerojen
kasvua ja markkinoiden kautta määräytyvien tulojen eriarvoistumista. Palkka-
erojen kasvun välittyminen käytettävissä olevien tulojen avulla mitattuihin tu-
loeroihin riippuu puolestaan omaksutusta tulonsiirtopolitiikasta.

Palkkaerojen kasvua hillitsee Euroopassa työmarkkinoiden institutionaalinen
rakenne. Työehtosopimuksiin kirjatuilla vähimmäispalkkasäännöksillä ei voida
kuitenkaan kokonaan estää palkkaerojen kasvua, koska sopimuksissa ei kyetä
asettamaan sitovaa enimmäispalkkaa.

Palkkahajonnan kasvu synnyttää myös vastavoimia. Laajasti järjestäytyneillä
työmarkkinoilla kuten Pohjoismaissa palkkahajonnan laajeneminen voi kasvat-
taa vaatimuksia solidaarisesta palkkapolitiikasta työntekijöiden keskusjärjes-
töissä, mikä kaventaisi markkinoiden kautta syntyviä palkkaeroja. Tietokone- ja
informaatioteknologian luonnehtimilla toimialoilla järjestäytymisaste on kui-
tenkin poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Lisäksi työntekijöiden vaihtuvuus on
erittäin suurta huipputeknologian yrityksissä verrattuna perinteisempiin toimi-
aloihin. Yrityskohtaiset tekijät ovatkin keskeisessä asemassa korkeasti koulu-
tettujen työntekijöiden markkinoilla. Tällöin kollektiivisten järjestelyjen kautta
tuskin syntyy merkittäviä vastavaikutuksia palkkaerojen kasvulle.

Vastavoimia syntyy osaltaan myös markkinoiden välityksellä. Koulutuksen
tuoton kasvu merkitsee nimittäin sitä, että työntekijöillä on kannustin parantaa
koulutustaan, jolloin korkeasti ammattitaitoisten huippuosaajien tarjonta kasvaa
markkinoiden kautta välittyvien palkkakannusteiden myötä. Vaikutusta heiken-
tää tosin merkittävästi se, että tietokone- ja informaatioteknologian leviäminen
koostuu lukemattomista uusien innovaatioiden luonnehtimista vaiheista. Tällöin
kaikkein parhaimpien ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivimpien huippuosaajien
taidoista tulee aina olemaan pulaa markkinoilla.

Palkkahajonnan kasvun lisäksi tietokone- ja informaatioteknologian yleisty-
misellä on myös selkeitä vaikutuksia työpaikkarakenteeseen. Työpaikkojen syn-
tyminen on huomattavasti suurempaa korkeimmin koulutetuille työntekijöille
verrattuna heikoimmin koulutettuihin. Tietokone- ja informaatioteknologian le-
viäminen aiheuttaa sopeutuskustannuksia työmarkkinoilla (ennen kaikkea hei-
koimmin koulutettujen työmarkkina-aseman heikkenemistä ja toisaalta pulaa
osaajista), vaikka pitkällä aikavälillä teknologian kehittyminen tukeekin tuotan-
non kasvua ja työllisyyttä. Tietokone- ja informaatioteknologialla voi myös olla
vaikutuksia tasapainotyöttömyyteen, mutta vaikutukset ovat epävarmoja ja
peittyvät helposti makrotaloudellisten tekijöiden alle.

Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä ja yritysten omaksumalla
organisaatiorakenteella on vakiintumassa olevan näkemyksen mukaan voimakas
toinen toistaan vahvistava ominaisuus. Tietokone- ja informaatioteknologia suo-
sii ennen kaikkea hajautettuja organisaatioita, jossa päätäntävaltaa on viety suo-
rittavalle tasolle. Tällöin voidaan hyödyntää tehokkaimmin jatkuvasti kehitty-
vää teknologiaa. Tietokone- ja informaatioteknologian yleistyminen saattaa
muuttaa myös pitkällä aikavälillä työmarkkinoiden institutionaalisia rakenteita
Euroopassa.
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Loppuviitteet

1 Woodall (2000) tarjoaa tuoreen katsauksen uuden talouden vaikutuksiin.
2 Crafts (2000) tarkastelee globalisaation ja talouskasvun välistä yhteyttä 1900-luvulla. Väyrynen (1999) sisältää yhteenvedon
globalisaation vaikutuksista Suomeen.
3 Amerikkalainen “Freemarkets.com” on eräs suurimmista Internet-pohjaisista markkinoista yritysten välituotteille.
4 Globalisoitumisen yhtänä suurimpana vaikutuksena työmarkkinoihin mainitaan useissa tarkasteluissa se, että työpanoksen reaa-
lipalkkajousto tulee kasvamaan aiemmasta (esim. Rodrik 1997). Slaugher (1997) tarjoaa empiirisen tutkimuksen aiheesta Yhdys-
valtojen aineistolla.
5 Asiantuntijoiden markkinoiden laajenemisen tuloksena esim. Yhdysvalloissa yritysten ylimmän johdon palkat ovat monikym-
menkertaistuneet tavallisten työntekijöiden saamaan palkkaan verrattuna 1990-luvun aikana (Abowd ja Kaplan 1999). Syynä tähän
on erilaisten optio-ohjelmien yleistyminen tapana kannustaa yritysten ylintä johtoa. Yhdysvalloissa myös yritysten ylimmän johdon
palkat ovat huomattavasti suurempia suhteessa tavallisten työntekijöiden saamaan palkkaan kuin Euroopassa.
6 Kangasniemi (1996) tarjoaa katsauksen vanhemmasta kirjallisuudesta. Wood (1994) on tunnettu empiirinen tutkimus, jossa
päädytään siihen, että palkkaerojen kasvua Yhdysvalloissa ja muissa teollisuusmaissa voidaan selittää kasvaneella kaupalla kehi-
tysmaiden kanssa. Autor, Levy ja Murnane (2000a) ja Acemoglu (2000) sisältävät ajantasaisen yhteenvedon tutkimuksesta. Wolff
(2000) tarkastelee tulo- ja varallisuuserojen kehitystä Yhdysvalloissa. Varallisuuserojen kasvua selittää lähinnä pörssikurssien voi-
makas nousu 1990-luvulla. Hallin (2000) mukaan sekä Yhdysvalloissa tapahtunutta voimakasta nousua teknologiaosakkeiden arvos-
sa 1990-luvulla että palkkaerojen kasvua voidaan selittää sillä, että talouteen on muodostunut erityistä immateriaalista pääomaa ta-
louden verkostoistumisen myötä, jota korkeimmin koulutettujen on mahdollista hyödyntää työtehtävissään. Shillerin (2000) näke-
myksen mukaan pörssikurssien nopeata nousua Yhdysvalloissa 1990-luvulla ei voida perustella lainkaan kansantalouden
perustekijöillä, joten Hallin (2000) näkemys perustuu vahvoille olettamuksille.
7 Frank ja Cook (1995) tarkastelevat Yhdysvaltojen palkkahajonnan kehitystä Rosenin (1981) esittämän mallin näkökulmasta.
8 Crafts (1989) sisältää tarkastelua Ison-Britannian aineistolla. Kapeilla palkkaeroilla on toisaalta myös “luovaa tuhoa” edistävä
vaikutus. Henrekson, Jonung ja Stymme (1996) painottavat arviossaan sitä, että palkankorotusten sopiminen toimialan keskimääräi-
sen tuottavuuden perusteella on ollut olennainen osa ruotsalaista työmarkkinakäytäntöä. Menettely on varmistanut heikoimmin
tuottavien yritysten ”puhdistumisen” tuotantorakenteesta ja siten turvannut talouden tehokkuuden. Ruotsalaisen mallin ehdottomana
edellytyksenä on kuitenkin ollut samalla voimakas panostus aktiiviseen työvoimapoliitiikkaan, jonka avulla on voitu lievittää synty-
vän työttömyyden aiheuttamia ongelmia.
9 Krueger (1993) tulosten mukaan tietokoneen käytöstä työtehtävässä syntyvä palkkapreemio on noin 20 prosentin luokkaa. Li-
säksi palkkapreemiossa on tapahtunut nousua vuosina 1984-1989, vaikka samalla tietokonetta käyttävien työntekijöiden osuus on
ollut jatkuvassa kasvussa. DiNardo ja Pischke (1997) sisältää Kruegerin (1993) tutkimuksen kritiikkiä. Poikkileikkaustutkimusten
keskeinen ongelma on se, ettei niissä ole mahdollista vakioida havaitsemattomia yksilötekijöitä. DiNardon ja Pischken (1997) tut-
kimuksen mukaan esim. lyijykynän käytöstä työtehtävässä kertyy yhtä paljon palkkapreemiota kuin tietokoneen käytöstä.
10 Suomessa tietokoneen käyttö on levinnyt laajemmalle kuin useimmissa muissa maissa. Asplundin (1997) tulosten mukaan myös
vuonna 1993 naisille kertyi jonkin verran palkkapreemiota tietokoneen käytöstä. Suomessa ei ole tapahtunut 1990-luvulla mitään
merkittävää kasvua palkkaeroissa, joka on ainakin osaltaan seurausta siitä, että väestön koulutustasossa ei ole yhtä suuria eroja kuin
esim. Yhdysvalloissa. Asplundin (2000) tulosten mukaan Suomessa miespuolisten työntekijöiden keskimääräisen koulutusvuoden
tuottoaste on pysynyt suurin piirtein muuttumattomana vuosina 1984-1995. Naisten osalta koulutuksen tuotossa on sitä vastoin ta-
pahtunut kasvua korkeammalle tasolla 1990-luvun alussa. Lisäksi korkeampaan koulutukseen investoitujen lisävuosien tuotto näyt-
täisi olevan pikemminkin vakio kuin laskeva Suomessa.
11 Katz (1999) painottaa sitä, että Yhdysvalloissa koulutuksesta saatava tuotto on ollut kasvussa 1950-luvulta alkaen, joten tieto-
koneistuminen ei voi yksin selittää palkkerojen kasvua. Koulutuksen tuotossa on tapahtunut kuitenkin kiihtyvää kasvua 1980-luvulta
alkaen. Koulutuksen tuotossa ei ole myöskään tapahtunut alenemista huolimatta korkeasti koulutettujen tarjonnan lisäyksestä. Katz
(1999) korostaakin sitä, että Yhdysvalloissa koulutuksen tuotossa on tapahtunut nousua pitkälti koulutettujen riittämättömän tarjon-
nan tähden. Goldin ja Katz (1999) ovat sitä vastoin tarkastelleet koulutuksen tuottoa Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Tutkimuk-
sen mukaan koulutuksen tuotto aleni vuosina 1914-1939. Syynä tähän oli koulutettujen tarjonnan lisäys, joten kysyntätekijöiden
ohella myös koulutettujen työntekijöiden tarjonnalla on suuria vaikutuksia koulutuksen tuottoon ja palkkahajontaan.
12 Palkkaerojen kasvun taustalla voi olla joko toimipaikkojen sisäisten ja/tai välisten palkkaerojen laajeneminen. Dunne, Halti-
wanger ja Foster (2000) ovat tutkineet palkkaerojen kasvua Yhdysvaltojen teollisuudessa. Tulosten mukaan suurin osa palkkaerojen
kasvusta on aiheutunut toimipaikkojen välisten palkkaerojen kasvusta. Lisäksi huomattava osa toimipaikkojen välisten palkkaerojen
kasvusta on toteutunut toimialojen sisällä. Caselli (1999) tarjoaa teoreettisen mallin, jossa perustellaan ennen kaikkea toimipaikko-
jen välisten palkkaerojen kasvua tietokone- ja informaatioteknologian yleistyessä. Mallin mukaan uusinta teknologiaa omaksutaan
aluksi ainoastaan osassa toimipaikkakannasta. Teknologian eturintamassa oleviin toimipaikkoihin siirtyy osaavin työvoima, joka
kasvattaa toimipaikkojen välisiä palkkaeroja taloudessa.
13 Empiiriseen tutkimukseen onkin syntymässä perinne, jossa tarkastellaan yksittäisten uudistusten vaikutuksia mm. yrityksen si-
säisiin työmarkkinoihin. Autor, Levy ja Murnane (2000b) tarkastelevat sekkien tietokonepohjaisen prosessoinnin vaikutusta työnte-
kijäryhmiin suuressa amerikkalaisessa pankissa. Tulosten mukaan tietokone- ja informaatioteknologian leviämisestä koituvat hyödyt
ja haitat eivät jakaudu suoraan työntekijöiden koulutustason mukaan, jota on korostettu aiemmassa tutkimuksessa. Työntekijän tar-
kemmalla asemalla ja tehtävillä uudistuvassa organisaatiossa on myös huomattava vaikutus työntekijään kohdistuviin vaikutuksiin.
Uusimmassa työmarkkinoiden empiirisessä tutkimuksessa on pyritty myös omaksumaan kvasikokeellinen lähestymistapa tietokone-
ja informaatioteknologian palkkavaikutusten erittelyssä. Tavoitteena tarkasteluissa on erilaisten valikoitumisharhojen vähentäminen.
Valikoitumisharhaa aiheuttaa se, että kaikkein kyvykkäimmät omaksumat uusimpia teknologisia innovaatioita, jolloin esim. tietoko-
neen käytön puhdasta vaikutusta yksilön palkkaan on vaikeata jäljittää. Hamermesh ja Oster (2000) tarkastelevat sellaisia taloustie-
teellisissä sarjoissa julkaistujen artikkelin siteerauksia, joissa kirjoittajat ovat tehneet yhteistyötä Internetin välityksellä suuren
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maantieteellisen välimatkan tähden. Tulosten mukaan Internetin välityksellä tehty yhteistyö on johtanut vähäisempään sitaattien
määrään vakioitaessa muita vaikuttavia tekijöitä. Krashinsky (2000) on puolestaan tutkinut kaksosista koostuvan aineiston avulla
tietokoneen käytön vaikutusta työntekijän samaan palkkaan. Tulosten mukaan tietokoneen käytöllä ei ole vaikutusta työntekijän
palkkaan. Kaksoistutkimusten suurimpana ongelmana on herkkyys erilaisille mittausvirheille.
14 Oliner ja Sicher (2000) ja Gordon (2000) kiteyttävät vastakkaiset näkemykset tietokone- ja informaatioteknologian vaikutuk-
sista tuottavuuteen Yhdysvalloissa. Oliner ja Sicher (2000) päätyvät siihen, että tietokone- ja informaatioteknologialla voidaan se-
littää noin 70 prosenttia Yhdysvaltojen 1990-luvun lopulla yhdellä prosenttiyksiköllä kiihtyneestä tuottavuuden kasvuvauhdista.
Jorgenson (2001) kiteyttää tuloksia empiirisistä tutkimuksista, joissa korostetaan sitä, että tietokone- ja informaatioteknologian le-
viämisellä on ollut merkittäviä vaikutuksia tuottavuuden kasvuvauhdin kiihtymiseen Yhdysvalloissa. Gordonin (2000) mukaan tie-
tokone- ja informaatioteknologian yleistymistä ei voida rinnastaa aiempiin merkittäviin tuottavuutta ja elintasoa parantaneisiin tek-
nologisiin murroksiin kuten sähkömoottoriin. Tuottavuuden kasvun kiihtymistä Yhdysvalloissa voidaan Gordonin (2000) mukaan
selittää lähinnä tilapäisillä suhdannetekijöillä. Lisäksi Gordonin (2000) mukaan esim. uusien ohjelmistopäivitysten kohdalla törmä-
tään nopeasti väheneviin tuottoihin ja tuottavuuden kasvun ripeytyminen on rajoittunut muutamille korkean teknologian toimialoille
kuten tietokoneiden valmistukseen. Nordhausin (2001) laskemien tuottavuussarjojen mukaan tuottavuuden kasvuvauhdin kiihtymi-
nen ei ole rajoittunut Yhdysvalloissa ainoastaan korkean teknologian toimialoille. Baily ja Lawrence (2001) esittävät saman näke-
myksen. Basun, Fernardin ja Shapiron (2000) tutkimuksen mukaan tuottavuuden kasvun kiihtymistä Yhdysvalloissa 1990-luvun lo-
pulla ei voida selittää pelkästään suhdannetekijöillä kuten kapasiteettipulalla. Temple (2000) kiteyttää tuloksia. Vatter ja Walker
(2001) vertailevat 1920- ja 1990-luvun talouskehitystä Yhdysvalloissa “uuden talouden” näkökulmasta. Ajanjaksojen kehityksessä
on lukuisia yhteisiä piirteitä (muun muassa matala työttömyys ja alhainen inflaatio). 1990-luvulle on ollut kuitenkin ominaista jul-
kisten menojen maltillinen kehitys.
15 Blank ja Shapiro (2001) erittelevät työmarkkinoiden toimintaan “uuden talouden” näkökulmasta Yhdysvalloissa erityisesti 1990-
luvun jälkipuoliskolla. Empiiristen tulosten mukaan ammattirakenteessa on tapahtunut muutoksia siten, että suurempi osa työvoi-
masta työskentelee ammateissa, joissa kasvu nopeata. Samoissa ammatteissa myös pääomaintensiteetti on koko talouden keskiarvoa
korkeammalla tasolla. Lisäksi aiempaa suurimpi osa pääomakannan kasvusta tapahtuu ammattiryhmissä, joissa on paljon korkeasti
koulutettua työvoimaa. Samalla korkeimmin koulutettujen palkoissa on tapahtunut suurempaa kasvua 1990-luvulla verrattuna hei-
koimmin koulutettuihin. 1990-luvun kasvulla on kuitenkin työmarkkinoiden näkökulmasta lukuisia yhteisiä piirteitä aiempien kas-
vujaksojen kanssa.
16 Atkinson (2000) korostaa erilaisten sosiaalisten normien merkitystä palkkaerojen määräytymisessä. Singh ja Dhumale (2000)
sekä Van der Hoeven (2000) painottavat sosiaalisten normien lisäksi sitä, että pääomamarkkinoiden vapauttamisella on ollut palkka-
ja tuloeroja kasvattava vaikutus erityisesti kehitysmaissa.
17 Andersson (2000) kartoittaa tilannetta. Schreyerin (2000) tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa on kyetty myös hankkimaan Eu-
rooppaa suurempia hyötyjä tietokone- ja informaatioteknologiasta parantuneen tuottavuuden muodossa. Bermanin ja Machin (2000)
empiirisen tutkimuksen mukaan kehitysmaissa ei ole havaittavissa merkkejä siitä, että koulutetun työvoiman suhteellinen kysyntä
olisi kasvussa johtavien teollisuusmaiden tapaan. Keskituloisissa maissa on sen sijaan havaittavissa samansuuntaista kehitystä työ-
panoksen kysynnässä kuin Yhdysvalloissa ja Euroopan maissa. Caselli ja Coleman II (2001) tarkastelevat tietokoneteknologian le-
viämistä maittaisen poikkileikkausaineiston avulla. Tulosten mukaan tietokoneiden leviämistä edistävät ennen kaikkea inhimillisen
pääoman korkea taso ja toisaalta teollisuuden avoimuus kansainväliselle kaupalle.
18 Beaudryn ja Greenin (2000) tarkastelun mukaan Saksassa heikoimmin koulutettujen palkkakehitys on ollut suotuista Yhdys-
valloissa toteutuneeseen kehitykseen verrattuna sen tähden, että Yhdysvalloissa inhimillisen pääoman akkumuloituminen ei ole ollut
yhtä tasapainoista kuin Saksassa. Syynä tähän on ollut ennen kaikkea fyysisen pääomakannan hidas kasvu Yhdysvalloissa.
19 Rifkin (1995) on näkemyksen tunnetuimpia puolestajapuhujia. Kansantaloustieteen klassikoista Schumpeterin (1939) mukaan
työttömyys on aina perusolemukseltaan teknologista kapitalismissa (ts. työttömyys aiheutuu innovaatioryppäiden aiheuttamista mur-
roksista kansantalouden toiminnassa). Työttömyys voidaan siten palauttaa Schumpeterin ajattelussa kapitalismin perusolemukseen,
jossa innovaatioilla on keskeinen rooli taloudellisessa kehityksessä. Teknologinen työttömyys on jatkuva kapitalismia luonnehtiva
ominaisuus, koska kapitalismissa tapahtuu tau’otta tuotantotoiminnan syntymistä ja häviämistä. Schumpeter (1939) toisin sanoen
samaistaa teknologian kehittymisestä aiheutuvan työttömyyden ja suhdannetyöttömyyden. Innovaatio on Schumpeterin (1939) ajat-
telussa kuitenkin erittäin kattava käsite. Innovaatioiden piiriin kuuluvat Schumpeterin ajattelussa mm. erilaiset organisaatiouudis-
tukset, uusien markkinoiden avautuminen yrittäjien toiminnan tuloksena sekä rahoitusjärjestelmän kehittyminen kapeasti tulkittujen
tuotantoteknologisten uudistusten rinnalla. Nakamuran (2000) näkemyksen mukaan ”luovan tuhon” voimistuminen on keskeinen te-
kijä, joka luonnehtii uutta taloutta.
20 Vartia ja Ylä-Anttila (1999) sisältää tuoreen arvion teknologian ja työttömyyden välisestä yhteydestä.
21 Quahin (2001) tarkastelun mukaan teknologisen innovaation läpimurtoon vaikuttaa ratkaisevasti se, että kysyntäpohja on riittä-
vän laaja kehittyvässä taloudessa. Suomen korkea ja tasainen koulutustaso tukee siten teknologisten innovaatioiden käyttäjäkunnan
nopeaa laajenemista ja uusimman teknologian yleistymistä. Quahin (2001) mukaan esim. 1300-luvun Kiinassa keksintöjen hyödyn-
täminen jäi matalalle tasolle riittämättömän kysyntäpohjan tähden.
22 Esitettyä näkökulmaa korostetaan työpaikkojen syntymistä ja häviämistä tarkastelevassa kirjallisuudessa. Davis ja Haltiwanger
(1999) sisältää yksityiskohtaisen katsauksen aiheeseen. Schreyerin (2000b) empiirinen tutkimus vahvistaa näkemystä, jonka mukaan
uusien yritysten elinkaari on lyhyt ja markkinoille tulevista yrityksistä monet poistuvat pian. Tällöin runsaasti työpaikkoja luovat
uudet yritykset myös hävittävät paljon työpaikkoja. Mekanismia kutsutaan “pyöröoveksi” toimialan taloustieteessä (Ilmakunnas ja
Topi 1999). Työpaikkavirtojen korkeata tasoa ja suurempia heilahteluja sekä rakentamisessa että palvelualoilla verrattuna teollisuu-
teen voidaan selittää lähinnä sillä, että toimialalle tuleminen (ts. yrityksen ja/tai toimipaikan perustaminen) ei aiheuta yhtä suuria
kustannuksia kuin teollisuudessa.
23 Korkeimman ammattitaidon osaajiin kohdistuva kasvava kysyntä pakottaa yrityksiä myös yhteistyöhön ja verkostoistumiseen,
jossa kyetään hyödyntämään samoja resursseja ja toisaalta jakamaan riskejä.
24 Tasapainotyöttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka ei johda inflaation kiihtymiseen.
25 Kuhnin ja Skuterudin (2000) tutkimuksen mukaan noin 15 prosenttia työttömistä työnhakijoista käytti Yhdysvalloissa Internet-
tiä työpaikan etsimiseen vuonna 1998. Tulosten mukaan korkeasti koulutetut ja nuoret käyttävät ahkerimmin Internettiä työpaikan
hakemisessa. Tutkimuksen mukaan kuitenkin ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että työtön työnhakija
käyttää Internettiä työpaikan etsimiseen on se, että hakijalla on käytössään kotitietokone. Amerikkalainen “Monster.com” on maa-
ilmanlaajuisesti suurin yksittäinen työpaikkoja välittävä Internet-pohjainen palvelu. Työnhakijat voivat jättää ansioluettelonsa ilman



16

kustannuksia, mutta työnantajat joutuvat maksamaan korvauksen tietokantaan tehdyistä ha’uista. “Monster.com” on myös siitä har-
vinainen Internet-yritys, että se kyennyt positiiviseen tulokseen perustamisestaan lähtien.
26 Vasta-argumenttina voidaan esittää, että viriävän “uuden talouden” toiminnot ovat alueellisesti hyvinkin keskittyneitä. Esim.
Pohjois-Suomessa “uuden talouden” toiminta (ts. tietokone- ja informaatioteknologia sekä elektroniikkateollisuus) on keskittynyt
Oulun seudulle, mikä näkyy selkeästi Pohjois-Pohjanmaan menestyksessä, mutta läheisissä Kainuun ja Lapin maakunnissa työttö-
myys on edelleen pysynyt erittäin korkealla tasolla huolimatta kansantalouden elpymisestä. Lehdon (2000) mukaan tutkimus- ja ke-
hitysmenoilla on merkittäviä aluevaikutuksia Suomessa. Suuryritysten panostuksilla tutkimus- ja kehitystoimintaan on huomattavia
positiivisia vaikutuksia saman alueen muihin yrityksiin, mikä saattaa selittää osaltaan alue-erojen kärjistymistä Suomessa 1990-
luvulla. Tossavaisen (2001) tuoreen tarkastelun mukaan Suomessa hyvinvointierot näyttäisivät varsinkin pienten seutukuntien vä-
lillä riippuvan paljolti informaatiosektorin sijoittumisesta. Leamerin ja Storperin (2001) näkemyksen mukaan tuotantotoiminta ei
tule hajautumaan maantieteellisesti uuden talouden myötä. Syynä tähän on lähinnä se, että tietokone- ja informaatioteknologian ai-
heuttamasta kommunikaatiokustannusten alenemisesta huolimatta tekniikalla ei voida korvata henkilökohtaisia kontakteja, jotka yl-
läpitävät talouden toiminnan kasautumista tietyille alueille.
27 ILO (2001) mainitsee esimerkkinä matemaatikkojen maailmanlaajuisen etsinnän ja yhteistyön tehokkaampien piisirujen kehit-
tämisessä. Rosenin ja Sandersonin (2000) mukaan maailmanlaajuisia ”supertähtiä” voisi syntyä Internetin yleistymisen myötä esim.
opetustoiminnassa.
28 Tutkimuksissa tarkastellaan työpaikkavirtojen asteita prosentteina (esim. Davis, Haltiwanger ja Schuh 1996). Työpaikkavirrat
suhteutetaan työllisten määrään siten, että vuoden t virta jaetaan vuosien t ja t-1 työntekijämäärän keskiarvolla annetulla tarkastelu-
tasolla (esim. työntekijäryhmittäin). Lasketut työpaikkavirtojen asteet voivat periaatteessa vaihdella välillä 0-200 %. Tutkimuksissa
tarkastellaan tavallisesti vuosittaisia työmarkkinoiden (brutto)virtoja. Työpaikkojen syntymisaste (“gross job creation rate”) on mää-
ritelmän mukaan työpaikkojen muutos työvoimaa lisänneillä toimipaikoilla suhteessa työvoimaan.
29 Roedin ja Nordbergin (2000) tutkimuksen mukaan Norjassa ainoastaan peruskoulutuksen hankkineiden työmarkkina-asema ei ole
heikentynyt kasvaneen työttömyyden muodossa 1990-luvulla. Norjassa on kuitenkin toteutunut nimenomaan sellaisten työntekijöi-
den aseman heikkenemistä, joilla on ollut aiemmin alhainen palkkataso suhteessa koulutukseen ja työkokemukseen. Perinteisellä ta-
valla mitattu koulutuksen taso ei siten anna vielä riittävää kuvaa työpanoksen kysynnässä toteutuneista muutoksista norjalaisilla
työmarkkinoilla.
30 Ainoastaan rakentamisessa työpaikkojen syntymisaste on ollut vuosina 1989-1996 keskimäärin korkeammalla tasolla heikoim-
min koulutetuille verrattuna korkeimmin koulutettuihin työntekijöihin. Syynä tähän on se, että rakentamisessa työntekijöille ei tyy-
pillisesti aseteta korkeata koulutusvaatimusta. Vainiomäki (1999) erittelee teknologista muutosta ja työntekijöiden taitojen parane-
mista teollisuudessa tarkastelemalla toimipaikkojen sisäisiä siirtymiä ja toimipaikkojen välisiä siirtymiä mm. työntekijöiden koulu-
tuksessa. Tulosten mukaan merkittävin osuus työntekijöiden taitojen parantumisesta selittyy toimipaikkojen sisäisillä siirtymillä.
31 Myös Kyyrän (2000) tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan heikosti koulutetut (ja toisaalta nuoret) työntekijät kantoivat
suurimman taakan rakennemuutoksesta laman aikana. Tuomiaron (2001) tutkimuksen mukaan koulutusluokittainen tarkastelu
osoittaa sen, että ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä korkeimmin koulutetuille syntyi työpaikkoja suhteellisesti vähemmän kuin
suomalaisomisteisissa yrityksissä.
32 Doms, Dunne ja Troske (1997) tarkastelevat työpaikkarakenteen muuttumista Yhdysvaltalaisella toimipaikka-aineistolla. Ti-
lastokeskuksen (1999a) esittämien laskelmien mukaan vuonna 1997 informaatiosektorilla työskenteli Suomessa 5.5 prosenttia kai-
kista yrityksissä ja julkisella sektorilla työskentelevistä. Vuonna 1997 informaatiosektorilla työskenteli yhteensä 112 000 henkilöä,
joista 34 600 henkilöä työskenteli informaatiosektorin tavarantuotannossa, 41 800 palvelutuotannossa ja 35 600 sisällöntuotannossa.
Työllisen työvoiman määrän kasvusta vuosina 1996-1997 informaatiosektorin osuus oli lähes 13 prosenttia. Työvoiman koulutusta-
so on myös jatkuvassa kasvussa Suomessa. Kangasharju (2001) tarkastelee työpaikkojen syntymistä informaatioteknologian toimi-
alalla Suomessa vuosina 1993-1997. Empiiristen tulosten mukaan pienemmät yritykset kasvavat nopeammin kuin suuremmat tilan-
teessa, jossa muita kasvuun vaikuttavia tekijöitä vakioidaan. Tossavaisen (2001, 16) mukaan myös Suomessa informaatiosektorilla
työskentelee suhteellisesti huomattavasti nuorempia työntekijöitä kuin kansantalouden muilla toimialoilla. Ilmakunnas, Kiander,
Parkkinen ja Romppanen (2000) esittävät arvioita tulevaisuuden kehityksestä.
33 Leiponen ja Ylä-Anttila (2000) kiteyttävät uuden kasvuteorian tuottamia tuloksia.
34 Lindbeck ja Snower (2000) selittävät palkkaerojen kasvua kapeiden ammattiryhmien sisällä yritysten organisaatiorakenteen
muutoksilla, jota kautta syntyvät joko kansainvälisen kaupan ja/tai tietokone- ja informaatioteknologian leviämisen vaikutukset
palkkaeroihin. Lindbeckin ja Snowerin (2000) tarkastelun mukaan hajautettujen organisaatioiden yleistyminen on johtanut siihen,
että monitaitoisten työntekijöiden kysyntä on kasvanut yrityksissä. Tuloksena tästä on ollut se, että hajautettuihin organisaatioihin
huonosti sopeuttuvat työntekijät ovat jääneet jälkeen suhteellisessa palkkakehityksessä, vaikka heillä olisikin samanlainen koulutus
kuin muilla työpaikan työntekijöillä.
35 Böckerman (1996) tarjoaa katsauksen kirjallisuuteen.
36 Jovanovic ja Rousseau (2001) mittaavat organisaatioon sitoutunutta pääomaa osakehintojen kohorttivaikutuksilla.
37 Uuden talouden esiinmarssiin on joissakin arvioissa liitetty myös näkemys siitä, että erilaiset epätyypilliset työsuhteet yleistyi-
sivät työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden tutkimuksessa on toisaalta korostettu sitä, että joustavan organisaation omaksuneissa yri-
tyksissä ei ole välttämättä tarvetta yhtä suureen työsuhteiden joustavuuteen kuin perinteisissä yrityksissä, koska työntekijöiden työ-
tehtäviä voidaan muokata esim. yritysten kysynnän muuttuessa. Cappelli ja Neumark (2001) ovat tutkineet yritysten sisäisten ja ul-
koisten työmarkkinoiden joustavuuden välistä yhteyttä Yhdysvaltalaisella aineistolla. Tulosten mukaan teollisuudessa yrityksen
sisäinen joustavuus on johtanut siihen, että työntekijöiden vaihtuvuus on vähentynyt toimipaikkatasolla. Palvelualoilla työtehtävien
funktionaalinen joustavuus on sitä vastoin johtanut siihen, että myös työntekijöiden vaihtuvuudessa (sekä vapaaehtoisessa että pa-
kollisessa) on tapahtunut kasvua aiempaan verrattuna.
38 Blanchardin (2000) näkemyksen mukaan ay-liikkeen keskeinen rooli monissa maissa on liittynyt työttömyysturvan järjestämi-
seen, jota kautta on voitu parantaa työntekijöiden palkkamalttia. Agell (2000) painottaa puolestaan sitä, että sosiaalista turvaverkkoa
tarvitaan ennen kaikkea pienissä avoimissa talouksissa, jotka herkkiä erilaisille häiriöille maailmantaloudessa.
39 Yritysten sisäpiiriläisten neuvotteluvoima voisi tällöin kasvaa ammattiyhdistysliikkeen sisäpiiriläisten kustannuksella. Lindbeck
ja Snower (2001) tarjoavat katsauksen aiheeseen.
40 Greenanin, Mairessen ja Topiol-Bensaidin (2001) ranskalaiseen yritysaineistoon perustuva tutkimus osoittaa sen, että yritykset,
jotka ovat panostaneet paljon tietokone- ja informaatioteknologiaan maksavat keskimäärin korkeampia palkkoja.
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