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Elinkeinojen suhteellista merkitystä arvioidaan 
usein niiden osuudella käypähintaisesta arvon- 
lisäyksestä. Yksinään nämä osuudet antavat 
kuitenkin vajavaisen kuvan eri elinkeinojen 
merkityksestä ja niiden painoarvon kehitykses-
tä. Esimerkiksi teollisuuden osuus käypähin-
taisesta arvonlisäyksestä on vuosien mittaan 
alentunut ja yksityisten palveluiden osuus 
noussut, mutta muutos johtuu pitkälti tuotta-
vuuden sekä hintojen erilaisesta kehityksestä. 
Teollisuuden osuus kiinteähintaisesta arvon-
lisäyksestä on kasvanut.

Kiinteähintainen arvonlisäys heijastaa 
tuotannon määrää
Arvonlisäys määritellään tavaroiden ja palve-
luiden bruttoarvon, tuotoksen, ja niiden tuot-
tamiseen käytettyjen välituotteiden arvon ero-

tukseksi. Se vastaa käytännössä työntekijöiden, 
yrityksien ja niiden omistajien osuutta tuotok-
sesta. Arvonlisäykseen sisältyvät myös tuotan-
toon kohdistuvat verot maksetuilla tukipalkki-
oilla vähennettynä. Talouden yhteenlaskettu ar-
vonlisäys on bruttokansantuotetta pienempi, 
koska se ei sisällä arvonlisäveroa ja muita tuot-
teiden myynnin yhteydessä perittyjä veroja.

Arvonlisäys lasketaan sekä käyvin että kiintein 
hinnoin. Kiinteähintainen arvonlisäys saadaan 
deflatoimalla tuotos ja välituotekäyttö erikseen 
asianmukaisilla hintaindekseillä.

Kiinteähintaista arvonlisäystä sanotaan usein 
arvonlisäyksen volyymiksi tai määräksi. Se on 
yritys- ja toimialatasolla hieman harhaanjohta-
vaa, koska kyseessä on puhtaasti rahamääräi-
nen suure. Tuotoksen määrän voi useimmiten 
mitata ja mieltää myös kappaleina, litroina tai 
kiloina; arvonlisäyksen määrää ei.
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Vaikka arvonlisäyksen määrää on hankala 
konkretisoida, sillä on selvä tulkinta: kiintein 
hinnoin laskettu arvonlisäys kertoo, miten ar-
vonlisäys on muuttunut tuotetun määrän (ja 
käytettyjen välituotepanoksien määrän) muut-
tuessa. 

Arvonlisäyksen hinta puolestaan kertoo, kuin-
ka arvonlisäys on muuttunut tuotteiden ja vä-
lituotepanosten hintojen muutoksen vuoksi. 
Se nousee, kun tuotteiden hinnat nousevat ja/
tai välituotepanosten hinnat laskevat, ja alenee 
päinvastaisessa tapauksessa.

Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat 
ovat alentuneet
Teollisuustuotteiden hinnat ovat vuosina 1975–
2011 nousseet merkittävästi hitaammin kuin 
yksityisten palveluiden hinnat. Kansantalou-
den tilinpidon luvuista laskettu tehdasteolli-
suuden tuotoksen implisiittinen hinta oli jak-
son lopussa noin 2,8 kertaa korkeampi kuin sen 
alussa. Yksityisten palveluiden tuotoksen hinta 
nousi samana aikana yli viisinkertaiseksi. Vä-
lituotepanosten hinnat muuttuivat suurin piir-
tein samassa suhteessa, tehdasteollisuuden vä-
lituotepanosten hinnat kuitenkin nousivat hie-
man lopputuotteiden hintoja enemmän.

Tehdasteollisuuden arvonlisäyksen hinta osa-
puilleen kaksinkertaistui vuodesta 1975 vuo-
teen 2011. Korkeimmillaan hintataso oli vuonna 
1995, minkä jälkeen se on alentunut. Yksityisten 
palveluiden arvonlisäyksen hinta puolestaan 
viisinkertaistui vuosina 1975–2011 (kuvio 2).

Välituotepanosten hintojen kehitykseen (ja sitä 
kautta arvonlisäyksen hinnan ja määrän kehi-
tykseen) ennen vuotta 2001 liittyy jossain mää-
rin epävarmuutta. Hintojen muutos perustuu 
havaintoihin vuodesta 2001 alkaen; sitä edeltä-
vien vuosien luvut Tilastokeskus on arvioinut 
olettaen käytettyjen välituotepanosten määrän 
muuttuneen samassa suhteessa kuin tuotoksen 
määrä.

Vuosina 2001–2011 tehdasteollisuuden välituo-
tekäytön määrä on kasvanut tuotoksen määrää 
hitaammin. Jos tilanne olisi ollut sama vuosina 
1975–2000, välituotekäytön hinta olisi noussut 
arvioitua nopeammin, ja arvonlisäyksen hinta 
vastaavasti hitaammin kuin kuviossa 2.

Yksityisten palveluiden välituotekäytön määrä 
on vuosina 2001–2011 kasvanut tuotoksen mää-
rää nopeammin. Jos kehitys olisi ollut saman-
laista vuosina 1975–2000, välituotekäytön hinta 
olisi noussut arvioitua hitaammin, ja arvonlisä-
yksen hinta vastaavasti nopeammin kuin kuvi-
ossa 2.

Vaikutus kuviossa 1 esitettyihin arvonlisäyksen 
määriin olisi ollut päinvastainen, eli tehdasteol-
lisuuden arvonlisäyksen määrä olisi kasvanut 
vuosina 1975-2000 kuviossa esitettyä nopeam-
min ja yksityisten palveluiden arvonlisäyksen 
määrä kuviossa esitettyä hitaammin.

Kun tarkasteltavana on koko jakso 1975–2011, 
asialla ei ole sinänsä merkitystä johtopäätösten 
kannalta.
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Teollisuuden tuottavuus on noussut 
merkittävästi
Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat ovat 
siis alentuneet. Se on lisännyt kuluttajien osto-
voimaa ja luonut tilaa myös yksityisten palve-
luiden kysynnän kasvulle.

Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat ovat 
voineet alentua, koska tuottavuus on samanai-
kaisesti noussut voimakkaasti. Arvonlisäyksen 
määrä tehtyä työtuntia kohti on teollisuudes-
sa yli viisinkertaistunut vuodesta 1975 vuoteen 
2011. Samana aikana yksityisten palveluiden 
arvonlisäyksen määrä tehtyä työtuntia kohti on 
vain kaksinkertaistunut (kuvio 3).

Teollisuuden tuottavuus oli korkeimmillaan 
juuri ennen finanssikriisiä vuonna 2007 eli noin 
kuusinkertainen vuoteen 1975 verrattuna. Sen 
jälkeen se on alentunut muun muassa siksi, että 
yhden merkittävän korkean tuottavuuden alan, 
sähköteknisen teollisuuden, tuotanto on Suo-
messa vähentynyt.

Tuottavuuden kasvun ansiosta teollisuuden pal-
kat ovat voineet nousta, vaikka teollisuustuot-
teiden hinnat ovat nousseet hyvin hitaasti. Vuo-
desta 1975 vuoteen 2011 ovat käypähintaiset 
palkansaajakorvaukset tehtyä työtuntia kohti yli 
kymmenkertaistuneet. Yksityisissä palveluis-
sa palkat ovat nousseet liki samaa tahtia kuin 
teollisuudessa, yli yhdeksänkertaisiksi vuodes-
ta 1975 vuoteen 2011 (kuvio 4). Kun palvelui-
den tuottavuus on kehittynyt merkittävästi teol-
lisuutta heikommin, palvelusektorin palkkojen 
nousu on ollut tietyssä mielessä inflatorista.

Tuottavuuden muutoksen keskimääräiseksi 
vuosivauhdiksi vuosina 1975–2011 saadaan 
tehdasteollisuudessa 4,9 prosenttia ja yksityi-
sissä palveluissa 1,9 prosenttia. Vuosina 2001–
2011 luvut ovat vastaavasti 3,2 ja 0,6 prosenttia. 
Jälkimmäiset luvut perustuvat havaittuun hin-
takehitykseen, joten niiden perusteella voi pitää 
selvänä, että tuottavuuden kasvu on ollut koko 
jakson ajan tehdasteollisuudessa merkittävästi 
nopeampaa kuin yksityisissä palveluissa.

Teollisuuden osuus kiinteähintaisesta 
arvonlisäyksestä on noussut
Toimialojen osuudet arvonlisäyksestä laske-
taan nykyisin yleensä vain käypähintaisista lu-
vuista siksi, että määrien muutoksia lasketta-
essa on siirrytty käyttämään vaihtuvaa perus-
vuotta (edellistä vuotta) kiinteän perusvuoden 
sijasta. Kiinteähintaiset aikasarjat lasketaan ket-
juttamalla vuosimuutoksia, eivätkä komponen-
tit enää pääsääntöisesti summaudu bruttokan-
santuotteeksi.

Vuosittain vaihtuvaan perusvuoteen perustu-
vat laskelmat antavat aiempaa tarkemman ku-
van esimerkiksi bruttokansantuotteen määrän 
muutoksista. Kiinteää perusvuotta käytettäessä 
suhteellisten hintojen muutos aiheutti harhaa, 
joka saattoi olla varsin suuri. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa vuoden 2001 taantumasta toipuva 
talous kasvoi vaihtuvapainoisten lukujen mu-
kaan vuoden 2001 kolmannen neljänneksen ja 
vuoden 2003 toisen neljänneksen välisenä aika-
na 2,7 prosentin vuosivauhdilla, kun kiinteään 
perusvuoteen (1996) perustuvat luvut olisivat 
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antaneet kasvuvauhdiksi 4,3 prosenttia (Lande-
feld et al., 2003).

Tarkempien vuotuisten kasvulukujen hinta on 
se, ettei kiinteähintaisia osuuksia ole mahdol-
lista laskea suoraan julkaistuista luvuista. Se 
on harmillista, koska tuottavuus- ja hintakehi-
tyksen perusteella voi päätellä, että ero käypä- 
ja kiinteähintaisten osuuksien välillä saattaa ol-
la suuri.

Vaikka kiinteähintaisia osuuksia ei voi laskea 
suoraan tilastoista, niiden kehitystä on kuiten-
kin mahdollista arvioida. Painottamalla mää-
rien vuosimuutokset edellisen vuoden käypä-
hintaisella arvonlisäysosuudella saadaan kun-
kin toimialan kiinteähintaiset kontribuutiot ta-
louden arvonlisäyksen kasvuun, ja niiden avul-
la on puolestaan mahdollista laskea kiinteähin-
taiset arvonlisäosuudet tarkasteltaville vuosil-
le. Näin lasketuista luvuista ilmenee, että teolli-
suuden osuus arvonlisäyksen määrästä on vuo-
sina 1975–2011 noussut yli 6 prosenttiyksikköä, 
kun sen osuus arvonlisäyksen arvosta on alen-
tunut vajaat 8 prosenttiyksikköä (kuviot 5–6).

Teollisuuden painoarvon näennäinen vähene-
minen johtuu siis suurelta osin hyvästä tuotta-
vuuskehityksestä, minkä ansiosta se on toimi-
nut kasvun moottorina. Tuottavuuskasvun 
eväitä ei suinkaan ole syöty loppuun, joten 
teollisuuden panos elintason nousuun voi jat-
kossakin olla suuri. Yksityiset palvelut ovat 
osaksi varsin henkilöintensiivisiä, joten tuotta-
vuuden nostaminen on siellä vaikeampaa kuin 
teollisuudessa. Se on kuitenkin tarpeen, jos yk-
sityisten palveluiden halutaan nousevan teolli-
suuden rinnalle talouskasvun lähteeksi.
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