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TIIVISTELMÄ: Tutkimus liittyy Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa käyn-
nistettyyn Inhimillinen pääoma - investoidaanko oikein  -tutkimusprojektiin. Projektis-
sa etsitään koulutus- ja tutkimusinvestointien tuottavuusarvioihin aiempaa laajempaa
näkökulmaa pyrkien mm. laajentamaan perinteistä koulutuksen yksityistaloudellisten
tuottojen arviointia tuottojen yhteiskuntataloudelliseksi arvioinniksi. Tutkimuksessa
pohditaan erityisesti, miten eri menetelmät soveltuvat lisäämään Suomen kansallisen
innovaatiojärjestelmän tai "oppivan yhteiskunnan" kykyä vastata kehittyvän  teknolo-
gian haasteisiin. Vertailun kohteena ovat perinteiset taloustieteelliset koulutuksen tuot-
tavuuden arviointimenetelmät  kuten "täydellinen tai elaboroitu menetelmä" sekä "an-
siofunktiomenetelmä". Näitä vertaillaan keskenään sekä toisaalta heikkojen kehitys-
signaalien etsimismenetelmiin kuten patenttianalyysiin ja Delfoi-tekniikkaan.
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ABSTRACT: The study is a part of  the project "Human capital - do we invest pro-
perly", which has been started in VATT  in 1997. Traditionally evaluations of invest-
ments in education have been mostly based on private benefits and costs. The project
is looking for a wider approach which can be used in social evaluations of education
or R&D. The special focus of this study is to discuss about methods which could pro-
mote positive impacts of new technology on the Finnish national system of innovation
or on the Finnish "learning society". Traditional methods used in the economic evalua-
tions of education ("full or elaborate method" and "earnings function method"
Psacharopoulos (1994)) are compared. A further comparison is made between them
and "weak signal" methods (e.g. patent analysis and Delphi technics) commonly used
in technology foresight and in future research.      
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1   JOHDANTO

Suomi sijoittaa koulutukseen ja tutkimukseen suhteellisesti enemmän kuin useimmat
muut länsimaat. Tämä on nähty keskeiseksi kansallisessa kehittämisstrategiassa ja pit-
kän ajan talouskasvun turvaamisessa. Yksi selvä ilmaus tästä tahdosta oli valtioneu-
voston päätös joulun alla 1996 lisätä 1,5 miljardilla markalla julkista tutkimuksen ja
tuotekehittelyn rahoitusta vuosina 1997 - 1999.

Hallituksen ohella myös yritykset Suomessa luottavat vahvasti tutkimuksen ja tuoteke-
hittelyn merkitykseen menestystekijänä. Samaan aikaan kun yritykset laman aikana
jyrkästi supistivat muita investointejaan, yrityssektorin tutkimus- ja tuotekehitysmenot
jatkoivat pahimpinakin lamavuosina markkamääräistä kasvuaan. Vuoden 1996 aikana
yritysten T&K -menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes neljänneksellä eli
lähes kahdella miljardilla markalla, mistä tosin yhden yrityksen eli Nokian kasvanut
panostus selittää yli puolet. Näissä olosuhteissa hallituksen asettama tavoite T&K:n
kansantuoteosuuden nostamisesta vuoden 1996 2,6 prosentista vuonna 1999 2,9 pro-
senttiin vaikuttaa varsin realistiselta.

Tieto ja osaaminen muuttuvat taloudelliseksi kasvuksi, uusiksi työpaikoiksi ja hyvin-
voinniksi, kun niitä sovelletaan, eli kun tieto johtaa innovaatioihin. Jotta nopeasti kas-
vava panostus tutkimukseen ja tuotekehittelyyn saisi aikaan toivotun vaikutuksen, ko-
ko kansallisen innovaatiojärjestelmän tulisi toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukai-
sesti. Jotta kokonaisuus toimisi hyvin, innovaatiojärjestelmän kehittämistä ei ole syytä
rajata vain kapeasti teknologisen ja tieteellisen tiedon asiantuntijoihin ja tuottajaorga-
nisaatioihin ja näiden tuottaman tiedon levittämiseen ja hyödyntämiseen (vrt. Tiellä
teknologiavisioon 1997, 36). Toimiva innovaatiojärjestelmä on mielekästä määritellä
laajasti "oppivaksi yhteiskunnaksi", joka omaa uusimmassa tutkimuksessa korostettua
sosiaalista pääomaa. Oppivassa yhteiskunnassa yhteisöjen rakenteet ja normit tukevat
tiedon luomista ja soveltamista yhteiskunnan kaikilla tasoilla (vrt. Maula 1997). 

Tämä tutkimusraportti kuuluu osana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa
käynnistettyyn Inhimillinen pääoma - investoidaanko oikein -tutkimusprojektiin. Pro-
jektissa etsitään koulutus- ja tutkimusinvestointien tuottavuusarvioihin aiempaa laa-
jempaa näkökulmaa pyrkien mm. laajentamaan perinteistä koulutuksen yksityistalou-
dellisten tuottojen arviointia tuottojen yhteiskuntataloudelliseksi arvioinniksi. Tässä
tutkimuksessa pohditaan erityisesti, miten eri menetelmät soveltuvat lisäämään kansal-
lisen innovaatiojärjestelmämme tai "oppivan yhteiskuntamme" kykyä vastata kehitty-
vän  teknologian haasteisiin.

Vaikka tässä raportissa sivutaankin teknologiseen kehitykseen vaikuttamista mm. sitä
ennakoimalla, raportissa painopisteenä ovat koulutuksen ja laajemmin osaamisinves-
tointien suuntaamista auttavien menetelmien arviointi.  



2   KOULUTUSINVESTOINTIEN TUOTTAVUUDEN ARVIOINNIN 
PERINTEISET TALOUSTIETEELLISET  MENETELMÄT

2.1   Menetelmien taustaa

Koulutuksen tuottavuuden arvioinnin taloustieteellisten perusmenetelmien taustalla
ovat 1960-luvun alussa esitetyt teoriat inhimillisestä pääomasta. Keskustelun käynnis-
täjinä olivat erityisesti Gary Beckerin (1964), Theodore Schultzin (1961) ja Jacob
Mincerin (1958)  julkaisemat artikkelit (Uusitalo 1996, 12). Inhimillisen pääoman teo-
rian keskeinen lähtökohta on ollut, että oppilaitoksissa tapahtuvaa koulutusta, työssä
harjaantumista  ja terveydenhoitoa tarkastellaan investointeina sen sijaan, että niitä kä-
siteltäisiin vain kulutuksena. Investoinnit inhimilliseen pääomaan ja luopuminen kulu-
tusmahdollisuuksista tulkitaan kompensoitavan myöhemmillä korkeammilla ansioilla.

Yhteisenä lähtökohtana niin  inhimillisen pääoman teorialle kuin  teknologista kehitys-
tä ja siihen liittyvää osaamista korostavalle uudelle evolutionaariselle taloustieteelle on
ollut, että "fyysisen pääoman kasvu, ainakin perinteisellä tavalla mitattuna, selittää
suhteellisen pienen osan tulojen kasvusta useimmissa maissa" (Becker 1964).

Jo vuonna 1958 Olavi Niitamo selitti Suomen BKT:n kasvua kuvaavan tuotantofunk-
tion fyysisellä pääomalla ja työvoiman määrällä selittämättä jäänyttä jäännöstermiä
koulutustason yleisellä nousulla (Niitamo 1958). Samoihin aikoihin Solow (1957)  jul-
kaisi tutkimuksen, missä hän arvioi jopa 87 prosenttia havaitusta työn tuottavuuden
noususta johtuvan teknologian kehityksestä. Teknologisen kehityksen ja inhimillisen
pääoman läheisen vuorovaikutussuhteen vuoksi on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta rat-
kaista, onko inhimillisen pääoman teoria parempi tuottavuuden kasvun yleinen selittä-
jä kuin Schumpeterin (1939) ehdottamista lähtökohdista kehittyneet innovaatioiden ja
niiden leviämisen roolia korostavat teoriat.       

2.2   Kaksi perusmenetelmää

George Psacharopoulosin (1994) mukaan on kaksi perusmenetelmää, joilla koulutusin-
vestointien tuottavuutta voidaan arvioida inhimillisen pääoman teorian lähtökohdista.
Näiden menetelmien joita hän kutsuu "täydelliseksi tai elaboroiduksi menetelmäksi"
(full or elaborate method) ja "ansiofunktiomenetelmäksi" (earnings function method),
tulisi periaatteessa johtaa hyvin samanlaisiin tuloksiin.

Täydellisessä menetelmässä käytetään aineistona yksityiskohtaisia ikäryhmittäisiä ja
koulutustasoittaisia ansiotasotietoja. Tavoitteena on löytää diskonttokorko, joka tasaa
koulutuksesta saatavien tuottojen virran siitä maksettaviin kustannuksiin tiettynä ajan-
kohtana. Vuotuista hyötyjen virtaa on tyypillisesti mitattu ansiotasoeroilla, jotka liitty-
vät ylempiin tutkintoihin verrattuna kontrolliryhmään, jolla on alemman asteen koulu-
tus. Kustannusvirta muodostuu ensinnäkin koulutusaikana menetetyistä ansioista. Nä-
mä kustannukset tulkitaan koulutuksen tärkeimmiksi yksityistaloudellisiksi kustannuk-
siksi. Ansionmenetystä voidaan mitata kontrolliryhmän keskituloilla. Yhteiskunnalli-
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sissa tuottolaskelmissa ansionmenetyksiin on lisättävä todelliset koulutuksen resurssi-
kustannukset. Yksilökohtaista koulutuksen tuottoa voidaan käyttää selittämään hakeu-
tumista erilaiseen koulutukseen. Yhteiskunnallisia tuottoja voidaan puolestaan käyttää
prioriteettien määräämiseen tuleville koulutusinvestoinneille.

Mincerin (1974) esittämä "perusansiotasofunktiomenetelmä", joka nojaa regressioana-
lyysin käyttöön, eroaa yksilöiden koulutusvalintojen selittämisessä vain teknisesti
"täydellisestä menetelmästä". Yhteiskunnallisten hyötyjen ja kustannusten vaikutusten
arvioinnissa yhteys menetelmien välillä on ongelmallisempi, koska koulutuksesta jul-
kiselle taloudelle koituneet kustannukset eivät yleensä siirry vertailukelpoisessa muo-
dossa koulutusta saaneille.

Uusitalon (1996) mukaan Mincerin menetelmä antoi merkittävän sysäyksen empiiri-
selle inhimillisen pääoman tutkimukselle. Menetelmässä käytetään regressioanalyysia
siten, että ansioiden luonnollinen logaritmi on selitettävänä muuttujana. Yksinkertai-
simmillaan selitysfunktio on seuraavaa muotoa (Uusitalo 1996 s. 13):

(2.1)  ln y = ln E(0) +  Sρ

missä y on yksilön ansiotaso, S on hänen koulutusvuotensa,  on yksilöspesifi koulu-ρ
tusinvestointien tuotto ja E(0) sen inhimillisen pääoman ansiotasotuotto, joka yksilöllä
on ennen koulutusta. Hienostuneemmassa versiossa selittäjiksi otetaan myös mahdolli-
set työkokemusvuodet ja niiden neliö sekä erilaisia demografisia yms. taustamuuttujia.
Ansiotasofunktiossa koulutusvuosien kerroin voidaan tulkita keskimääräiseksi tuotoksi
lisäkoulutusvuodesta riippumatta koulutustasosta, johon koulutusvuosi viittaa.

"Laajennettua" ansiotasofunktiomenetelmää voidaan käyttää eri tasoisen koulutuksen
tuottojen estimoinnissa muuntamalla jatkuva koulutusvuosien muuttuja sarjaksi dum-
my-muuttujia, jotka viittaavat eri asteisten koulutusasteiden saavuttamiseen kuten pe-
rusasteen, toisen asteen ja kolmannen asteen koulutuksen saavuttamiseen (esim. Asp-
lund 1993). Dummy-muuttujat voivat myös viitata koulutuksensa keskeyttäneisiin tai
jopa eri koulutusmuotoihin (yleissivistävä vs. ammatillinen koulutus) samalla koulu-
tustasolla. Tällaisen koulutusfunktion estimoinnin jälkeen eri asteisen koulutuksen
tuotto voidaan määrätä vertaamalla eri dummy-muuttujien kertoimia.

Psacharopoulosin (1994) mukaan todellisten ikä-ansiotasoprofiilien diskonttaus on
soveliain menetelmä estimoimaan koulutuksen tuottoja, koska se ottaa huomioon tär-
keimmän osan yksilön varhaisesta ansiotasohistoriasta. Tämä menetelmä on kuitenkin
hyvin vaatelias datan suhteen: on oltava riittävä määrä havaintoja kussakin ikä-koulu-
tustasoryhmässä, jotta olisi mahdollista konstruoida "hyvin käyttäytyviä" ikä-ansiota-
soprofiileja ts. profiileja, jotka eivät leikkaa toisiaan ja jotka ovat konkaaveja. Tämä on
Psacharopoulosin (1994) mukaan ylellisyyttä monissa empiirisissä tutkimuksissa, jo-
ten tutkijat ovat joutuneet käyttämään vähemmän datan suhteen vaativia menetelmiä.

Monet tutkijat ovat päätyneet käyttämään Mincerin ansiotasofunktiomenetelmää.
Psacharoulosin (1994) mukaan tähän menetelmään liittyy monia ongelmia, vaikka sitä
on helppo käyttää. Ensinnäkin monissa sovellutuksissa on raportoitu pelkästään ylei-
nen koulutuksen pituuden tuottoarvio. Koulutusmuuttujaa ei ole monesti esitetty dum-
my-muuttujien ketjuna eri koulutustasojen tuottojen arvioimiseksi. Nekin tutkijat, jot-
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ka ovat tämän tehneet, ovat kutsuneet dummy-muuttujien kertoimia "koulutuksen tuo-
toiksi", vaikka ne ovat rajapalkkavaikutuksia, eivät koulutuksen tuottovaikutuksia. Pu-
huminen tuotoista edellyttäisi koulutuskustannusten, olivatpa ne yksityisiä tai julkisia,
ottamista huomioon. 

Psacharopoulosin Mincerin menetelmän kritiikki menettää jossain määrin teräänsä, jos
koulutus kustannetaan etupäässä tulosidonnaisilla veroilla ja koulutuksella selitetään
käytettävissä olevia tuloja. Tuskin koskaan esiintyvässä ideaalitapauksessa tulojen vä-
heneminen verojen vuoksi voisi jopa vastata täsmälleen eri tasoisen tuloja lisäävän
koulutuksen kustannuksia. 

Koulutuksen verohinta ei kuitenkaan ota huomioon kouluajan kustannusta, joka muo-
dostuu työmarkkinoilla saamatta jäävistä tuloista. Sitä mahdollisesti kompensoi (kär-
jistää) koulutuksessa olon suurempi miellyttävyys (epämiellyttävyys) suhteessa ansio-
työhön. Psacharopoulosin (1994) mukaan on tärkeää panna merkille epäsymmetria las-
kettaessa lasten kouluttamisen ja nuoriso- tai aikuiskoulutuksen tuottoja. Lapsien tapa-
uksessa ei voida puhua koulutukseen liittyvistä tulojen menetyksistä. Käytettäessä
tuottojen diskonttausmenetelmää, tämä on helppo ottaa huomioon. Käytettäessä ansio-
funktiomenetelmää tämän ottaminen huomioon on vaikeampaa.

2.3   Perinteisillä menetelmillä saatuja tuloksia  

Seuraavat Psacharopoulosin (1994) esittämät tulokset on saatu yllä kuvatuilla menetel-
millä. Sellaisiin tutkimuksiin perustuvia tuloksia ei esitellä, jotka ovat harhaisia seu-
raavissa suhteissa:

a) Estimoituihin ansaintafunktioihin ei ole sisällytetty liian monia muita kuin inhimilli-
seen pääomaan liittyviä muuttujia siten, että koulutuksen tuottoarviot ovat muodostu-
neet harhaisiksi raportoidessaan vain ammattiryhmien sisäisiä ansaintafunktioita ja
näin keinotekoisesti tehden tuottoarviot alaspäin harhaisiksi.

b) Työt, jotka ovat arvioineet lasten koulutusta olettaen implisiittisesti, että 6 -
8-vuotiaat ovat kärsineet ansionmenetyksiä. 

Monissa sekä kehittyneissä että kehitysmaissa tehdyissä tutkimuksissa on päästy var-
sin yhtäpitävästi siihen tulokseen, että lasten kouluttaminen (primary education) on ol-
lut yhteiskunnallisesti tuottavinta. Suuralueina tarkastellen alhaisin tuottoarvio saatiin
korkeakoulutukselle OECD-maissa (diskonttokorko 8,7 prosenttia). Psacharopoulosin
(1994) mukaan tämä on lähellä tasapainoarvoa inhimillisen ja fyysisen pääoman kes-
ken. Koulutuksen yksityiset tuotot on havaittu kautta linjan korkeammiksi kuin yhteis-
kunnalliset tuotot, koska julkinen valta on subventoinut koulutusta. Suurin subventio
on ollut korkean asteen koulutuksessa. Psacharopoulosin (1994) esittämät keskeiset tu-
lokset voidaan tiivistää seuraaviksi näkökohdiksi:

1) Koulutuksen yhteiskunnalliset tuotot alenevat kansainvälisessä vertailussa maan
henkeä kohti lasketun tulon kasvaessa.
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2) Koulutuksen tuottavuus on vähentynyt viidentoista vuoden aikana kaikilla koulu-
tuistasoilla. Kiintoisaa on kuitenkin, että korkeimman asteen koulutuksen tuotot yksi-
löille ovat kasvaneet.

3) Tutkimukset ovat antaneet sen Psacharopoulosin (1994) mukaan intuition vastaisen
tuloksen, että tuotot yleissivistävästä akateemiseen koulutukseen johtavasta toisen as-
teen koulutuksesta ovat korkeampia kuin ammatillisesta koulutuksesta. Suhde tulee
vielä epäedullisemmaksi yhteiskunnallisten tuottojen osalta, koska ammatillisen koulu-
tuksen tuottaminen on paljon kalliimpaa kuin yleissivistävän. Yhtenä tutkimusten tu-
kemana selityksenä Psacharopoulos esittää korkean yleissivistyksen saaneiden parem-
paa kykyä oppia työssä.

4) Korkean koulutuksen eri alojen välillä on havaittu suuria tuottoeroja. Matalimpia
yhteiskunnallisia tuottoja on havaittu fysiikan, luonnontieteiden ja maatalouden koulu-
tuksessa ja korkeimpia insinööri-, juristi- ja ekonomistikoulutuksessa.

5) Koulutuksen tuotot ovat olleet korkeampia yksityisellä tai kilpaillulla sektorilla kuin
julkisella tai ei-kilpaillulla sektorilla.

Ongelmallinen piirre Psacharopoulosin esittämissä tuloksissa tai oikeammin niiden
esittämistavassa ovat puuttuvat viittaukset ajankohtiin ja erityisiin yhteyksiin, joihin
yleistykset perustuvat. Psacharopoulos ei mainitse ajanjaksoa, jolla koulutuksen tuotta-
vuus on vähentynyt tai jolloin erot eri alojen koulutuksen tuottavuudessa ovat esiinty-
neet. 

Suomalaiset koulutuksen tuottoarviotutkimukset on yleensä tehty Mincerin menetel-
mällä eli ne ovat perustuneet tavanomaiseen pienimmän neliösumman regressioana-
lyysiin poikkileikkausaineistossa ja selitettävänä muuttujana on ollut ansioiden logarit-
mi (Uusitalo 1996, 26). Psacharopoulosin (1994) Mincerin menetelmään kohdistamia
kriittisiä näkökohtia ei ole tarkasteluissa juuri pohdittu. Roope Uusitalon mukaan hä-
nen ohellaan vain Eriksson ja Jäntti (1995) ovat käyttäneet paneeliaineistoa. Hekin
ovat tutkineet lähinnä työntekijöiden liikkuvuutta eivätkä niinkään koulutuksen vaiku-
tuksia.

Ansiotason mittarit ovat vaihdelleet suomalaisissa tutkimuksissa. Lilja ja Vartia (1980)
käyttivät kotitalouden vuotuisia käytettävissä olevia tuloja, Asplund (1993) tuntiansi-
oita ja Eriksson ja Jäntti (1995) sekä Tossavainen (1994) kuukausituloja. Selittävinä
muuttujina on tyypillisesti käytetty suoritettujen tutkintojen koulutusvuosia, työkoke-
muksen proxy-muuttujaa (esim. senioriteetti) sekä joukkoa dummy-muuttujia, jotka
ovat kontrolloineet eroja mm. sukupuolessa, asuinalueessa, elinkeinossa, ammatti-
yhdistykseen kuulumisessa, työn osa- tai kokopäiväisyydessä tai työolosuhteissa. 

Keskeisenä estimoinnin kohteena suomalaisissa tutkimuksissa on ollut koulutuksen
yleinen tuottavuus. Erilaisista tutkimusasetelmista huolimatta tutkimuksissa on päädyt-
ty varsin yhdenmukaisiin arvioihin koulutuksen yleisestä tuottavuudesta. Arvioiden
vaihteluväli on ollut 7 - 13 prosenttia  ja keskimääräinen arvio on ollut noin 9 prosent-
tia (Uusitalo 1996, 27). Yleinen havainto koskien 1980-lukua on ollut, että koulutuk-
sen tuottavuus on alentunut (Vainiomäki ja Laaksonen 1992, Kettunen 1993, Helo ja
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Uusitalo 1995). Vastaava tuottavuuden aleneminen on havaittu myös Ruotsia koske-
vassa aineistossa, mutta aleneminen siellä alkoi jo 1970-luvulla (Asplund ym. 1994).  

Tossavainen (1994) käytti työn teknisen kehittyneisyyden kannalta kiintoisaa selittä-
jää, eli käyttikö henkilö työssään tietokonetta. Mallissa, missä olivat myös selittäjinä
kaikki yllä mainitut dummy-muuttujat, tämä muuttuja nousi kuukausiansioiden merkit-
seväksi selittäjäksi samalla merkitsevyystasolla kuin koulutustasomuuttujat nostaen to-
sin yhdessä lähinnä vuorotyötä kuvanneiden dummy-muuttujien kanssa selitysastetta
vain muutamalla prosentilla. Suomen vuoden 1989 aineistossa havaittua keskimäärin
noin 7 prosentin eroa kuukausituloissa tietokoneiden käyttäjien ja ei-käyttäjien kesken
ei voi pitää kovin korkeana. Ko. yleinen tuloero ei ole tosin hyvä teknisen kehittynei-
syyden proxy-muuttuja. Arvio olisi luotettavampi, jos se olisi tehty ammattien suhteen
vakioidussa aineistossa, eli olisi esimerkiksi tutkittu tietokonetta ei-käyttävien ja käyt-
tävien konekirjoittajien  tuloeroja.

2.4   Mittaako koulutuksen ansiotasovaikutus sen tuottavuusvaikutusta?

Koulutustuottojen mittaamiseen täydellisellä ja ansiotasofunktiomenetelmällä on ta-
loustieteellisessä kirjallisuudessa kohdistettu pääasiassa kahdenlaista kritiikkiä. Ensin-
näkin on esitetty epäilys siitä, onko koulutukseen liittyvä ansiotasokehitys todella
yhteydessä koulutuksen todellisiin tuottavuusvaikutuksiin. Toiseksi on epäilty, että
koulutuksen indikoima tuottavuus liittyy pikemminkin koulutuksen rooliin valikoijana
kuin koulutuksessa hankittuihin taitoihin.

Tutkittaessa kansallisella tasolla koulutuksen vaikutuksia, ensimmäinen epäilys voi
olla aiheellinen ainakin kahdesta toisiinsa liittyvästä syystä: työmarkkinat eivät jaa tu-
loja koulutusryhmien todellisten tuottavuuserojen suhteessa ja kansallisten innovaatio-
järjestelmien kokonaistuottavuudet poikkeavat.

Ruotsissa ja Suomessa 1980-luvulla havaittu ansiotasokehityksellä mitattu koulutuksen
tuottavuuden väheneminen ei ehkä ole yhteydessä koulutusosaamisen merkitykseen
tuotannossa, vaan heijastelee ilmeisesti enemmän työmarkkinajärjestöjen hallitsemaa
ja työttömyyskorvausjärjestelmän säätelemää palkanmuodostusjärjestelmää. Tuloero-
jen selvä kasvu Yhdysvalloissa 1980-luvulla toisin kuin Suomessa tai Ruotsissa johtui
todennäköisesti poikkeavista työmarkkinajärjestelmistä, eivätkä tuloerot näin voi toi-
mia harhattomasti koulutuksen tuottavuuden mittareina vertailtaessa Suomea ja Yh-
dysvaltoja tänä ajanjaksona.

Koulutuksen kokonaistuottavuus liittyy ja sitä voidaan selvittää osana kansallisen in-
novaatiojärjestelmän toimivuutta (mm. Lundvall 1996). Innovaatiojärjestelmän osina
ovat paitsi koulutus, myös tutkimus sekä yritysten ja muiden organisaatioiden teknisen
ja muun osaamisen taso sekä innovaatiotoiminta. Tehokkaan mm. uuden teknologian
haasteisiin nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti vastaavan innovaatiojärjestelmän osana
määrällisesti yhtä pitkä koulutus voi johtaa tuottavuuden selvästi nopeampaan kasvuun
kuin heikosti toimivassa innovaatiojärjestelmässä. Sama koskee myös tutkimukseen ja
tuotekehittelyyn suunnattujen investointien tuottavuutta. Klassiset esimerkit hyvin toi-
mivasta ja huonosti toimineesta innovaatiojärjestelmästä ovat Japanin ja Neuvostolii-
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ton innovaatiojärjestelmät. Tuloerot koulutus- tai osaamisryhmien välillä ovat yksi
monista innovaatiojärjestelmien tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Niitamon (1958) tutkimus, jossa kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvua selitet-
tiin koulutustason nousulla, oli yksi ensimmäisiä maailmassa, missä koulutuksen tuot-
tavuusvaikutusta mitattiin suoraan (eli ohi ansiotasovaikutuksen). Paljolti hänen tapai-
sellaan menettelyllä on tutkittu koulutuspanoksen vaikutuksia kehitysmaissa Psacharo-
poulos 1994). Thaimaasta ja Guatemalasta  on tuotantofunktiomenetelmällä saatu yh-
täpitäviä tuloksia, että koulutus lisäsi tuottavuutta maataloustuotannossa (Chou ja Lau
1987, Phillips ja Marble 1986). Thaimaassa yhden koulutusvuoden estimoitiin lisää-
vän tuottavuutta 2,5 prosenttia. Lau, Jamison ja Loaut (1991) arvioivat lisäämällä kou-
lutuksen kokonaistuotantofunktioon, että yksi koulutusvuosi lisäsi Kaukoidässä (East-
Asia) yli 3 prosenttia reaaliseen bruttokansantuotteeseen.

Hienostuneempaa analyysia, missä on eritelty innovaatiojärjestelmän eri osatekijöiden
merkitystä, edustaa Asplundin ja Vuoren (1996) tutkimus. Heidän tarkastelujensa tär-
keänä virikkeen antajana ovat olleet ansiotasofunktiomenetelmän kehittäneen Mincerin
tutkimukset, joissa hän tarkastelee teknologisen muutoksen nopeutta USA:n eri tuotan-
nonaloilla ja sen yhteyksiä koulutetun työvoiman kysyntään (Mincer 1989 ja 1991).
Asplundin ja Vuoren tutkimuksessa on selitetty Suomen tehdasteollisuuden toimialo-
jen arvonlisäyksen kasvua vuosina 1980 - 1994 sekä  innovoinnin vaihtelevilla asteilla
eri sektoreilla että eri tavoin osaavien tai koulutettujen osuudella. Tutkittuna työvoi-
mana olivat toimihenkilöt (non-manual workers). Innovoinnin osuutta Asplund ja
Vuori kuvasivat tutkimus- ja tuotekehittelymenojen osuudella sektorin arvonlisäykses-
tä.

Asplund ja Vuori jakoivat toimialat nopean ja hitaan kasvun aloihin. Alat, joilla tutki-
mus- ja tuotekehittelymenot olivat korkeimmat, kuuluivat kaikki nopean kasvun aloi-
hin. Asplund ja Vuori testasivat tutkimuksellaan mm. seuraavia hypoteeseja: 1) Toimi-
henkilöiden koulutustaso on korkeampi nopean kasvun kuin hitaan kasvun aloilla.
2) Toimihenkilöiden koulutustaso on korkeampi suurissa kuin pienissä tuotantolaitok-
sissa. 3) Koulutuksen tuotto on korkeampi kasvualoilla kuin ei-kasvualoilla. 4) Koulu-
tuksen tuotto on suurempi suurissa kuin pienissä yrityksissä.

Kaksi ensimmäistä hypoteesia saivat selkeästi tukea tutkimuksessa. Nopean kasvun
aloilla korkeasti koulutettujen osuus oli selvästi suurempi ja vain peruskoulun suoritta-
neiden osuus selvästi pienempi kuin matalan kasvun aloilla. Erityisesti nopeasti kasva-
neiden alojen suurissa tuotantolaitoksissa oli selvästi enemmän korkeasti koulutettuja
kuin näiden alojen pienissä tuotantolaitoksissa. Tutkimus- ja tuotekehittelyhenkilökun-
nan kehitys oli nopean kasvun aloilla ja hitaan kasvun aloilla silmiinpistävän erilainen.
Kasvualoilla osuus kasvoi vuoden 1980 noin 20 prosentista yli 30 prosenttiin vuonna
1994. Suurimmissa kasvuyrityksissä osuus oli jopa 40 prosenttia (Asplund ja Vuori
1994, 61). Sen sijaan hitaan kasvun aloilla tutkimushenkilökunnan osuus jopa aleni
vuoden 1980 noin 10 prosentista vuoden 1994 noin 7 prosenttiin.

Tulot eivät kasvualoilla sen sijaan kasvaneet nopeammin kuin ei-kasvualoilla. Hypo-
teeseille 3 ja 4 ei löytynyt tukea erityisesti, kun ei oteta senioriteettia tuloja kasvattava-
na huomioon. Toimihenkilöt olivat ei-kasvualoilla vuonna 1994 selvästi kokeneempia
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kuin kasvualoilla ja tämä ero vielä kasvoi lamavuosina. Sen sijaan senioriteetista mak-
settiin selvästi enemmän kasvualoilla, vaikka aivan ensimmäisinä lamavuosina palkit-
seminen väliaikaisesti hiipui. Sekä nopean että hitaan kasvun aloilla lama vähensi voi-
makkaimmin vanhempia ja huonosti koulutettuja toimihenkilöitä.   

2.5   Perustuuko koulutuksen tuottavuusvaikutus valikoivuuteen?    

Vaikka koulutuksen todettaisiin vaikuttavan tuottavuuteen, tuottavuusvaikutus voi liit-
tyä koulutuksen toimimiseen valikoijana. On esitetty, että ansiotasoerot ja mahdolliset
tuottavuuserot eri koulutustasojen välillä selittyvät koulutettujen lahjakkuudella tai
tunnollisuudella pikemmin kuin koulutuksella.

Yksi ensimmäisiä, joka esitti tämän suuntaisia ajatuksia oli Ivar Berg vuonna 1970 jul-
kaistussa kirjassaan Education and Jobs, the Great Training Robbery. Perustuen työan-
tajien haastatteluihin1 Berg (1970, 83 - 90) päätyi seuraavaan johtopäätökseen: valites-
saan työntekijöitä työnantajat uskoivat, että lisätessään työntekijöidensä koulutusvaati-
muksia, he saavat todennäköisemmin kunnianhimoisempia ja kurinalaisempia työnte-
kijöitä, jotka ovat tuottavampia kuin ne, jotka ovat lopettaneet koulutuksensa
aikaisemmin. Työnantajille oli tärkeämpää se, että tutkinto oli suoritettu kuin se mitä
koulussa oli opittu.    

Berg katsoi, että työnantajien koulutusta suosiva asenne perustui harhaan kuten myös
sen perustelu koulutettujen menestyksestä yrityksissä. Koulutettujen menestys yllä esi-
tettyä rekrytointistrategiaa noudattavissa yrityksissä voitiin hänen mukaansa johtaa
etupäässä siitä, että koulutetut pääsivät nuorena aloittamaan uransa korkeammalta läh-
tötasolta. Todellisen tuottavuusvaikutuksen osalta Berg viittasi tutkimukseen, joka on
kiintoisalla tavalla rinnasteinen Asplundin ja Vuoren (1996) tutkimukseen. Tässä
Jaffen ja Froomkinin (1968) tutkimuksessa, joka perustui eri alojen tuottavuuden kas-
vun ja työvoiman koulutustasojen vertailuun, päädyttiin seuraavaan johtopäätökseen
(Berg 1970, 93,  Jaffe ja Froomkin 1968,88):

... ajanjaksona 1950 - 1960 oli vähän tai ei lainkaan yhteyttä koulutustason
ja tuottavuuskehityksen välillä. Niillä tuotannonaloilla, missä työn tuotta-
vuus kasvoi vähemmän kuin 2 prosenttia vuodessa, 77 prosenttia ei ollut
vuonna 1950 suorittanut high schoolia osuuden ollessa vuonna 1960 72
prosenttia... Tuotannonalojen ryhmässä, missä tuottavuus kasvoi yli 4 pro-
senttia (ja työllisyys lisääntyi 0 - 15 prosenttia), vastaava pudotus osuudes-
sa oli 83 prosentista 76 prosenttiin.  

Bergin provokatiivisesti käynnistämä keskustelu, jota tuki havainto, että ylimmän as-
teen koulutuksen tuotot olivat alhaisemmat kuin alemman asteen tuotot, johti Yhdys-
valloissa erityisesti 1970- ja 1980-luvulla vilkkaaseen keskusteluun ylikoulutuksesta

1 Haastateltujen "otos" muodostui työntekijöiden valinnasta vastaavista henkilöistä kolmessa neljästä Yh-
dysvaltojen suurimmasta kumiyhtiöstä, yhdessä suuressa pankissa, yhdessä sairaalatarvikeyhtiössä, yhdessä
pakkausalan yhtiössä, yhdessä suurimmista tekstiiliyrityksistä ja kahdessa pienessä tekstiilien valmistajayrityk-
sessä. Vaikka tutkijat tekivät runsaasti muistiinpanoja, he eivät pyrkineet käsittelemään aineistojaan muodolli-
sena "survey" aineistona (Berg 1970,84).
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(mm. Freeman 1976). Psacharopoulosin (1994) mukaan ajatus ylikoulutuksesta johtaa
mekaaniseen ja harhaanjohtavaan politiikkaan. Psacharopoulosin mukaan koulutukses-
ta seuraa yksilöille muita kuin taloudellisia "ylikoulutukseen" johtavia arvoja, kuten
yhteiskunnallista arvostusta tai puhdasta kulutusta. Myös terveydentila ja koulutus
korreloivat.

Psacharopoulosin (1994) mukaan on tärkeää korostaa, että myöskään koulutuksen
tuottoja koskeva tuore kirjallisuus ei, edes vain taloudelliset hyödyt huomioon ottaen,
tue väitettä ylikoulutuksesta. Kiintoisa näkökulma, jota tässä keskustelualoitteessa
myöhemmin esitettävä teknologian tuoreen kehityksen sisällöllistä luonnetta koskeva
aineisto vahvasti tukee, on että teknologian kehitys on muuttanut luonnettaan osaamis-
vaatimusten suhteen. Tällaista muutosta indikoi myös ero tuloksissa Asplundin ja
Vuoren (1996)  sekä  Jaffen ja  Froomkinin (1968) välillä.   

Bergin esittämä koulutettujen valikointihypoteesi on ollut tiiviin tutkimuksen kohteena
1970-luvulta lähtien. Empiiriset tutkimukset ovat tuottaneet ristiriitaisia tuloksia sen
kannalta.  Willis (1986) päätyi laajan kirjallisuustarkastelun pohjalta siihen, että eko-
nometriset ja teoreettiset ongelmat, jotka liittyvät lahjakkuuden-koulutuksen-ansioiden
käsittelyyn, ovat niin komplekseja, että on vaikea päästä mihinkään varmaan johtopää-
tökseen edes harhojen suunnasta ja vielä vähemmän suuruudesta.

Perusongelma on, että positiivinen korrelaatio koulutuksen ja tulojen välillä voidaan
tulkita monilla vaihtelevilla tavoilla. Ashenfelterin (1991) mukaan luotettavaa tietoa
saataisiin vain, jos satunnaisesti valittaisiin ihmisiä saamaan eri määriä koulutusta,
mikä on käytännöllisistä ja  moraalisista syistä mahdotonta. Yksi kiintoisa tulos on
Ashenfelterin ja Kruegerin (1992) tutkimuksesta, missä koulutuksen tuottoa arvioitiin
eri pituisen koulutuksen saaneilla identtisillä kaksosilla. Koulutuksen tuotto ei heidän
ryhmässään poikennut koulutuksen yleisestä ansiotasovaikutuksesta. Varhaisemmassa
Grilichesin (1979) yli kymmentä kaksoistutkimusta vertailleessa tutkimuksessa pää-
dyttiin siihen, että koulutuksen tuottovaikutus oli identtisillä kaksosilla hieman alhai-
sempi kuin tutkituilla vertailuryhmillä. Tosin selityksenä saattoi olla Grilichesin mu-
kaan myös mittausvirhe (Uusitalo 1996, 31). Yksi todettu koulutuksen ansiotasovaiku-
tus liittyy koulutuksen laatuun, kuten oppilaiden ja opettajien määräsuhteeseen koulu-
tuksessa (Card ja Krueger 1992).

Card (1994) on esittänyt empiirisen analyysin kannalta kiintoisan yksinkertaisen mal-
lin, missä lahjakkuusvaikutus ja koulutuksen hankinnan poikkeavat yksilökohtaiset
kustannukset ovat koulutuksen yleisen tuottavuuden ohella selittämässä yksilöllisiä
koulutusvalintoja (Card 1994, Uusitalo 1996, 23 - 25). Cardin mallissa koulutus voi
vaihdella yksilöiden välillä kahdesta syystä: koulutuksen erilaisista tuotoista  ja koulu-
tuksen erilaisten rajakustannusten vuoksi. Ensin mainittu vaihtelu vastaa karkeasti
ottaen vaihtelua kyvyissä eli kyvykkäämpi hyötyy enemmän koulutuksesta. Etuna
Cardin mallissa on, että kyvykkyys vaikuttaa koulutuksen tehokkuuteen eli koulutus-
hyötykäyrän kulmakertoimeen. Jos kyvykkyys vaikuttaisi vain koulutuskustannuskäy-
rän ja koulutushyötykäyrän leikkauspisteeseen, kyvykkäämmät voisivat investoida ky-
vyttömiä vähemmän koulutukseen, koska heillä on suuremmat vaihtoehtokustannukset
koulunkäynnistä.
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Paljolti Cardin ajatuksia edelleen kehitellen Uusitalo (1996, 48) esitti seuraavan mallin

(2.2)   log y i = βS i + γ1X i + ε1i

(2.3)     S i = γ2Z i + ε2i

Yksilön i ansiot (yi ) määräytyvät mallissa koulutuksen (Si ) ja eksogeenisten muuttuji-
en (Xi) tärkeimpinä työkokemus ja kyvykkyys perusteella. Zi on yksilökohtaisten ekso-
geenisten ominaisuuksien vektori, jotka vaikuttavat koulutuksen hankintaan. Tärkeim-
piä näitä muuttujia ovat Cardin mallissa tarkastellut kyvykkyys ja perhetausta. Käyttä-
en armeijan ns. P-testiä vuodelta 1970 kyvykkyyden indikaattorina Uusitalo arvioi
mallillaan koulutuksen ja lahjakkuuden suhteellista vaikutusta. Uusitalo havaitsi ky-
vykkyydellä näin mitaten selvän vaikutuksen sekä hankitun koulutuksen pituuteen että
ansioihin. Kun kyvykkyys otettiin huomioon, suoritettujen tutkintojen tuotot vähenivät
16 - 47 prosenttia ja lisäkouluvuoden tuotto 9,1 prosentista 7,5 prosenttiin (Uusitalo
1996, 76). 

Ottaen huomioon koulutuksen hankintapäätöksen endogeenisuus, Uusitalo päätyy kui-
tenkin siihen, että koulutuksen tuottoarvio Mincerin menetelmällä tuottaa alaspäin har-
haisen tuloksen. Perusteluna hän esitti, että ne jotka ovat syystä tai toisesta (vielä selit-
tämättömistä tekijöistä kuten motivoitumisesta johtuen) hankkineet odottamattoman
paljon koulutusta - ottaen huomioon heidän kotitaustansa ja  tuloksensa kyvykkyystes-
teissä - ovat ansaintakyvyltään keskimääräistä heikompia (Uusitalo 1996, 76 - 77).

2.6. Täydellisen/elaboroidun menetelmän ja ansiofunktiomenetelmän lähtökoh-
taoletukset ja niiden asettamat rajoitukset koulutuksen tuoton arvioinnille

Koulutusinvestointien tuottoarviot täydellisellä/elaboroidulla menetelmällä tai ansio-
funktiomenetelmällä voivat toimia tulevien koulutusinvestointien tuottoarvioiden läh-
tökohtana vain olettaen, että tulevaisuuden osaamistarpeet voidaan tilastollisesti mer-
kitsevästi estimoida menneestä koulutuksen tuottoja koskevasta aineistosta. Tämä on
hyvin rajoittava oletus nopean teknologisen muutoksen maailmassa.

Erityisen rajoittava oletus on pyrittäessä arvioimaan eri osaamiskokonaisuuksien hal-
linnan suhteellista tuottavuutta. Käytettäessä em. menetelmiä eri koulutusalojen
tuottoarvioiden laskemiseen, on varsin uskaliasta olettaa, että koulutuksen sisällössä ei
tapahdu merkittäviä muutoksia tai että trendinomainen muutos osaamisvaatimuksissa
jatkuu. Voidaanko esimerkiksi olettaa, että biologian koulutus oli 1980-luvun alussa
niin samanlaista kuin 1990-luvun lopulla, että kumpaakin voidaan kuvata samalla mää-
rällisellä mittarilla? Teknologian rajun muutoksen vuoksi voidaan perustellusti kysyä,
onko vuonna 1982 valmistunut kirjastonhoitaja yleensä saman alan ammattilainen kuin
vuonna 1997 valmistuva kirjastonhoitaja.

Muutoksen suunnan vaihtumisen ongelman voi olettaa olevan sitä suurempi mitä
disaggregoidummin ammatteja vertaillaan. Tarkastelujen tekeminen kovin yksityiskoh-
taisella aineistoilla ei ylipäätään ole mielekästä, jos henkilöt voivat taitojensa puolesta
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joustavasti siirtyä ammattiryhmästä toiseen. Esimerkiksi erot kemian insinöörien ja ke-
mistien taidoissa saattavat olla hyvin vähäisiä. Toisaalta mm. Jaffe-Froomkinin (1968)
ja Asplund-Vuoren (1996) poikkeavat tulokset viittaavat siihen, että myös ylipäätään
teknologisen kehityksen ja osaamisvaatimusten suhde on saattanut merkittävästi muut-
tua kolmessakymmenessä vuodessa. Lisää tätä näkemystä tukevaa aineistoa esitetään
seuraavassa luvussa. 

Keskeinen teknologisesta kehityksestä seuraava johtopäätös on, että koulutuksen tuot-
toarvioita ei voida paitsi erityisistä syistä tehdä yleistäen arvioita ajankohdasta toiseen.
Erityisesti tämä koskee jo mainittuja eri osaamisaloja vertailevia arvioita. Jos esimer-
kiksi 1970-luvulla insinöörikoulutuksen yhteiskunnallinen tuottoarvio oli korkeampi
kuin fyysikkotyön, on hyvin problemaattista yleistää tämä koskemaan 1990-lukua.
Tästä näkökulmasta olisi olennaista, että ajanjaksot, joilta eri koulutustyyppien tuotto-
arviot on laskettu, aina mainittaisiin. Ajanjaksojen puuttuminen vaikeuttaa esimerkiksi
Psacharopoulosin (1994) esittämien monien tulosten arviointia teknologisen kehityk-
sen valossa. 

Täydellisen/elaboroidun menetelmän tai ansiofunktiomenetelmän oletukset eivät ole
kovin rajoittavia

a) jos tarkastellaan suhteellisen hitaasti ja lineaarisesti eteneviä muutosprosesseja. Esi-
merkiksi uuden tietotekniikan osaamisvaikutus on jo havaittavissa vahvoina tilastolli-
sestikin merkitsevinä mittaustuloksina esimerkkeinä Tossavaisen (1994) havaitsemat
korkeammat ansiot tietokoneita työssään käyttävillä sekä Asplundin ja Vuoren (1996 )
havainnot pääasiassa tietotekniikalla menestyvistä kasvuyrityksistä.    

b) jos tarkastellaan alaa, jossa ammattikäytännöt säilyvät suhteellisen muuttumattomi-
na. Esimerkiksi sairaanhoitajan työn voi olettaa olevan vuonna 2005 melko samanlais-
ta kuin se oli vuonna 1985. Terveysteknologian  kehitys sen sijaan muuttanee voimak-
kaasti sairaanhoitajan lähiammatteja kuten lääkärin, sairaalafyysikon ja laborantin työ-
tä.

c) jos tarkastelun kohteena on  nykyinen tai lähitulevaisuudessa työmarkkinoille tuleva
työvoima ja sen sijoittuminen nykyisille työmarkkinoille pikaisesti lähinnä nykyisiä
taitojaan kehittäen. Ansiotasoa ja koulutusta koskevaa historiadataa voidaan täydentää
työpaikoille tehtävillä kyselyillä eri tavoin osaavan työvoiman tarpeesta ja maksuha-
lukkuudesta tällaisesta työvoimasta. Monesti yritysten aikaperspektiivi tarvitsemansa
työvoiman osalta ei kuitenkaan ylitä yhtä vuotta. Myös esimerkiksi työpaikkailmoituk-
sissa esitetyt taitovaatimukset muodostavat lähtökohdan tällaisille tarkasteluille.

Nuorisoasteen ammatillisen tai korkean asteen varsinkin alakohtaisia koulutuksen tuot-
toarvioita on yleisesti ottaen kyseenalaista perustaa menneeseen ansiotasokehitykseen.
Realisoituvien ansioiden kannalta on olennaista paitsi kansallisten innovaatiojärjestel-
mien kehitys, se uuteen teknologiaan perustuva osaaminen, jolla nuoret ansaitsevat tul-
lessaan työmarkkinoille 5 - 10 vuotta myöhemmin kuin ansiotasotilastojen kuvaama
tilanne. Opettajien koulutusta suunniteltaessa tarkasteluhorisontin pitäisi olla vielä pal-
jon kauempana.
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Tulevaa kehitystä koskeva epävarmuus kohdistuu erityisesti koulutuksen hyötyjen ar-
viointiin. Sen sijaan tulevat koulutuskustannukset voidaan arvioida menneestä kehityk-
sestä luotettavammin kahdesta syystä. Ensinnäkin koulutuskustannusten arviointi kos-
kee ajankohtaa, joka on  lähempänä kuin koulutuksesta palkka- tms. tuottoina ilmene-
vä hyöty. Teknologiassa ja kysyntätekijöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat näin vä-
hemmän koulutuskustannusten muotoutumiseen kuin hyödyn määräytymiseen. Toisek-
si voidaan olettaa, että vaikka koulutuksen sisältö muuttuisi esimerkiksi lääketieteen
opetuksessa merkittävästi, koulutuksen hinta suhteessa vaikkapa taloustieteen koulu-
tukseen voi säilyä suhteellisen vakiona. Itsestään selvää tämä toki ei ole. Esimerkiksi
kehitys viestintä- ja simulointitekniikoissa voi olennaisesti muuttaa koulutuskustan-
nuksia.

Selvityksen lopussa ehdotan, että koulutuskustannuksia ja koulutuksen tehokkuutta ni-
mettyjen taitojen (esim. matemaattiset valmiudet) tuottamisessa mitattaisiin menneen
kehityksen pohjalta esimerkiksi "täydellisen menetelmän" esittämällä tavalla. Koulu-
tuksen tai taitojen tuottamia hyötyjä ehdotan arvioitavan erikseen mahdollisten hyöty-
jen vaihteluväleinä, paitsi edellä tarkastelluilla menetelmillä, myös tukien arvioita tule-
vaisuudentutkimuksessa käytetyillä ns. heikkoihin kehityssignaaleihin perustuvilla me-
netelmillä.

Perinteisiin menetelmiin liittynyt oletus yksilöstä, joka koulutusta hankkiessaan opti-
moi elinikäisiä koulutuksensa tuottoja, olisi perusteltua  korvata "riskisijoittajalla", jo-
ka odottaa erilaisia hyötyjä  vaihtelevilla todennäköisyyksillä. Sijoitus koulutukseen
on muuttuvan teknologian olosuhteissa sekä yksilölle että yhteiskunnalle toimintaa
epävarmuuden vallitessa, kuten myös eri tavoin koulutettujen rekrytointi työnantajille
(vrt.  Spence 1973, Uusitalo 1996, 15). Tämä näkökohta olisi otettava huomioon myös
lähdettäessä kehittämään järjestelmiä, jotka keräävät takaisin koulutuksesta aiheutuvia
yksityistaloudellisia tuottoja, jotka eivät vastaa koulutuksen yhteiskunnallisia positiivi-
sina ulkoisvaikutuksina ilmeneviä tuottoja. Koulutusinvestointeihin liittyvää riskiteki-
jää voi pitää niin suurena, että  yhteiskunnan on ehkä mielekästä periä kulunsa takaisin
vain korkeasta toteutuneesta ansiotasosta.
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3 TEKNOLOGISEN MUUTOKSEN HAASTE OSAAMIS-
INVESTOINTIEN TUOTTAVUUDEN  ARVIOINNILLE 

3.1   Teknologian kehitys elinkeino- ja koulutuspolitiikan suuntaajana Suomessa 

Ruotsi jo pidempään ja Suomi selvästi 1980-luvun alusta lähtien ovat noudattaneet po-
litiikkaa, missä investoinnit osaamiseen ovat olleet avainasemassa. Åke E. Andersson
(1993) on esittänyt varsin voimakasta Ruotsin investointimallin kritiikkiä. Hänen mu-
kaansa Ruotsin investointimalli 1990-luvun alussa sisälsi kolme ongelmaa:

1. Materiaalisten investointien osuus BKT:sta alitti pitkällä tähtäimellä kestävän tason.
Näiden investointien osuus BKT:sta on Ruotsissa laskenut 1960-luvun noin 25 prosen-
tista 1990-luvun alun alle 17 prosenttiin. 

2. Kasvavat investoinnit koulutukseen, uuteen teknologiaan ja muuhun tietoon kuten
myös terveydenhoitoon ja muuhun inhimilliseen pääomaan eivät ole onnistuneet estä-
mään stagnaatiota ja taloudellisen kasvun hidastumista. Investoinnit koulutukseen ja
muuhun osaamisen kehittämiseen kasvoivat Ruotsissa 1960-luvun noin 5 prosentista
BKT:sta runsaaseen 10 prosenttiin 1990-luvun alussa. Anderssonin mukaan investoin-
nit inhimilliseen pääomaan antavat aivan liian huonon tuoton  nykyisellä tavalla järjes-
tää koulutusta, tutkimusta, perhepolitiikkaa ja terveydenhoitoa.

3. Inhimilliseen pääomaan investointien rahoitusjärjestelmä ei ole kehittynyt kohti pit-
källä tähtäimellä kestäviä ratkaisuja.  

Suomen ja Ruotsin tilanteet ovat Anderssonin mainitsemissa suhteissa  nopeasti muo-
dostuneet yhä samankaltaisemmiksi. Tämä näkyy sekä panostuksessa inhimilliseen
pääomaan että kiinteiden investointien vähenemisenä. Tutkimuksen ja tuotekehittelyn
kansantuoteosuus on TEKES:n vuoden 1996 vuosikertomuksen mukaan Suomessa
kasvanut vuoden 1984 noin 1,4 prosentista vuoden 1996 noin 2,6 prosenttiin.  Samaan
aikaan Ruotsissa osuus on kasvanut 2,7 prosentista vuonna 1995 3 prosenttiin. Yritys-
ten vuotuiset T&K -menot ovat Suomessa kasvaneet vuoden 1990 noin 5,5 miljardista
markasta vuoden 1996 noin 10 miljardiin markkaan eli kansantuoteosuuden kasvu oli
noin 1,1 prosentista noin 1,8 prosenttiin. Tästä kasvusta Nokia kattoi 2,5 miljardin
markan kasvullaan runsaat puolet. Samana aikana yritysten kiinteiden investointien
kansantuoteosuus supistui maassamme 23,3 prosentista 12,4 prosenttiin.

Pudotusta kiinteissä investoinneissa selittää paljolti rakentamisen romahdusmainen vä-
heneminen, mutta myös yritysten kone- ja laiteinvestointien kansantuoteosuus putosi
vuodesta 1990 vuoteen 1995 9,2 prosentista 5,8 prosenttiin. Erityisesti viimeisten vuo-
sien kehitystä selittää myös suomalaisten yritysten investointien suuntautuminen ulko-
maille, mitä ei ole vastannut vastaava ulkomaisten yritysten sijoitustoiminta Suomeen
(kuvio 3.1). Vuonna 1994 ulkomaille suuntautuneiden suorien  investointien kanta oli
2,35-kertainen verrattuna ulkomailta Suomeen suuntautuneisiin investointeihin (Ali-
Yrkkö ja Ylä-Anttila 1997).
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Kuvio 3.1  Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille 1983 - 95, mrd. mk. Nettopääoma-
virta sisältäen sijoitukset tytäryhtiöiden omaan pääomaan, lainat tytäryhtiöille, tytär-
yhtiöiden lainat emoyhtiöille sekä uudelleen sijoitetut  voittovarat.
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Lähde: Suomen Pankki, Ali-Yrkkö - Ylä-Anttila (1997)  

Suomen lisäpanostus tutkimukseen ja tuotekehittelyyn on poikennut vielä selvemmin
kuin Ruotsista muista kehittyneistä maista. Tutkimuksen ja tuotekehittelyn keskimää-
räinen osuus kansantuotteesta kaikissa OECD-maissa  oli vuonna 1994 suunnilleen sa-
ma kuin vuonna 1984 eli noin 2,3 prosenttia.  Saksassa ja Yhdysvalloissa osuus on jo-
pa laskenut niin, että Suomi ohitti vuonna 1996 Yhdysvallat tutkimus- ja tuotekehitte-
lyn kansantuoteosuudessa. Suomi on kuitenkin vielä  jäljessä, paitsi Ruotsia, myös
Japanin noin 2,7 prosentin panostusta.

Nopeasta kasvusta huolimatta esimerkiksi Nokian 3.5 miljardin markan tutkimus- ja
tuotekehitysmenoja ei voi pitää kovin korkeina. Sen tuotekehittelymenot olivat edel-
leen alle puolet ruotsalaisen kilpailijan LM Ericssonin menoista ja myös tutkimusme-
nojen osuus liikevaihdosta oli  Nokialla alempi kuin LM Ericsonilla.

Panostus high tech -tuotantoon on viimeisen kymmenen vuoden aikana kannattanut
paremmin Suomessa kuin Ruotsissa ainakin high tech -tuotannon vientiosuudella arvi-
oituna. Vaikka tutkimuksen ja tuotekehittelyn BKT-osuus on Ruotsissa korkeampi
kuin Suomessa, high tech -viennin osuus kaikesta viennistä on Suomessa korkeampi
kuin Ruotsissa. Vuoden 1996 aikana kansainvälisesti määriteltyjen high tech -toimi-
alojen, joissa tutkimus- ja tuotekehityspanoksen osuus liikevaihdosta on keskimäärin
yli 4 prosenttia, vienti kasvoi Suomessa 17 prosenttia ja oli 13,6 prosenttia koko vien-
nistä. Vuonna 1988 osuus viennistä oli vain 5,6 prosenttia. Viennistä noin 80 prosent-
tia oli elektroniikkatuotteita.
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Vuonna 1995 high tech -tuotteiden kauppatase kääntyi positiiviseksi Suomelle. Kaup-
pataseen positiivisuus perustui tuoteryhmiin elektroniikka ja tietoliikennevälineet sekä
tieteelliset instrumentit. Näiden kauppataseeltaan positiivisten alojen osuus Suomen
high tech -viennistä oli 71,9 prosenttia ja -tuonnista 48,6 prosenttia. Kemikaalien ja
lääkeaineiden ryhmässä, joka käsitti noin 7 prosenttia Suomen high tech -tuonnista,
vienti oli vain noin neljännes tuonnista (Korkean teknologian ... 1996). 

High tech -tuotteiden hyvä vientimenestys on yksi selitys sille, että niin kauppa- ja
teollisuusministeriössä, työministeriössä kuin opetushallinnossakin on vahvasti panos-
tettu teknologiseen ja erityisesti tietotekniseen muutokseen Suomen kansallisena me-
nestystekijänä. Suomen julkiset T&K -menot olivat vuonna 1996 noin 5 miljardia
markkaa. Valtioneuvoston tekemällä päätöksellä näitä menoja on tarkoitus lisätä vuo-
teen 1999 6,5 miljardiin markkaan valtionyhtiöiden myynnistä saatavilla tuloilla.

Pyrkimys kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ei ole jäänyt pelkästään li-
säresurssien ohjaamiseen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Huomiota on myös kiin-
nitetty oppimista tukevan sosiaalisen ja fyysisen infrastruktuurin rakentamiseen. Vuo-
den 1996 alusta käynnistyi mittavalla kokeilu- ja tutkimustoiminnan rahoituksella Suo-
mi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa kansainväliseen
kilpailukykyyn ja työllisyyteen tietotekniikan tehokkaalla hyödyntämisellä, koulutuk-
sen ja tutkimuksen laadun parantamisella sekä kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämi-
sellä. Erityisesti Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmalla tähdätään tietoverkkoihin no-
jaavan "Tiedon valtaväylän" rakentamiseen. Siihen viitataan nykyisen hallituksen oh-
jelmassa kahdessa kohden. Viestintää käsittelevässä kohdassa todetaan, että "kuvaa,
ääntä ja muuta tietoa välittävä tiedon valtaväylä ulotetaan kotitalouksien, julkisten pal-
velujen ja pk-yritysten käyttöön". Koulutusta koskevassa kohdassa todetaan: "Hallitus
panostaa tietoverkkojen ja tiedon valtatien antamien mahdollisuuksien hyväksikäyt-
töön. Tietoyhteiskunnan perustaidot tulee antaa kaikille suomalaisille".

Tieteen ja teknologian mahdollisuuksiin tarttumisen ohella toinen päälinja koulutuksen
kehittämisessä on ollut työllistymistä välittömästi tukevan ja passivoitumista ehkäise-
vän koulutuksen tarjoaminen. Aktivoivia työvoimapoliittisia toimenpiteitä on kohdis-
tettu yli 5 prosenttiin työvoimasta ja tämä on tapahtunut erityisesti lisäämällä tuntuvas-
ti työvoimapoliittista koulutusta. Avainasemassa tällaisen koulutuksen järjestämisessä
on ollut yritysten välittömien työvoimatarpeiden selvittäminen ja yrittäjyyteen kannus-
taminen.

Kolmas keskeinen koulutuspolitiikkaan vaikuttava linjavalinta on ollut koulutusta kos-
kevan päätöksenteon siirtäminen suuressa määrin oppilaitostasolle. Vuoden 1998 alus-
ta tulee voimaan uudistus, joka  keventää koulutuksen määrällistä säätelyjärjestelmää.
Uudistuksella lisätään erittäin olennaisesti ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjien itse-
näistä päätösvaltaa koulutuksen järjestämisessä.

Ammattikorkeakoulu-uudistus ollaan viemässä loppuun. Kokeilutoimintaa laajenne-
taan siten, että järjestelmä tulee olemaan vuonna 1998 lähes lopullisessa muodossaan,
jolloin ammattikorkeakouluja tulee olemaan noin 30. Yhden osan käynnissä olevaa ra-
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kenteellista murrosta muodostavat opetusministeriön ja opetushallituksen pyrkimykset
uudistaa ammattien kehityksen ennakointijärjestelmäänsä. Määrällisestä koulutussuun-
nittelusta aiemmin vastannut koulutussuunnittelun neuvottelukunta lopetti toimintansa
vuoden 1996 lopussa ja ennakointijärjestelmä hakee uutta muotoaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen
maassamme on toistaiseksi varsin hyvällä menestyksellä suuntautunut uusien teknolo-
gioiden ja erityisesti uuden tietotekniikan hyödyntämiseen yhteiskunnan kaikilla aloil-
la. Suomen kärkitila maailmassa matkapuhelintiheydessä ja internet-liittymien osuu-
dessa on yksi tulos tästä suuntautumisesta.

Suomen määrätietoinen suuntautuminen uusien teknologioiden hyödyntäjäksi herättää
kaksi jatkokysymystä, jotka liittyvät osaamisinvestointien tarpeeseen ja suuntaami-
seen. Ensimmäinen kysymys liittyy mahdollisuuteen ennakoida teknistä kehitystä ja
mahdollisuuteen käyttää tällaista tietoa koulutuksen tai yleisemmin osaamisen hankin-
nan suuntaamiseen. Tätä kysymystä tarkastellaan seuraavissa jaksossa. Jaksoissa 2.5.
ja 2.6. tarkastellaan jo tehtyjen teknologian ennakointitutkimusten valossa uuden tek-
niikan vaikutuksia osaamis- ja työvoimatarpeisiin. 

3.2   Millaista tietoa kannattaa hankkia teknologioista ja millaisin menetelmin?

Teknisten innovaatioiden leviämisen on toistuvasti havaittu noudattavan logistista "S-
käyrää", missä innovaatio leviää jatkuvasti täydentävillä innovaatioilla parantuen ensin
hitaasti, seuraavaksi osuuttaan nopeasti kasvattaen, sitten vaimenevalla nopeudella ja
lopuksi menettäen asemiaan muille innovaatioille. Perustuen ko. vaihejakoon Roussel
et al. (1991) ovat jaotelleet teknologiat uusiin, kasvaviin, kypsiin ja vanheneviin. Höl-
sä ja LaPointe (1995, 20) ovat viitaten heidän tutkimukseensa esittäneet eri vaiheissa
oleville teknologioille tyypillisiä ominaisuuksia (taulukko 3.1).

Taulukkoa vapaasti tulkiten voidaan  esittää seuraavia näkökohtia: 

- Mitä uudemmasta teknologiasta on kyse, sitä pidempi aika on yleensä sen kaupallis-
tamiseen. Toisaalta koska teknologioiden kehityskaarten nopeudet vaihtelevat, joille-
kin teknologioille vaihe uudesta vanhentuneeksi saattaa olla yhtä pitkä kuin toiselle
teknologialle eteneminen kypsästä vanhenevaan vaiheeseen.

- Mitä uudemmasta teknologiasta on kyse, sitä vaikeampaa on ennakoida sen teknistä
toimivuutta ja vaatimia kehittämiskustannuksia. Innovaation tuottaman hyödyn arvi-
ointi on yleensä helpompaa.

- Mitä aikaisemmin yritys lähtee soveltamaan menestyvää teknologiaa, sitä enemmän
se siitä hyötyy. Riskinä on kuitenkin panostaminen epäonnistuneeseen tekniikkaan.

Kukin yritys joutuu oman aikaisemman toimintansa ja taitonsa huomioon ottaen pohti-
maan, millaiseen ja missä vaiheessa olevaan teknologiaan sen kannattaa panostaa (vrt.
Hölsä ja LaPointe 1995, 18 - 22). Koko kansantalouden tai kansallisen innovaatiojär-
jestelmän tasolla näihin valintoihin liittyy kysymys, missä kehitysvaiheessa olevista
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teknologioista kannattaa ryhtyä yleisesti levittämään tietoa vähentäen tässä yhteydessä
myös niiden käyttöönottoon liittyvää epävarmuutta.

Taulukko 3.1 Tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) piirteet teknologian kehitys-
vaiheen mukaan

Lähde:  Hölsä ja LaPointe (1995, 20) mukaillen Roussel et al. (1991) 

Voidaan esittää useampia näkökohtia, miksi tietoa on perusteltua levittää Suomessa
entistä uudemmista teknologioista:

1) Valitessaan aktiivisen tutkimukseen ja tuotekehittelyyn suuntautuvan linjan Suomi
on siirtynyt yhä selkeämmin teknologioiden edelläkävijöiden joukkoon. Suomi on ku-
ronut umpeen valtaosan niistä teknologiakuiluista, joihin sen nopea kasvu ja rakenne-
muutos on vahvasti voinut perustua (Tiellä teknologiavisioon 1997, 11).

2) Teknisen kehityksen syklinopeus on lisääntynyt. Yritys tai yhteiskunta joka alkaa
soveltaa tekniikkaa vasta sen kypsässä vaiheessa, saa yhä useammin sovellutuksensa
valmiiksi vasta kun teknologia on jo edennyt vanhentuneeseen vaiheeseen. Nokian me-
nestykseen nostanut digitaalitekniikka on hyvä esimerkki "nopeasti etenevien teknolo-
giasukupolvien perheestä". Uuden biotekniikan yksi nykyinen avaintekniikka polyme-
raasiketjureaktio (PCR) eteni noin seitsemässä vuodessa tieteellisestä peruskeksinnöstä
 joka laboratorion työkaluksi.

3) Maailmantaloudessa on monia matalan palkkatason maita, jotka kykenevät entistä
tehokkaammin ja nopeammin soveltamaan edelläkävijöitä, kopioiden kypsässä tai jopa
vielä kasvavassa vaiheessa olevia teknologioita. 
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Edellä esitetyistä näkökohdista seuraa, että Suomen kannattaa ennakoida yhä epävar-
mempaa ja vaikeammin ajoitettavaa teknologista kehitystä. Miten tällaista kehitystä
sitten ennakoitaisiin? Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona tässä ovat ns. heikkojen
kehityssignaalien analysointiin kehitetyt menetelmät. Tällaisia jo vakiintuneita ja kan-
sainvälisessä tieteellisessä keskustelussa laajasti analysoituja menetelmiä ovat mm. pa-
tenttianalyysi ja Delfoi-tekniikka. 

Heikkojen kehityssignaalien tutkimukseen perustuvat menetelmät eivät sovellu kovin
hyvin aivan uusien innovaatioiden ennakointiin. Ne ovat tehokkaimmillaan etsittäessä
tekniikoita, jotka ovat siirtymässä uuden tekniikan vaiheesta kasvavan tekniikan vai-
heeseen.

Japanin kansallisen innovaatiojärjestelmän vahvuutena  voidaan pitää sen erityistä tai-
toa tunnistaa kasvuvaiheeseen siirtyviä tyypillisesti Yhdysvalloissa tai Euroopassa ke-
hitettyjä tekniikoita ja soveltaa niitä. Tästä näkökulmasta seuraava tutkimustulos on
erittäin kiinnostava. Japanissa tehtiin 247:lle lähinnä teollisuuden piirissä toimivalle
tutkimusyksikölle vuonna 1989 kysely niiden käyttämien teknologioiden vaikutusten
arviointimenetelmien käyttökelpoisuudesta (Deutchser Delphi-Bericht .... 1993, NIS-
TEP/ IFTECH, 1992 ).

Kuvio 3.2  Teknologioiden arviointimenetelmien käyttöaste ja arvioitu toimivuus Japa-
nissa, % vastanneista

Lähde: (Deutchser Delphi-Bericht .... (1993, 12-13), NISTEP/IFTECH, 1992)
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Kyselystä selvisi, että tutkimuslaitokset arvioivat patenttianalyysin ja pitkän aikavälin
tarkasteluihin relevanssipuutarkastelujen ja skenaariotekniikan ohella soveltuvan Del-
foi-tekniikan käyttökelpoisemmiksi kuin trendiekstrapoloinnin (kuvio 3.2), vaikka use-
ammat olivatkin käyttäneet trendiekstrapolointeja kuin mainittuja tulevan kehityksen
heikkojen signaalien tarkastelussa yleisesti käytettyjä menetelmiä.

3.3 Patenttianalyysi  geneeristen teknologioiden ja niiden vuorovaikutuksen
kuvaajana

Olen tarkastellut ja soveltanut Delfoi-tekniikkaa ja muita japanilaisessa tutkimuksessa
korkeita hyödyllisyysarviointeja saaneita heikkojen kehityssignaalien analysointeknii-
koita aiemmin tekemissäni tutkimuksissa (mm. Kuusi 1977, 1987, 1991 ja 1994), enkä
tässä yhteydessä tarkastele lähemmin niiden sovellutusmahdollisuuksia kansallisen in-
novaatiojärjestelmän kehittämiseen. Tässä ja seuraavassa jaksossa tarkastelen sen si-
jaan patenttianalyysia ja sen käyttömahdollisuuksia koulutustarpeiden ennakoinnissa.

Patenttianalyysilla tarkastellaan kehitystä tieteen ja tekniikan eturintamassa. Perusai-
neistona tarkastelussa ovat patenttihakemukset ja myönnetyt patentit. Analyysi voi olla
ulkokohtaista, kuten esimerkiksi eri maiden yrityksille myönnettyjen patenttien määrän
vertailua. Koulutussuunnittelun ja kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämisen
kannalta olennaista on kuitenkin tarkastella kehitystä sisällöllisesti arvioiden erilaisten
lupaavien geneeristen teknologioiden leviämismahdollisuuksia ja hyödyntämisen osaa-
misvaatimuksia. 

Askel sisällölliseen suuntaan on  patenttien ryhmittely eri aloille myönnettyihin. Pa-
tenttihakemusten tai tutkimusalojen välillä olevia linkkejä voidaan tutkia laskemalla
viittauksia  toisiin patentteihin tai  toisten alojen patentteihin. Vaihtoehtoisesti voidaan
laskea yhteisiä käsitteitä, joita on käytetty patenttihakemuksissa.

On olemassa varsin pitkälle kehitettyjä tekniikoita, joilla  voidaan rakentaa sisällöllisiä
yhteyksiä  eri aloille myönnettyjen patenttien kesken käyttäen lähtökohtana patenttiha-
kemuksissa käytettyjä yhteisiä käsitteitä.  Engelsman ja van Raan (1994) rakensivat eri
teknologioita yhdistävää karttaa seuraavissa vaiheissa. 

Kuinka Engelsman ja van Raan (1994) sovelsivat patenttianalyysia?

1) Patenttiaineistot tutkijat ottivat kahdesta lähteestä: United States Patent
and Trademark Office (USPTO)  ja European Patent Office (EPO). Patentti-
aineisto aggregoitiin 28:ksi teknologian alaksi perustuen Gruppin and
Schmochin (1992) luokitteluun. Luokittelu tehtiin patenttien kansainvälisten
koodimerkintöjen pohjalta (International Patent Classification, IPC). Luokit-
telu kattaa kaikki teknisen muutoksen alat painottaen viimeaikaista kehitys-
tä. Niinpä sellaiset "perinteiset alat" kuten epäorgaaninen kemia ja raken-
nusteknologia ovat patenteilla mitaten suurempia kuin "modernit alat" esi-
merkkeinä geenitekniikka ja elektroniikka.
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2. Engelsman ja van Raan kokosivat tutkimusvuodelta 1987 kaikki indeksoi-
dut avainsanat patenttien otsikoissa ja patenttien tiivistelmäkuvauksissa kul-
takin 28:lta teknologian alalta. Näin kukin teknologian ala tuli luonnehdi-
tuksi määrätyllä joukolla avainsanoja.

3. Muodostetut 28 avainsanaluetteloa muodostivat yhdessä avainsanojen ko-
konaisjoukon. Tutkijat laskivat kaikilla 28:lla alalla niiden patenttien luku-
määrän, joissa kukin avainsana esiintyi. Näin syntyi matriisi, jonka rivit (in-
deksi i) viittasivat avainsanoihin ja sarakkeet (indeksi j) teknologian aloihin.

4) Engelsman ja van Raan laskivat korrelaatiokertoimet sanaprofiilien (eli
sarakkeiden) välillä ja tulokseksi tuli teknologian alojen yhteyksiä kuvaava
korrelaatiomatriisi. Matriisin alkioina (cij) olivat siis korrelaatiot alan i ja
alan j välillä perustuen niiden sanaprofiilien yhtäläisyyksiin. 

5) Muodostettu alojen välinen matriisi määritteli 28 alan keskinäisen "lähei-
syyden". Nämä läheisyydet voitiin esittää kaksiulotteisena karttana monidi-
nesionaalisen skaalauksen tekniikalla.

Koonnoksessa kuvattu prosessi  tuottaa makrokuvauksen 28 keskeisen teknologia-alan
välisistä suhteista. Jos tarkastelu tehdään koskien useamman vuoden patentteja, voi-
daan vertailla kuinka teknologiakentän rakenne on muuttumassa. Engelsman ja van
Raan (1994) ovat vertailleet muodostuvia teknologioiden kenttiä vuosien 1979/1980
sekä 1987/1988 aineistoilla. He ovat myös käyttäneet vaihtelevia patenttiaineistoja eli
Euroopassa myönnettyjä patentteja, maailmassa myönnettyjä patentteja, maailmassa
myönnettyjä patentteja lukuun ottamatta Japania ja vain Japanissa myönnettyjä patent-
teja. Syynä Japanin erikoistarkasteluun oli sen muista poikkeava patentointikäytäntö. 

Kun Engelsman ja Raan esimerkiksi tarkastelivat menetelmällään maailmassa vuosina
1979/1980 ja 1987/1988 myönnettyjä patentteja, pois lukien japanilaiset patentit, erot-
tui selvästi elektroniikan ympärille muodostunut teknologioiden tai taitojen klusteri,
joka on 1980-luvun kuluessa selvästi voimistunut myönnetyillä patenteilla mitaten.

Tämän klusterin laidalla tiiviissä yhteydessä tietojenkäsittelyteknologiaan on telekom-
munikaatioteknologia. Kiintoisa muutos on paitsi tämän sektorin patenttien määrän
kasvu, laser-tekniikan asettuminen yhä tiiviimmin telekommunikaation "kylkeen". Toi-
nen selvästi  hahmottuva kokonaisuus oli geneettisen muuntelun, orgaanisen kemian ja
elintarviketekniikan muodostama yhä tiiviimpi kokonaisuus, jolla on yhteyksiä myös
polymeeritekniikkaan sekä prosessien ohjaus- ja erottelutekniikoihin. Kolmas kokonai-
suus, joka on patenteilla mitaten menettänyt suhteellista asemaansa 1980-luvulla, oli
mekaanisen työstämisen ympärille ryhmittynyt.

Engelsman ja van Raan (1994 ) esittivät teknologioiden yhteyksiä kuvaavan makrotar-
kastelun rinnalla karttoja, jotka kuvasivat teknologia-alueiden välisiä yhteyksiä sekä
teknologioiden sisältöä kuvaavia karttoja. Kartat muodostettiin patenttihakemuksissa
käytettyjen avainsanojen välisten korrelaatioiden perusteella. Viimeksi mainitusta on
ohessa esimerkkinä multidimensionaalisella skaalauksella tuotettu optoelektroniikan
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vuoden 1987 eurooppalaisten patenttien sisällön ulottuvuuksia kuvaava kartta (kuvio
3.3). Kuviossa sanojen koko ja tummuusaste viittaavat niiden esiintymisen määrään
patenttihakemuksissa.

Kuvio 3.3   Multidimensionaalisella skaalauksella tuotettu kartta optoelektroniikan
vuoden 1987 patenttien sisällöstä. Viivan yhtenäisyys ja paksuus viittaavat käsitteiden
yhdessäesiintymisten määrään

Avainsanoihin perustuvaa analyysia voi pitää yhtenä tapana päästä eri teknologian
aloilla vaikuttavien avainteknologioiden jäljille. Kuviosta 3.3 voidaan esimerkiksi löy-
tää viittaus lasertekniikan sovellutuksiin (laser-beam-scan), valokuitutekniikan käyt-
töön (optical-fibre-connect), nestekidenäyttöjen teknologiaan (liquid-crystal-display)
ja valokuvaustekniikkaan (photograph-silver-haloide).

3.4 Kuinka patenttianalyysista voitaisiin edetä geneeristen teknologioiden 
osaamis- ja investointivaikutusten arviointiin?

Koulutussuunnittelun kannalta ongelmana patenttien välisten linkkien laskemisessa on,
että ne kertovat varsin vähän niistä erityisistä taidoista, joita patenttien indikoima kehi-
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tys edellyttää. Linkkitiedoista ei myöskään voida päätellä, kuinka taloudellisesti mer-
kittävää toimintaa eri tutkimusalojen ryppäät nyt tai tulevaisuudessa tulisivat edusta-
maan. Edellä tarkastellun patenttianalyysin pohjalta voidaan esimerkiksi päätellä, että
elintarviketuotannon, lääkkeiden valmistuksen ja polymeerikemian sovellutuksia yh-
distävät jotkut geneeriset teknologiat, mutta analyysi ei paljasta näiden teknologioiden
sisällöllisiä ydinpiirteitä eikä niiden virittämiä osaamisvaatimuksia, investointitarpeita
ja odottavissa olevia vaikutuksia tuottavuuteen. 

Käsitykseni mukaan patenttianalyysin käytössä päästään parhaaseen tulokseen tulevan
teknologian tuottavuus-, osaamis- ja investointivaatimusten ennakoinnissa yhdistämäl-
lä se asiantuntijamenetelmien käyttöön. Engelsmanin ja van Raanin (1994) esittämän
kaltaiset analyysit voivat muodostaa yleistä tausta-aineistoa eri geneeristen teknologi-
oiden yhteyksiä, sisältöä ja vaikutuksia arvioitaessa. Lupaavista geneerisistä teknologi-
oista tulisi kuitenkin tehdä paljon yksilöidympiä ja niiden todellisia teknisiä piirteitä ja
käyttöyhteyksiä kuvaavia analyyseja kuin yleinen avainsanoista lähtevä analyysi voi
tuottaa.

Hedelmällinen tapa olisi muodostaa asiantuntijamenetelmiä, kuten Delfoi-tekniikkaa
käyttäen hypoteettisia lupaavia geneerisiä teknologioita, joiden leviämistä tutkittaisiin
osittain patenttianalyysin avulla. Tällöin täsmällisesti rajattuihin teknologioihin, kuten
polymeraasiketjureaktion käyttöön liitettäisiin asiantuntija-arviolla tietyt avainsanat,
joiden yhdessäesiintymistä eri alojen patenttihakemuksissa voitaisiin tutkia Engelsma-
nin ja van Raanin (1994) ehdottamilla menetelmillä.    

Osana asiantuntijamenetelmien käyttöä tarvitaan tarkastelukehikkoa, joka yhdistää tek-
nisiä mahdollisuuksia, markkinoilla ilmenevää kysyntää ja osaamisvaatimuksia. Yksi
luonteva tapa hahmottaa teknologisen muutosalan kokonaiskehitystä ja suhteuttaa sen
osatekijöitä on ns. Bonsai-puuanalyysi, jota ensimmäisinä sovelsivat suuret japanilai-
set yhtiöt kuten NEC (Dussauge et al. 1992 s. 104 - 113). Tulevaisuuden Bonsai-puuta
rakennettaessa pyritään tunnistamaan paitsi geneerisiä teknologioita ("juuret"), myös
tuoteryhmiä ("oksanhaarat") ja tuotteita ("lehdet"). Synteesinä näiden tutkimuksesta
muodostuu näkemys avaintaidoista ja tarvittavista infrastruktuuriratkaisuista ("puun
runko"). Vaihtoehtoiset investointipäätökset merkitsevät uusien haarojen tai juurien
kasvattamista puuhun tai rungon vahvistamista. Kuviona 3.4 on esimerkki komposiitti-
materiaalien Bonsai-puusta.

Bonsai-puuanalyysiin kuuluu olennaisesti puun kasvuympäristön tarkastelu. Julkisen
vallan toimet liittyvät paljolti juuri kasvuympäristöön. Koulutuksen järjestämisen ja
tuotekehittelyn rahoittamisen ohella julkinen valta vaikuttaa kasvuympäristöön mm.
standardeilla, patenttilainsäädännöllä ja julkisilla hankinnoilla. Näillä toimilla vaikute-
taan Bonsai-puun sisällä tapahtuvien yksityistaloudellisten investointien tekemiseen ja
tuottavuuteen.   
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Kuvio 3.4   Komposiittimateriaaleja tuottavan yrityksen Bonsai-puu

Lähde: GEST, 1986  lainattu  Dussauge et al. 1992, 112.

3.5   Teknologisen muutoksen vaikutuksia osaamis- ja työvoimatarpeisiin

Suomen T&K -panostukseen nähden parempaa menestystä Ruotsiin verrattuna voi pal-
jolti selittää suomalaisten high tech -yritysten ja erityisesti Nokian kyvyllä tarttua ja
soveltaa yhtä geneeristä eli monia sovellutuksia tarjoavaa teknologiaa: digitaalitekniik-
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kaa. Tämän teknologian merkityksestä yhtiölle kertoo paljon se, että Nokia Oy:n toi-
minta-ajatukseen kuului vuonna 1997 yhtiön varatoimitusjohtaja Lindenin mukaan toi-
miminen kaikilla niillä viestintä- ja tietotekniikan aloilla, joilla digitaalitekniikkaa voi-
daan soveltaa (Linden 1997).  

Suomen ja Ruotsin erilaista kehitystä osaamiseen panostamisen tuottavuudessa ei voi
selittää perinteisen taloustieteen tapaan vain resurssien allokointia tarkastelemalla.
Uuden evolutionaarisen ja innovaatioita korostavan taloustieteen keskeisenä tuloksena
voi pitää sitä, että teknologisella kehityksellä on suunta, joka ei ole vain yksinkertai-
nen menneisyyden jatke. Tämä näkemys toistuu eri muodoissa tätä taloustieteen suun-
taa esittelevän Innovation Systems and Competitiveness kirjan artikkeleissa (Kuusi
1996). Bengt-Åke Lundvallin mukaan perinteinen taloustiede on korostanut resurssien
allokointia varmuuden (tai muuttumattomuuden) vallitessa. Hänen mukaansa menes-
tyksellinen innovointi on kuitenkin nyt tärkeämpää kuin tehokas allokointi (Lundvall
1996 s. 17 -1 8). Gerald Silverbergin ja Bart Verspagenin (1996) mukaan taloudellinen
evoluutio on mielekästä nähdä osana vaiheittain etenevää laajempaa (palautumatonta)
evoluutioprosessia. Torsti Loikkasen (1996) lainaama J. S. Metcalfe (1993) on koros-
tanut, että vaikka keksintöjen syntyä ei juuri voida ennustaa, niiden leviämisen vaiku-
tuksia voidaan.  

Tarkasteltaessa kehitystä parin viime vuosikymmenen aikana tietotekniikan kehitys on
merkinnyt tärkeintä palautumatonta, sisällöllisesti aiemmasta teknisestä kehityksestä
olennaisesti poikkeavaa sekä koulutus- tai osaamisvaatimuksiin olennaisesti vaikutta-
nutta prosessia. Tietotekniikankin kehitys on itse asiassa tulosta monien geneeristen
teknologioiden kuten mikroprosessoreiden valmistuksessa käytetyn litografian, laser-
teknologian ja digitaalitekniikan yhteisvaikutuksesta. Vaikka kehitystä ovat määrän-
neet monet vaikutustavoiltaan osittain ristiriitaiset  teknologiat, ko. teknologioiden yh-
teisvaikutus osaamisvaatimuksiin on selvästi erilainen kuin ennen 1970-lukua vaikutta-
neiden teknologioiden.

Vaikka teknisen kehityksen  vaikutusten täsmällisempi ennakointi edellyttää eri yleis-
tettävien teknologioiden ominaispiirteiden huolellista analyysia, teknisen kehityksen
osaamisvaikutuksia voidaan tutkia myös epäsuorasti lähtien sen jo toteutuneista talou-
dellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tuoreessa raportissaan Yritykset kan-
sainvälistyvät - katoavatko työpaikat Jyrki Ali-Yrkkö ja Pekka Ylä-Anttila (1997) ovat
kiteyttäneet teknisen muutoksen yleisiä vaikutuksia seuraavasti: 

Kansainvälisten markkinoiden vapautuminen ja tietotekniikan kehitys ovat
aiheuttaneet yritystoiminnassa murroksen, jota voi verrata kahteen aiempaan
teolliseen vallankumoukseen. Kansainvälinen kauppa on viime vuosikym-
meninä kasvanut jatkuvasti nopeammin kuin kansalliset taloudet. Vielä no-
peammin ovat kuitenkin kasvaneet yritysten ulkomaiset suorat sijoitukset 

Kansainvälistyminen ja teknologinen muutos kietoutuvat toisiinsa. Yhtäältä
teknologia tekee globaalin yhteistoiminnan mahdolliseksi: tuotannon teho-
kas ja maailmanlaaja hajauttaminen on mahdollista vain kehittyneen infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologian avulla. Toisaalta globaalien markki-
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noiden syntyminen ja kansainvälisen kilpailun lisääntyminen ajavat yrityk-
siä uusiin teknisiin innovaatioihin ja edistävät uuden teknologian leviämistä.

Åke Andersson (1997) on verrannut uuteen viestintätekniikkaan liittyvää murrosta  uu-
den ajan alun murrokseen, missä kaksi aikaisemmin erillistä kommunikaatioverkkoa
Välimeren piirissä ja lähinnä Hansaliiton muodossa Pohjanmerellä ja Itämerellä linkit-
tyivät Keski-Euroopan läpi kulkevalla yhdyskäytävällä. Kuten tällöin vaatimattomassa
muodossa olosuhteet ovat nyt  viestintäteknologioiden muodossa ja viimeksi Internetin
vaikutuksesta muuttuneet niin radikaalisti, että koulutussuunnittelua on hänen mukaan-
sa nyt erityisen kyseenalaista rakentaa menneen kehityksen trendien varaan ottamatta
huomioon rakenteissa tapahtuneita suuria muutoksia.

Käynnissä oleva rakennemuutos on tehnyt hyvin ajankohtaiseksi keskustelun eri pää-
omatyyppien suhteellisesta merkityksestä ja erityisesti kahden osaamispääoman muo-
don eli sosiaalisen pääoman ja inhimillisen pääoman suhteesta. Reino Hjerppe (1996)
on eritellyt eri pääomatyyppien ja erityisesti sosiaalisen pääoman tulevaa merkitystä.
Hän viittaa Maailmanpankissa tehtyihin alustaviin laskelmiin, joiden mukaan ihmisten
tekemä pääoma (koneet, laitteet, rakennukset ja erilaiset fyysiset rakenteet) edustaisi-
vat eri maissa vain 15 - 36 prosenttia pääomakannasta. Loput 85 - 64 prosenttia kuu-
luisi kolmelle muulle pääoman lajille: inhimilliselle, sosiaaliselle ja luontopääomalle.

Kestävää kehitystä koskevat pohdiskelut ovat herättäneet kiinnostuksen luontopää-
omaan, johon kuuluvat osina mm. uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat sekä
biodiversiteetti. Inhimillinen pääoma sisältää Hjerppen mukaan sekä tuotannossa käy-
tettävän työvoiman määrällisen ulottuvuuden että työvoiman tieto- ja taitovarannon.
Inhimillinen pääoma on yksilöön sidottua pääomaa: sen määrä riippuu työvoiman
määrästä ja sen laatu tuotannon kannalta hyödyllisistä tiedoista ja taidoista. Sosiaalista
pääomaa Hjerppe luonnehtii Robert Putnamiin viitaten kolmella osatekijällä: toiminta-
säännöillä, näitä sääntöjä välittävillä verkostoilla ja yhteiskunnan jäsenten luottamuk-
sella sääntöjen pitävyyteen. Erityisesti moderni institutionaalinen taloustiede on koros-
tanut luotettavien käyttäytymissääntöjen merkitystä tärkeänä osana toimivaa yhteis-
kuntaa.

Teknologian kehityksen vaikutuksesta erityisesti mahdollisuudet verkostoitumiseen
ovat radikaalisti muuttuneet. Yhteiskunnalliset instituutiot on asetettu viestinnän te-
hostumisen ohella muillakin tavoin sekä yksityisiin ihmisiin että organisaatioihin koh-
distuvien kovien osaamisvaatimusten eteen. Kasvaviin osaamisvaatimuksiin perustuva
eriarvoistuminen on todellinen uhka sosiaaliselle pääomalle. 

Kirjassa Osaaminen ja ammattirakenne (Kuusi 1989) ehdotin lähinnä Suomen ja Yh-
dysvaltojen väestönlaskentojen yksityiskohtaisten ammattitietojen analyysin pohjalta
neljää keskeistä prosessia, jotka edelleen hyvin selittävät tapahtunutta osaamisvaati-
musten yleistä muutosta. Nämä  prosessit ilmentävät teknisen kehityksen ja  yhteis-
kunnallis-taloudellisen kehityksen yhteisvaikusta. Ajankohtaistettuina prosessit voi-
daan esittää seuraavasti:

1. Uuden tietotekniikkaan perustuvan automaatiotekniikan vaikutukset, jotka ensi vai-
heessa ovat ilmenneet lähinnä toisteisen työn vähenemisenä ja joustavuutta edellyttä-
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vien työtehtävien lisääntymisenä tai ainakin säilymisenä. Uutta tietotekniikkaa voidaan
soveltaa toistaisesti taloudellisemmin numeerisesti kuvattavissa oleviin ja/tai toisteisiin
tehtäviin niin älykkäänä prosessien ohjauksena esimerkiksi paperikoneissa, tekstinkä-
sittelyssä, valokopiokoneissa tai sairausdiagnoosien tekoa avustavina asiantuntijajär-
jestelminä kuin robottien muodossa. Tietotekniikan kehittyessäkin tehtävän numeeri-
nen kuvattavuus on automatisoinnin edellytys, vaikka se voikin olla hyvin näkymätön-
tä mm. digitaalitekniikan muodossa. 

2. Tieteellis-teknisen tiedon yleinen lisääntyminen, joka tekee mahdolliseksi sen käy-
tön yhä useammissa ammateissa. Haastavia uusia tekniikoita löytyy paitsi tieto- ja
viestintätekniikan aloilta myös uudesta biotekniikasta (mm. polymeraasiketjureaktion
avaamat laajat sovellutusmahdollisuudet DNA:n monistamiseen 1980-luvun lopulta
lähtien sekä erittäin nopeat ja tehokkaat DNA:n emäsjärjestyksen määrityslaitteet) ja
materiaalitekniikasta (mm. mahdollisuudet tehdä erittäin ohuisiin päällekkäisiin mate-
riaalikerroksiin perustuvia tai polymeeriketjuten suuntaamiseen perustuvia komposiit-
timateriaaleja, joille voidaan räätälöidä kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivat ominai-
suudet erittäin lupaavina mahdollisuuksina mm. aurinkokennorakenteet). 

3. Tuotannon kansainvälistyessä vähän osaamista edellyttävää tuotantoa voidaan siir-
tää matalan palkkatason maihin. Tällä vuosikymmenellä nopeasti edistyneet viestintä-
ja kuljetustekniikat ovat kaupan esteiden vähenemisen ohella johtaneet tai johtamassa
kehitykseen, missä tuotantoa hallitsevat klusteri- tai virtuaaliyritykset ovat pääasiassa
jääneet kehittyneisiin maihin, mutta alihankkijat joutuvat entistä tiukemmin kilpaile-
maan halpatuotantomaiden yritysten kanssa, Suomessa mm. virolaisten yritysten kans-
sa. Tässä kilpailussa ovat menestyneet parhaiten korkean osaamistason alihankkijat,
jotka voivat yhä tehokkaammin jakaa tuotteitaan  verkostojen välityksellä.

4. Elintason nousu merkitsee yksilöllisempien ja laadukkaampien tuotteiden kysyntää
ja/tai tuotemuotien nopeaa vaihtelua. Hyödykkeitä myydään yhä enemmän elämäntyy-
lien elimellisinä osina. Tämä prosessi on toistaiseksi suosinut tuotantoa lähellä pää-
markkina-alueita kuten Keski-Eurooppaa (mm. Italian menestys vaatetusteollisuudes-
sa) ja Yhdysvaltoja. Elintason nousu Aasiassa tai uusrikkaan luokan muodostuminen
Kaukoitään saattaa siirtää tähän osaamiseen perustuvaa tuotantoa lähemmäs näitä uu-
sia markkina-alueita.

Näihin kymmenen vuotta sitten esittämiini "megatrendeihin" on nyt vielä syytä lisätä
viides eli luontopääoman merkityksen korostuminen. Tuotanto-,  jakelu- ja kulutuspro-
sessit mukaan lukien uudet teknologiat on kehitettävä yhä enemmän luonnon kierto-
kulut huomioon ottaviksi, biodiversiteetin turvaaviksi, energiaa ja materiaaleja säästä-
viksi sekä terveydelle vaaralliset päästöt eliminoiviksi.

Kaikki yllä esitetyt prosessit korostavat osaamisen kasvavaa merkitystä työllistymisen
edellytyksenä. Erityisen selvä osaamista korostava johtopäätös on ensin mainitun pro-
sessin eli  tietotekniikan vaikutusten osalta. Viime vuosina ekonomistit ovat yrittäneet
arvioida ensimmäisen ja kolmannen prosessin suhteellista merkitystä osaavan ja osaa-
mattoman työvoiman tuloerojen kasvulle, joka on selvästi havaittavissa Yhdysvalloissa
ja Englannissa. Tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Eräässä konferenssissa, jonka New
Yorkin Federal Reserve järjesti vuonna 1995, kokoukseen osallistuneet ekonomistit

30



äänestivät avautuneen ulkomaankaupan ja teknologisen kehityksen tärkeysjärjestykses-
tä tuloerojen kasvun selittäjinä. Neljä viidestä piti teknologian kehitystä tärkeämpänä
selittäjänä (The Economist 28.9.1996) .

Miten tietotekniikan kehitys selittää ammattien muutosta muulla tavalla kuin viestin-
nän tehostumisen muodossa? Ihminen voi olla uuden tietototekniikan avulla työsken-
nellessään hyödyllinen vain, jos hänellä on taitoja, joita tietotekniikka ei kykene kor-
vaamaan. Tietokoneet ovat ylivoimaisia ihmiseen verrattuina laskentakyvyssään, ky-
vyssään varastoida suuria määriä tietoja sekä kyvyssään muistaa oikein. Tästä seuraa,
että tietokoneet pystyvät suorittamaan tehokkaasti ja säntillisesti numeerisesti ilmaista-
vissa olevia sääntöjä noudattavia tehtäviä. Nykyisiltä tietokoneilta puuttuu kuitenkin
luovaa ideointi- ja sopeutumiskykyä, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja taitoa tehdä
arvoihin perustuvia valintoja (vrt. Frederick Brooks kirjassa Rheingold 1989).

Ihminen säilyttänee etumatkansa joustavuudessa ainakin niin kauan kuin hermoverk-
kotietokoneet eivät yleisty. Eräänlainen välivaihe niihin siirtymisessä on ns. sumeaan
logiikkaan perustuva tietojenkäsittely, joka on nopeasti lisääntymässä jopa pesukoneen
kaltaisessa arkipäivän elektroniikassa. Näiden ihmisen assosiatiivista muistia jäljittele-
vien koneiden laaja käyttö luo aivan uudenlaisia haasteita. Toisella tulevaisuuden kes-
keisellä teknologiatyypillä, uudella biotekniikalla, voi ennakoida uuden tietotekniikan
vaikutuksia muistuttavia piirteitä. Myös se on perimmiltään paljolti informaatiotek-
niikkaa. Muutetaanhan siinä organismien geneettistä koodia.

Tietotekniikka on toistaiseksi kyennyt  tehokkaasti korvaamaan yksinkertaista teknistä
tai välineellistä osaamista, millä tarkoitan yleisesti kykyä saavuttaa etukäteen määritel-
ty tavoite tai konkreettisemmin tuotannon tapauksessa kykyä valmistaa etukäteen mää-
ritelty tuote. Tätä tukeva empiirinen havainto on, että kehittyneissä teollisuusmaissa
yksinkertaisissa toisteisissa tehtävissä teollisuudessa työskentelevien määrä on tuntu-
vasti pudonnut. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ryhmä "machine operators, assemblers
and inspectors" kasvoi vielä vuosina 1970 - 1980 noin 10 prosenttia, mutta väheni
vuosina 1980 - 1990 noin 20 prosentilla siitä huolimatta, että kokonaistyövoima kasvoi
kyseisenä aikana Yhdysvalloissa parikymmentä prosenttia. Suomessa työkoneiden
käyttäjät lisääntyivät 1970-luvulla runsaat 10 prosenttia, mutta vähenivät vuosina 1980
- 1990 parisenkymmentä prosenttia, siis jo ennen lamaa. 

Väheneminen ei kuitenkaan Yhdysvalloissa ole koskenut kaikkea fyysistä työtä. Vuo-
desta 1983 vuoteen 1992 ruuan valmistus- ja tarjoilutehtävissä toimivien määrä lisään-
tyi lähes 20 prosenttia. Myös siivoojien määrä lisääntyi viitisen prosenttia. Kampaaji-
en ja kosmetologien sekä terveydenhoidon avustavia tehtäviä hoitavien määrä lisääntyi
parikymmentä prosenttia. Näiden ammattiryhmien kasvu veti vertoja myyntitehtävissä
toimivien määrän kasvulle, joka mainittuna periodina oli myös noin 20 prosenttia,
mutta jäi kyllä jälkeen ryhmälle "Technicians and related support", jossa työskentele-
vien määrä lisääntyi kyseisenä periodina noin kolmanneksella (Statistical ... 1993).

Yhdysvalloissa kasvaneille ammattiryhmille on ollut ominaista, että ne ovat joko vaa-
tivia tai että ne työn yksinkertaisuudesta ja fyysisyydestä huolimatta edellyttävät jous-
tavuutta ja/tai ihmisten palvelua. Yhdysvalloissa liittovaltion työvoimatilastotoimisto
esitti arvion työllistämistään vuoteen 2005 mennessä lisäävistä ammateista (The Eco-
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nomist 28.9. 1996). Tässä arviossa suurimpia määrällisiä kasvuja ennustettiin toisaalta
"osaamisammateille" kuten tietokonejärjestelmien kehittäjille ja opettajille ja lakimie-
hille ja toisaalta "ihmissuhdeammateille" kuten sairaanhoitajille, kotiterveydenhoitajil-
le ja ravintoloiden henkilökunnalle.

Suomen kehitys palvelujen työllistävyydessä on poikennut Yhdysvalloissa tällä vuosi-
kymmenellä. Kun vielä 1980-luvulla hoitoala, ravintola-ala ja kauppa lisäsivät täällä-
kin selvästi työllistävyyttään, vuodesta 1990 vuoteen 1995 majoitus- ja ravitsemisalan
työllistävyys väheni yli 20 prosenttia ja kaupan yli 25 prosenttia. Tätä kehitystä ei seli-
tä pelkästään näiden alojen kotimaisen kysynnän pudotus, vaan myös pyrkimys selvitä
hyvin pienellä työntekijämäärällä mm. viemällä itsepalvelu äärimmilleen.

Tärkeä selitys erilaiselle kehitykselle on tuloerojen nopea lisääntyminen osaavien ja
vähemmän osaamista edellyttävien ammattiryhmien välillä Yhdysvalloissa. Tuloerojen
kasvu voidaan liittää sosiaalisen pääoman hupenemiseen. Sen yksi ilmenemismuoto
on, että vartijoiden ja poliisien on virallisissa työvoimaennusteissa arvioitu kuuluvan
nopeimmin kasvaviin ammatteihin. Kun pienituloisimman kymmenen prosentin mies-
palkansaajien tulot laskivat vuodesta 1980 vuoteen 1995 noin 20 prosenttia, parastu-
loisimman kymmenen prosentin tulot kasvoivat samana aikana 10 prosenttia. (The
Economist 28.9.1996). Erilaiseen kehitykseen on luultavasti kuitenkin johtanut paitsi
Suomen Yhdysvaltoihin verrattuna korkea suhteellinen palkkataso vähemmän osaa-
mista edellyttävissä palveluammateissa, myös ilmeisesti suomalaisen kulttuurin poik-
keuksellinen asenteellinen valmius itsepalveluun.

Ammattien muutosta sekä Yhdysvalloissa että Suomessa selittää paljolti se, että tieto-
koneohjatut laitteet ovat ihmiseen verrattuna varsin kyvyttömiä kahdessa perusosaami-
sen lajissa, nimittäin kyvyssä käsitellä toisia ihmisiä ja kyvyssä avustaa mielekkäiden
tavoitteiden asettamisessa. Itsepalvelun osuuden nopeaan kasvuun Suomessa voi yhte-
nä syynä pitää nuivaa palvelukulttuuria, missä edellä mainittujen taitojen kehittämi-
seen ei ole pantu käytännössä paljonkaan painoa.

Tärkeä kysymys tulevaisuuden kvalifikaatioiden kannalta on, missä määrin osaamison-
gelmaa voidaan ratkaista koulutuksella. Kouluttautumisen uuden teknologian tehtäviin
on jopa päätelty jyrkentäneen tietotekniikan aiheuttamia tuloeroja. Ensinnäkin uudet
koneet  ovat korvanneet  toistotyötä tekeviä. Toiseksi koulutetut ovat ehkä sopeutuneet
nopeammin uuden tekniikan käyttöön, mikä on edelleen nostanut heidän tuottavuut-
taan (The Economist 28.9.1996). Jos toistotyötä tekevät voitaisiin kouluttaa tarvitta-
viin osaamistehtäviin, tuloeroina ja työttömyytenä ilmenevän eriarvoistumiskierteen
pitäisi vähitellen helpottaa. Ainakin teoriassa kasvavien tuloerojen pitäisi myös kan-
nustaa lisäkoulutuksen hankkimiseen. 

Ratkaiseva kysymys on, kuinka moni on koulutettavissa tarvittaviin tehtäviin. Jos mer-
kittävä osa väestöstä ei ole koulutettavissa markkinoiden kannalta kilpailukykyisiin
tehtäviin, työttömyys- ja tulonjako-ongelma uhkaavat jäädä pysyviksi. Vähintään on-
gelma koskee ikääntyviä alhaisen osaamistason työntekijöitä.
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3.6   Organisaatioiden muutoksen haaste: verkottumisen osaamisvaatimukset

Yksi keskeinen tietoyhteiskuntakehityksen organisaatioiden toimintaan kohdistama
haaste, joka kohdistuu lähes kaikkiin ammatteihin, on verkottuminen. Verkottuminen
on kehityskulku, jossa kohdataan hyvin konkreettisena kysymys siitä, tulisiko panostaa
yksittäisten henkilöiden taitoina ilmenevään inhimilliseen pääomaan, organisaatioiden
tehokkaaseen tai tarkoituksenmukaiseen toimintaan johtavaan sosiaaliseen pääomaan
vai verkottumista edistävien laitteiden hankintaan eli kiinteään pääomaan.

Verkottumisen haasteita on pohdittu varsin laajasti valmistumassa olevissa työministe-
riön skenaarioissa (Andersson ym. 1997). Lähtien uuden teknologian tarjoamista mah-
dollisuuksista voidaan esittää seuraavia alustavia verkostoitumiseen liittyviä näkökoh-
tia:

- Verkoston piirissä oleva erityisosaaminen voidaan saada tehokkaasti kaikkien ver-
kostossa toimivien käyttöön. Tämä koskee niin abstraktia osaamista kuten tietodoku-
menttien välittämistä kuin myös osaamisen käyttöä fyysisten prosessien ohjaukseen
kuten paperikoneen etäohjausta. 

- Koska tarvittavan asiantuntijan löytäminen ja fyysinen etäisyys häneen eivät enää
muodosta entisen kaltaista ongelmaa, verkostona toimiminen edistää erikoistumista
avainosaamiseen.

-  Tehokas verkosto saattaa oppia nopeasti, koska yhden tahon oppima asia saadaan
nopeasti toisten käyttöön.

- Matkustus- ja kuljetustarve vähenee: tietoa voidaan siirtää ihmisten asemasta ja ly-
hennetään tavaran kulkumatkaa tai säästetään tarkoituksenmukaisina yhteiskuljetuksi-
na. 

Toisaalta verkostona toimimiseen liittyy myös ongelmia, joita voidaan pyrkiä käsitte-
lemään taitoja kehittäen:

- Pelkästään sähköisten verkostojen kautta tapahtuvasta työstä voi puuttua suoran sosi-
aalisen vuorovaikutuksen palkitsevuus ja sen tekeminen edellyttää itsekuria.

- Verkoston piirissä toimivien työrauha ja sitä kautta osaamisen kehittäminen ja sovel-
taminen voi olla uhattuna vähemmän tärkeiden yhteydenottojen vuoksi.

- Ilman tehokkaita verkostoitumisen välineitä verkostoyhteyksien ylläpito voi vaatia
kohtuuttomasti aikaa tai muita resursseja.

- Pyrkimys ylläpitää hyvin laajaa yhteysverkostoa voi kostautua verkostosuhteiden
pinnallistumisena, mikä voi uhata mm. sitoutumista yhteisten projektien läpivientiin.
Pinnallisista verkostosuhteista saattaa seurata pyrkimys yksipuoliseen hyödyntavoitte-
luun toisten verkossa toimivien kustannuksella, sen sijaan että pitkäjänteisempien kon-
taktien tavoin pyrittäisiin molempia osapuolia jatkuvasti hyödyttäviin ratkaisuihin.
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Käytännössä "hyvän verkkoratkaisun" ideaa on pyritty konkretisoimaan verkkoyrityk-
sen tai virtuaalisesti toimivan yrityksen idean kautta (Savolainen 1995, 71). Tällaisten
yritysten on katsottu saavan kilpailuetua joustavamman tuotantotapansa, kevyemmän
pääomarakenteensa ja -tarpeensa sekä ennen kaikkea pienempien kiinteiden kustan-
nustensa kautta. Tällaisen yrityksen päätöksenteon sekä tietoverkkoihin perustuvan
viestintä- ja hallintotavan on katsottu nopeuttavan asioiden käsittelyä ja pudottavan
hallintokustannuksia radikaalisti.

Verkkotyösuhteiden idea on, että niissä voidaan kullekin työlle määrittää sitä koskeva
ideaalinen tuotantomalli ja toteuttajajoukko. Kun työn tilaaja maksaa vain projektin
kustannukset, säästyy hän kiinteiden organisaatioiden ylläpitokustannuksilta. Hänen
kannattaa silloin maksaa tehdystä suoritteesta hyvä hinta.

Verkostona toimimisen yksi perusongelma on, kuka todella johtaa tällaista toimintaa
vai johtaako kukaan. Savolaisen mukaan verkostoyritysmallissa kustakin projektista
vastaa organisaatioyritys, joka vastaa toimeksiannosta kokonaisuutena tilaajalle ja luo
kuhunkin projektiin sopivan ryhmän verkon sisältä tai lisäten puuttuvaa osaamista
muista verkoista tai ulkoapäin. Savolaisen mukaan organisaattoriyritys voi vaihtua ver-
kon sisällä tehtävän mukaan, vaikka kehitys johtaneekin hänen mukaansa siihen, että
jotkut verkoston yritykset toimivat suorittajina ja toiset organisaattoreina. Ihannetila
on hänen mukaansa silloin, kun verkostossa on moniosaamista siinä määrin, että orga-
nisaattorin ja suorittajan rooleja voidaan vaihtaa.

Yksi verkostotalouden kehitysmahdollisuus on ulkomaankauppaa harjoittavien
"klusteriyritysten" hallitseva asema (Andersson ym. 1997). Tällaisen klusteritalouden
"perusratkaisu" on, että yksi osa verkosta asettuu tai joutuu vanhan mallisen konserni-
johdon asemaan, jota muut palvelevat alihankkijoina. Savolainen (1995, 71) tosin kri-
tisoi voimakkaasti tällaista ratkaisua katsoen sen johtavan jähmettymiseen ja näkökul-
mien ja itse busineksen alueen kaventumiseen ennemmin tai myöhemmin. Hänkin kui-
tenkin toteaa, ettei johtaminen tai koordinointi onnistu kaikilta. Keinotekoiset kierto-
järjestelyt tai periaatedemokratia ovat kalliita kokeilla yritystoiminnassa, jossa kaikki
työt myydään joustamiseen, osaamiseen ja tehokkuuteen perustuen.

Yksi tärkeä syy, jonka voi olettaa johtavan pysyvien organisointi- tai valtakeskusten
muodostumiseen verkostotaloudessa, on avainasemaan verkossa perustuva mahdolli-
suus kerätä taloudellista voittoa. Elleivät alihankkijat toimi samanaikaisesti useissa
verkostoissa kyeten tehokkaasti kilpailuttamaan klusteriyrityksiä  tai elleivät alihankki-
jat tavalla tai toisella kykene valvomaan yhteisesti etujaan, organisointi- tai klusteriyri-
tysten on mahdollista hyväksikäyttää niitä tehokkaammin kuin omaa palkattua työvoi-
maansa.

Vaikka klusteriyritysten ylivalta vaikuttaa varsin uskottavalta tulevaisuudenkuvalta,
aivan kokonaan ei voida sulkea pois mahdollisuutta "demokraattisesti" toimivasta ver-
kostotaloudesta. Internetin keskeinen ominaisuus on mahdollisuus rakentaa nopeasti ja
laajalle yhteyksiä, eli ainakaan kommunikaatioyhteydet eivät aseta rajoituksia alihan-
kintayritysten monitahoiselle verkottumiselle. Verkottumismahdollisuuksista
huolimatta alihankkijat voidaan kuitenkin pitää lieassa kostamalla välittömästi "uskot-
tomuus" tilausten menetyksellä ja yhteyksien katkaisemisella. On huomattava, että
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myös klusteriyritys voi entistä helpommin Internetin kautta löytää korvaavan alihank-
kijan. Suomen kaltaisilla markkinoilla, missä toimii vain harvoja klusteriyrityksiä,
mahdollisuudet kiristämiseen ovat erityisen hyvät elleivät klusteriyritykset oman etun-
sa vuoksi tai julkinen valta yleisen edun vuoksi ala suojella alihankintayrityksiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ainakin seuraavat taidot liittyvät tehokkaaseen ver-
kottumiseen sähköisiä välineitä käyttäen:

- uusien tietovälineiden käyttöön liittyvä "luku- ja kirjoitustaito" tällä hetkellä mm. ky-
vyt sähköpostin ja sähköisten tiedonhakujärjestelmien käyttöön sekä valmius oppia jat-
kuvasti uusia työskentelytapoja sisältäen myös taidon käyttää verkkoja tavalla, joka ta-
kaa työrauhan ja keskittymisen olennaisimpaan;

- kyky toimia yksin ja oma-aloitteisesti (self-management, "yrittäjämäisesti" toimimi-
nen);

- palvelualttius ja muut väljässä ryhmässä toimimisen taidot;

- "ympäristön monitoroinnin taidot" (Saarinen 1996): taito arvioida omien taitojen riit-
tävyyttä, estää teknologista jälkeenjäämistä ja identifioida potentiaaliset kumppanit ja
lupaavat työmahdollisuudet; 

- kommunikaatiotaidot monikulttuurisessa ympäristössä kuten riittävä kielitaito.

Verkostoyhteiskunnan saamasta muodosta, kuten sen hierarkisuudesta ja tiiviiden/väl-
jien ryhmien muodostumisesta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavasta polarisoitumises-
ta menestyviin ja syrjäytyneisiin riippuu, missä määrin seuraavat yleistaidot nousevat
keskeiseksi:

- lojaalisuus verkkoa hallitsevaa klusteriyritystä kohtaan;

-  toiminnan "yleiseettisyys" eli pyrkimys vastavuoroisiin hyötyihin verkkokumppanei-
den kanssa tai kuten Savolainen (1995) asian hieman utopistisesti ilmaisee: korkea
työetiikka vapaana kateudesta ja ahneudesta.
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4   KUINKA ARVIOIDA  OSAAMISINVESTOINTIEN TUOTTOA?

4.1   Koulutustarpeiden ennakointi hakemassa suuntaansa 

Koulutustarpeen ennakoinnissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana eletty epävar-
muuden aikaa, vaikka tulevan kehityksen joitakin yleisiä piirteitä voidaan edellisten
jaksojen tapaan jo  hahmotella myös tilastollisen aineiston valossa ottaen selitysperus-
teeksi muuttuva teknologia. Tuoreessa Opetushallitukselle tehdyssä ammatillisen kou-
lutuksen tarpeen kirjallisuusselvityksessä Jukka Lehtinen (1997, 3) päätyi seuraavaan
yleiseen johtopäätökseen. Se kertoo yleisestä koulutustutkijoiden kokemasta vaikeu-
desta päätellä menneestä kehityksestä tulevaa:

Viime vuosikymmenten työvoima- ja koulutusennusteiden heikoin kohta on
se, ettei niissä ole voitu ennakoida teknologian kehitystä vähänkään luotet-
tavasti edes muutamaa vuotta eteenpäin.... Käsillä oleva katsaus alan kirjal-
lisuuteen osoittaa, että painopiste koulutustarpeiden ennakoinnissa on siir-
tynyt makrotasolta mikrotasolle, lähinnä paikallisyhteisön tai oppilaitoksen
tehtäväkenttään. Samalla ennakointimenetelmät ovat yksinkertaistuneet. Ai-
emmista makrotason matemaattisista malleista on useinkin palattu kysely-
ja haastattelututkimusten tavanomaisiin menetelmiin. Joustavuus näyttää
olevan tämän hetken koulutuksen ja sen tarpeiden ennakoinnin avainsana.  

Yksi vastaus koettuun epävarmuuteen on ollut koulutuksen jatkuva evaluointi, joka on
otettu mm. Ranskan koulujärjestelmän kehittämisen keskeiseksi ohjenuoraksi (Re-
views of .... 1996). Tanskassa koulutuksen rahoituksessa on siirrytty Lehtisen (1997)
mukaan "taksimittarijärjestelmään" eli varojen myöntämiseen oppilaitosten aktiivisuu-
den mukaan. Koululle annetaan kokonaissumma varoja, jota oppilaitos on vapaa käyt-
tämään laillisiin tarkoituksiin omien prioriteettiensä mukaan (Vocational education ...
1995). Koulutuksen ja työelämän lähentäminen mm. oppisopimuskoulutuksen muo-
dossa on ollut yhteinen linja monien maiden koulu-uudistuksissa. 

Yksi keskeinen sopeutumismalli on ollut siirtyminen tutkintopohjaisesta koulutusjär-
jestelmästä kohti osaamismoduleihin (vrt. tietyn teknologian hallinta) perustuvaa jär-
jestelmää. Opetusmodulien ja yleisempien pätevyyksien suhteista käydään jatkuvaa
keskustelua. Sellin (1994) on esittänyt, että moduleita ei tulisi tulkita kiinteiksi opetuk-
sen ja koulutuksen yksiköiksi, vaan laajemman pätevyyden tai taitoryhmien integroi-
duiksi osiksi. Sellinin mukaan on keskeistä, että monet epäjärjestelmälliset modulointi-
tavat yhdenmukaistetaan ja että moduleille annetaan varmennustodistus, jos niitä liite-
tään osiksi tavanmukaiseen ja jatkokoulutukseen.

Koulutuksen kehittämisen linjat Suomessa ovat heijastelleet kansainvälisiä virtauksia.
Nykyisen koulutuspolitiikan päälinjauksia voidaan tiivistää seuraavasti:

1) "Teknologiapainotus" erityisesti tietoyhteiskuntakehityksen huomioon ottamisen ja
Tiedon valtatie -projektin muodossa
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2)  Siirtyminen osaamismoduliajatteluun erityisesti osana elinikäisen oppimisen strate-
giaa

3) Kehittämisvastuun siirtäminen yhä enemmän oppilaitoksille

4) Oppilaitosten jatkuva evaluointi mm. ulkomaisia evaluaattoreita käyttäen

5) Pyrkimykset ottaa erityisesti työllisyyskoulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa yhä
välittömämmin huomioon yritysten osaamistarpeet

6) Yrityksissä olevan "hiljaisen tiedon" (tacit knowledge) korostaminen ja mm. oppi-
sopimuskoulutuksen perusteleminen tällä ja

7) Markkinoiden kysyntään välittömästi vastaavien yrittämistaitojen kehittäminen. 

4.2   Miten tutkia osaamisinvestointien tuottoa?

Millaisia johtopäätöksiä edellä esitetystä voisi tehdä kansallisen innovaatiojärjestel-
män tutkimuksen osalta? 

Yksi selkeä tehtävä, jonka ratkaisemiseen on jo tarjolla mittava taloustieteellinen pe-
rinne inhimillisen pääoman teorian muodossa, on koulutusinvestointien tuottavuuden
arviointi. Perusvaikeus tuottavuusarvioiden tekemisessä on valinta perinteisen historia-
johteisen lähestymistavan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin suuntautuvan lähesty-
mistavan välillä. Molemmilla tarkastelutavoilla on etunsa ja haittansa. Historiallisiin
aikasarjoihin nojaavan tarkastelutavan etuna on eräänlainen perusluotettavuus. Perus-
tettaessa päätökset luotettavilla tilastollisilla menetelmillä todettujen vahvojen signaa-
lien varaan, toimitaan varmojen tietyllä hetkellä päteneiden tosiasioiden varassa. On-
gelmana on kuitenkin, että menneisyyden koulutustarpeet ei ehkä enää heijastakaan tu-
levaisuuden tarpeita.

Heikkojen mm. teknistä kehitystä koskevien tulevaisuussignaalien varassa toimittaessa
tieto on varsin epävarmaa, vaikka sen laatua voidaan systemaattisten asiantuntijamene-
telmien käytöllä hieman parantaa. Heikkotasoisenakin tieto kuitenkin koskee tulevai-
suuden mahdollisuuksia. Kun tehdään tulevaisuutta koskevia ratkaisuja perustuen tuo-
reisiin teknisiin keksintöihin, helposti aliarvioidaan soveltamisessa kohdattavat vaikeu-
det. Toisaalta oltaessa sovellutuksissa varhain liikkeellä, voidaan myös olla ensimmäi-
sinä hyödyntämässä avautuvia todellisia mahdollisuuksia. Kun Nokia Oy 1960-luvun
lopulla teki yhdellä osastollaan sen nykyisen menestyksen taustalla olevan avaintekno-
logian eli digitaalitekniikan ensimmäisiä sovellutuksia, tämä osasto sai pian lempini-
men "syöpäosasto". Vaikka heikkojen tulevaisuussignaaleiden varassa ei voida tehdä
varmoja investointien tuottoarvioita, jo se että saadaan eri alojen asiantuntijat ja kansa-
laiset pohtimaan teknologisen kehityksen näkymiä, vaikuttaa kehityksen suuntaan ja
edellytyksiin kuten todetaan kauppa- ja teollisuusministeriön  tuoreessa työryhmära-
portissa (Tiellä teknologiavisioon, 1997, 13). 

Heikkojen kehityssignaalien analysointiin soveltuvilla menetelmillä, kuten patenttiana-
lyysilla ja Delfoi-tutkimuksilla, voidaan  toisin kuin trendianalyyseilla hyödyntää tie-
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toja geneerisistä eli yleistämiskelpoisista tekniikoista, jotka ovat vasta laboratorioas-
teella tai joista on tehty vasta vähäisiä sovellutuksia. Myös toistaiseksi heikosti ilme-
nevät pitkän ajan muutokset kuten väestön ikääntymisen tai ympäristöongelmien vai-
kutukset voidaan usein ottaa paremmin huomioon. 

Lähtien edellä mainituista Suomen koulutuspolitiikan yleisistä linjauksista voisi päätyä
seuraaviin tutkimustarpeisiin.

Ensinnäkin on selvää tarvetta strategisesti tärkeiden koulutusalojen vertaileviin tuotta-
vuusarvioihin. Perinteisiä koulutusinvestointien tuottoarvioinnin menetelmiä on kui-
tenkin käsitykseni mukaan mielekästä käyttää vain sovellutuskohteet tarkkaan valiten.
Toisessa luvussa tarkastelujen "täydellisen tai elaboroidun menetelmän" ja "ansiofunk-
tiomenetelmän" perusoletus, että koulutuksen tulevat tuotot ja kustannukset ovat tilas-
tollisesti merkitsevästi ennakoitavissa eri tavoin koulutettujen nykyisistä tai historialli-
sista ansiotaso- ja koulutuskustannustiedoista, ei yleisesti ottaen päde Suomen talou-
den kilpailukyvyn kannalta keskeisillä nopean teknisen muutoksen aloilla.

Voidaan olettaa, että koulutuskustannukset käyttäytyvät stabiilimmin kuin koulutuksen
hyödyt. Voitaisiin ottaa tarkasteluun koulutuskustannuksiltaan kalleimpia aloja  ja ver-
tailla koulutuksen tuottavuutta näillä halpoihin aloihin. Toinen mahdollinen kohde-
joukko voisivat olla alat, joilla kansainvälinen liikkuvuus on suurinta, kuten terveyden-
hoitoala ja erilaisia asennustehtäviä tekevät. Koulutuskustannusarviot ja  koulutuksen
tehokkuus opittuina taitomoduleina voitaisiin perustaa kustannustilastoihin ja koulujen
evaluaatiotutkimuksiin.

Aloille, joilla tekninen kehitys muuttaa nopeasti  ammattitaitovaatimuksia, soveltuvat
perinteisiä menetelmiä paremmin tulevia mahdollisuuksia ennakoivat case-tutkimuk-
set. Case-tutkimuksissa tulisi toisaalta arvioida teknologioiden vaikutuksia eri alojen
koulutuksen (opittujen osaamismodulien) tuleviin hyötyihin ja näin tukea strategisten
koulutusalojen tuottavuuden vertailua. Toisaalta voitaisiin teknologian todellisissa so-
vellutustilanteissa vertailla eri pääomatyyppeihin (ihmisen tekemä pääoma, luontopää-
oma, inhimillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma) panostamisen mielekkäitä muotoja
ja suhteellista edullisuutta. Tällaisista konkreettisista pohdiskeluista lähtien voitaisiin
hahmottaa kokonaiskuvaa eri pääomatyyppien suhteellisesta merkityksestä ja niihin
panostamisen tuottavuudesta.   

Nopean teknisen muutoksen aloilla kohdataan vaiheessa, jolloin kehitykseen voidaan
vielä tehokkaasti vaikuttaa, kysymys eri investointimuotojen suhteellisesta tuottavuu-
desta. Koska investointeja uuteen tekniikkaan ei ole vielä tehty, voidaan jo tehtyjen
päätösten rajoittamatta pohtia, saadaanko paremmat tuotot sijoittamalla varoja esimer-
kiksi työvoiman kouluttamiseen vai tuotannon käynnistymisen tukemiseen. Tietotek-
niikan alalla multimedia saattaisi olla em. mielessä lupaava tutkimuskohde. Bioteknii-
kan alalla esimerkiksi polymeraasiketjureaktion (PCR) erilaiset sovellutukset saattaisi-
vat olla kiintoisa tutkimuskohde. 
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