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ABSTRAKTI

Suomen rakentamisen tuottavuus on pysynyt pitkällä aikavälillä lähes ennallaan. 
Kehitys on ollut samansuuntaista myös ulkomailla. Tuottavuuden hidas nousu selittyy 
muun muassa siitä, että laadun muutos ei näy tuotetuissa määrissä ja että rakennus
kohteet ovat enemmän tai vähemmän ainutkertaisia, minkä vuoksi tuotantoa ei voida 
tehostaa kone ja laitepääomaa lisäämällä samalla tavalla kuin teollisuudessa. Tut
kimuksen empiirisessä osiossa saatiin tulos, jonka mukaan henkilöstön työkokemuk
sella on merkittävä tuottavuutta kohottava vaikutus. Ostopalvelut ja rakennuksen 
osien teettäminen ulkopuolella tehostaa toimintaa vain, jos ostojen kokoluokka 
nousee tarpeeksi suureksi. Tulosten mukaan myös T&Kinvestoinnit nostavat yleensä 
tuottavuutta, vaikka niiden koko olisi pieni.

TIIVISTELMÄ 

Suomen rakentamisen tuottavuus on pysynyt pitkällä aikavälillä lähes ennallaan. 
Tässä yhteydessä rakentamista on usein verrattu teollisuuteen, jossa tuottavuus 
on noussut selvästi.  Usein esitetään näkemyksiä, että ne alat, joissa mitattu tuot
tavuus on polkenut paikallaan tai jopa laskenut, ovat jollakin tavalla epäonnistuneet 
tai vähintäänkin toimineet heikosti. Tästä ei mielestäni ole kysymys. On olemassa 
varsin luonnollisia selityksiä eri alojen tuottavuuden kehityksen eroille. Tästä ei 
tietenkään voi vetää toisaalta sitäkään johtopäätöstä, etteikö rakentamisessa olisi 
potentiaalia parantaa tuottavuutta ja etteikö tämän potentiaalin hyödyntämistä 
kannattaisi tavoitella. 

Eri aloilla tuotavuutta nostetaan tyypillisesti ottamalla käyttöön entistä tehok
kaampia koneita ja laitteita, mikä juuri nostaa pääomavaltaisuutta. Rakentamisen 
työvaltaisuus on selvä merkki siitä, ettei alalla ole pystytty kohentamaan tuottavuutta 
edellä kuvatulla tavalla. Kaiketi rakennuskohteiden ainutkertaisuus ja monimutkaisuus 
sekä tästä selittyvä hiljaisen tiedon suuri merkitys rakentamisessa rajoittaa tuotta
vuuden nostoa ja pitää prosessin työvaltaisena. Hiljainen tieto tarkoittaa vaikeasti 
määriteltävää, usein kokemuksen kautta omaksuttua tietoa, jota on vaikea jakaa. 
Rakennuskohteiden yksilöllisyys ei koske vain sellaisia ainutkertaisia kokonaisuuk
sia kuten LänsiMetroa, Musiikkitaloa tai kirjastorakennus Oodia. Jopa kerrostalot 
eroavat toisistaan. Jokainen niistä on sopeutettava yksilöllisesti maastoon ja ne 
eroavat toisistaan sen perusteella, miten ne liittyvät vesijohto ja viemäriverkostoon 
sekä sähköverkkoon. Samantyyppisiä kerrostalojakaan ei valmisteta niin paljoa, että 
toistoa voitaisiin mitenkään verrata esimerkiksi autojen tai elektronisten laitteiden 
valmistukseen. Koska rakennuskohteet ovat aika suuria, määräaikaisia ja eroavat 
sijainniltaan, alihankkijat ja materiaalin toimittajat vaihtuvat melko paljon. Tämä 
vaikeuttaa osaltaan tuotannon johtamista.
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Tässä tutkimuksessa analysoidaan myös rakentamisen tuottavuuteen vaikutta
neita tekijöitä. Aineisto kattaa lähes kaikki Suomessa vuosina 1996 – 2016 toimineet 
rakennusalan yritykset. Tulosten mukaan työkokemuksella on merkittävä positiivinen 
vaikutus rakennusyritysten tuottavuuteen. Koulutuksen vaikutus taas ei ollut selkeästi 
positiivinen. Tosin tämän tuloksen luotettavuutta huononsi käytetyn koulutusmuut
tujan heikkoudet. Tuloksista voidaan kuitenkin vetää se johtopäätös, että varsin 
työvaltaisella rakennusalalla henkilöstön osaamisella on iso merkitys. Tämä koskee 
myös työn johtoa. Tätä taustaa vasten työharjoittelu ja edellytysten varmistaminen 
työharjoittelun onnistumiselle ovat ensi arvoisen tärkeitä. 

Tutkimuksessa saatiin myös selville, että itinvestoinnit, ostopalveluiden käyttö ja 
pyrkimys teettää erilaisia tarvikkeita ja rakennusten osia ulkopuolella teollisuudes
sa on kannattavaa vasta, kun päästään tarpeeksi suuriin euromääräisiin vuotuisiin 
hankintoihin tai investointeihin. Pienet ja usein keskisuuretkaan yritykset eivät hyö
dy tästä, koska tähän liittyvästä erikoistumisesta koituvat hyödyt liittyvät suureen 
mittakaavaan. Pienten ja keskisuurten yritysten etuna on joustavuus ja taas kerran 
työvoimaan osaavuus.

Tulostemme mukaan T&Kmenot edistävät tuottavuutta ainakin talonraken
nusalalla ja sekä pienissä rakennusyrityksissä. Julkisen sektorikin voisi näin edistää 
rakennusyrityksen tehokkuutta tukemalla toimialan T&Khankkeita. On merkille 
pantavaa, että tutkimuksemme mukaan näiden hankkeiden tuottavuusvaikutukset 
eivät parane hankkeen koon kasvaessa.  Niitä voisi siis suositella toteutettavaksi 
niin pienissä kuin suurissakin rakennusyrityksissä tai vastaavasti niin pieninä kuin 
suurinakin hankkeina.
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SUMMARY

The productivity of construction industry in Finland has remained almost constant in 
the long run. On this specific point, the construction industry is also often compared 
with the manufacturing, where productivity has increased vigorously. it is often said 
that industries in which productivity has stagnated have in some way failed. This is 
not necessarily true. Some rather natural factors explain nonexistent productivity 
gains in the construction industry. From this it does not, however, follow that there is 
no room to increase productivity in the construction industry or that it is vain to seek 
such a development. 

In various industries the deployment of more efficient machines and equipment 
makes it possible to raise productivity. With this the capital intensity of the produc
tion would also rise. The labour intensity of the construction industry in Finland and 
elsewhere is a clear indication that productivity has not been managed to raise in 
the manner described above. All in all, the uniqueness and the complexity of building 
projects and the big role of silent knowledge in the construction industry constraint 
the possibilities to increase efficiency. This also keeps the production process very 
labour intensive. By silent knowledge one means knowledge that is difficult to transfer 
to another person by means of writing it down or verbalizing it. The uniqueness in 
this context does not only refer to such super unique projects as Music House, West 
Metro or library building Oodi. Even quite regular apartment houses differ from each 
other with respect to their connection to water pipes, the sewer system and the 
electricity network. Same types of houses are neither produced a lot. So, repetitions 
in the production of such houses can by no means be compared with repetitions in 
the manufacturing of electronics or cars, for example. Because houses are quite large 
items, building in the same site does not last long time, subcontractors and material 
providers change repeatedly. This all makes the management of production difficult. 

In the empirical part of this project we analyse the factors which have impacted 
the productivity of the construction industry in Finland. The data covers years 1996 
 2016 and practically all the firms in the industry under those years.  According to 
the results, working experience has a robust and positive effect on the productivity 
of construction firms. The impact of education is more ambiguous, maybe due to 
the deficiencies of the data. From these results one can, however, conclude that the 
labour and management skill levels have a great impact on the productivity.   On 
these grounds one may recommend to invest resources in practical training which 
strengthens labour skills.  

This study also found out that information technology investments, the use of 
subcontracting and the purchases of materials and the basic components of building 
structure supports productivity only if annual purchases or investments are large 
enough. So it seems that for small and medium size firms it is difficult to benefit 
from outsourcing. Maybe costs savings from outsourcing are based on the speciali
sation enabled by it and related utilization of economies of scale. Small and medium 
size firms could, however, be successful, if they can take advantage of their simple 
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production system which relies on selfmaking. But for them, too, skilled labour and 
management is a necessary condition for efficiency.

This study discovered also that R&Dinvestments support productivity and that 
the related impact does not intensify with the size of a R&Dinvestment. It then pays 
for the public sector to support all kinds of R&Dprojects in the construction industry 
regardless of their size. 



10

1. RAKENTAMISEN LÄHIAJAN NÄKYMÄT

1.1. Suomen talouden kehitys

Suomen bkt kasvoi vuonna 2018 1,7 prosenttia, mutta viime vuonna kasvu jäi yh
teen prosenttiin. Tuotannon supistuminen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 
oli odotettua jyrkempää. Tosin viimeisen neljänneksen tietoihin liittyy vielä paljon 
laskennallista epävarmuutta ja muun muassa julkisten menojen odottamaton su
pistuminen. Toteutuneesta kehityksestä ei vielä voida vetää sitäkään johtopäätöstä, 
että vientimarkkinamme olisivat selvästi heikentyneet ennen koronavirusepidemian 
puhkeamista.

 Koronakriisin puhkeaminen ja leviäminen maailmanlaajuisesti romahdutti 
muutamassa viikossa maailmantalouden ja painoi sen kasvun vahvasti miinukselle. 
Suomeen kriisi vaikuttaa kahta kautta. Vientimarkkinamme ovat heikentyneet ja tois
aalta kotimaisen kriisin hoito on edellyttänyt monien palveluiden sulkemista. Oheinen 
taulukossa 1 esitetty näkemys Suomen talouskehityksestä perustuu Palkansaajien tut
kimuslaitoksen (PT) kevään 2020 ennusteeseen vuosien 2020 ja 2021 osalta. Ennuste 
sisältää ajatuksen tuotannon jyrkästä supistumisesta maalistoukokuussa ja kasvun 
nopeahkosta vauhdittumisesta vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä lähtien. 
Tunnusmerkillistä vuoden 2020 lamalle olisi se, että vienti supistuu kaikkein eniten. 
Vielä vuoden 2021 lopussa vienti olisi 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin koronakriisin 
käynnistyessä. Hallituksen pyrkimys torjua koronaepidemiaa ja pienentää sen aikaan
saamaan suhdannekuoppaa kasvattaa julkisia menoja tänä vuonna. Jos kehitys menee 
edellä kuvatulla tavalla, Suomi selviä tästä kriisistä keskiverto EUmaata paremmin.

Taulukko 1. Suomen kansantalouden kasvuprosentit ja työllisyysaste

2019 2020 2021 2022

Bkt 1,0 5,0 4,5 1,5

Tuonti 2,2 10,0 5,0 3,0

Vienti 7,2 15,0 10,0 3,0

Yksityinen kulutus 1,0 5,0 3,0 2,5

Julkinen kulutus 0,9 5,0 0,0 0,0

Investoinnit 0,8 5,0 4,0 1,0

Työllisyysaste 72,6 68,0 70,0 72,0

Lähde: Tilastokeskus

Entä onko koronakriisi aikaansaanut joitain riskejä, jotka ovat nimenomaan Suomelle 
ominaisia? On ilmeistä, että kriisin jälkeen edellytykset investoinneille kypsyvät eri 
maissa vasta vuoden pari sen jälkeen, kun yksityisten henkilöiden ja yritysten tu
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lonmuodostus on normalisoitunut. Tämän mukaan kulutustavaroiden kysyntä elpyy 
investointitavaroiden kysyntää nopeammin. Suomen vientimarkkinoiden kannalta 
tämä on huono asia. Onhan Suomen viennistä investointitavaroiden ja investointeihin 
liittyvien välituotteiden osuus suurempi kuin keskiverto EUmaassa. 

Voitaisiin ajatella, että koronavierusepidemia vaarantaisi myös risteilijäalusten 
valmistukseen, josta on taas tullut keskeinen vientielinkeino Suomelle. Risteilyjä 
järjestävät yritykset ovat kriisissä ja niiden rakentamista koskevia tilauksia voidaan 
joutua peruuttamaan. Ikävien kokemusten vuoksi ihmiset saattavat kammoksua 
menemään ”loukkuun” risteilyalukselle. Mutta tämä ei onneksi näytä pitävän paikka
na. Uusimpien tietojen mukaan risteilyjen kysyntä ensi vuodelle on vahvaa, eivätkä 
ihmiset halua peruuttaa jo tilattuja matkojaan. Tämä viittaa yleisimminkin siihen, että 
koronavirusepidemian jälkeen halutaan palata mahdollisimman nopeasti ”entiseen 
elämään”. 

Suomea ajatellen silläkin voi olla merkitystä, että koronakriisissä ihmisten välin
en yhteydenpito on perustunut telekommunikaatioon. Tämä taas jouduttanee in
vestointeja muun muassa 5Gtekniikkaan, joka on nykyisen Nokian ydinaluetta. Muilta 
osin on vaikea sanoa, miten vientielinkeinomme koronakriisistä toipuvat. Kemiallisen 
metsäteollisuuden tuotteiden menekki tulee ilmeisesti olemaan kohtuullista. Pääosin 
kotimarkkinoille tuotteita toimittavasta teollisuudesta ainakin elintarviketeollisuudes
sa kolhut ovat vähäisiä. Koronakriisistä kärsineet palveluelinkeinot – matkailu, 
hotelli ja ravintolaala sekä   henkilökohtaiset palvelut ja kulttuuri – alkavat elpyä 
heti, kun epidemia hiipuu.

1.2. Rakentaminen 2020–2022

Tässä luvussa raportoidaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) toimialamallin tuot
tamia ennusteita rakentamiselle. Toimialamalli on kytketty PT:n kokonaistaloudelliseen 
malliin. Oheinen kuvio 1 tuo esille sen, kuinka hyvin käyttämämme malli kykenee 
selittämään toteutunutta kehitystä.

Kuviossa toimialamalli selittää aika hyvin toteutunutta kokonaistuotantoa. Malli 
selittää hyvin myös työllisyyttä ja työntunteja. Arvonlisäystä malli selittää hyvin 
paitsi vuosilta 2001 ja 2002, jolloin rakentamisen arvonlisäys notkahti lisääntyneen 
välituotekäytön vaikutuksesta.

Rakentamisen liikevaihtokuvaajan määräindeksin mukaan liikevaihdon volyymi on 
ollut vuoden 2019 tammi–joulukuussa 0,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tämä 
arvioi lähinnä kokonaistuotantoa. Malli antaa vuodelle 2019 lähes saman luvun. Mutta 
mallin mukaan rakentamisen arvonlisäys olisi pienentynyt jo viime vuonna selvästi. 
Tilastokeskuksen kansantaloudentilinpito ei ole vielä julkaissut viime vuoden lukua.  

Tänä vuonna rakentamisen kehitystä hallitsee koronavirusepidemian määräämien 
rajoitusten vaikutus. Mutta jo sen perusteella, että rakentamisen liikevaihdon määrä 
on viime kuukausina (ennen koronakriisin vaikutusta) supistunut ja että uudisrak
entamisen volyymiindeksi on ollut lähes koko viime vuoden alamäessä, rakennus
tuotanto supistuu tänä vuonna edellisvuodesta. Tätä näkemystä tukee myös se, 
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että rakennusluvat ovat olleet laskussa. Niiden kertymä oli vuonna 2019 runsaat 4 
prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tähän päälle tulee vielä koronavirusepi
demian aikaansaama häiriö, joka on huomattava muttei rakentamisessa ensi alkuun 
niin suuri kuin jollain muilla toimialoilla. 

Kuvio 1. Rakentamisen kiinteähintainen kokonaistuotanto, toteutunut tuotanto (purppuranpunai

sella) ja mallin selite (harmaalla), miljoonaa euroa vuoden 2010 hinnoin

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Kuvio 2. Rakentamisen arvonlisäys, toteutuma (purppuranpunaisella) ja ennuste (harmaalla), miljoo

naa euroa vuoden 2010 hinnoin

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Taulukossa 2 on esitelty PT:n makromalliin kytketyn toimialamallin aikaansaamat 
ennusteet rakentamiselle. Käytetyssä ennustekehikossa bkt:n kasvu on kiinnitetty 
bktsarakkeen ilmaisemalle tasolle.

Ennusteen mukaan rakentamisen arvonlisäyksen volyymi supistuisi tänä vuonna 
(2020) 4,3 prosenttia. Tätäkin enemmän pienenee kokonaistuotanto, jossa ovat 
mukana välituotteet. Ennusteen mukaan tuotanto palautuisi vuoden 2021 lopulla 
sille tasolle, miltä tuotanto putosi koronavirusepidemian vaikutuksesta. Taulukon 
2 ennusteet ovat kuitenkin malliennusteita, jotka eivät välttämättä osaa ottaa 
huomioon sen laatuista shokkia, jonka koronavirusepidemia aiheutti.  Tuotannon 
supistumista tänä vuonna selittävät tuotantohäiriöt muun muassa välituoteket

Kuvio 3. Rakentamisen työllisyys (1000 henkeä), toteutuma (purppuranpunaisella) ja ennuste 

(harmaalla)

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Taulukko 2. Rakentamisen malliennusteet vuosille 2019–2022, kasvuprosentteja

Rakentaminen Koko kansantalous

Arvonlisäys 
kiinteähintainen

Kokonaistuotanto
kiinteähintainen

Työtunnit Työlliset Reaalisen
BKT:n kehitys

2018 2,4 4,5 3,7 4,4 1,7

2019 0,9 0,1 1,1 1,2 1,0

2020 4,3 4,9 3,8 3,9 0,0

2021 3,2 1,8 1,4 0,9 2,6

2022 1,1 1,9 1,5 1,7 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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juissa sekä tulopohjan romahduksen aikaansaamat uusien aloitusten peruutukset 
ja lykkäykset. 

Koronavirusshokin vaikutuksesta kokonaan uusien rakennuskohteiden aloit
taminen viivästyy. Tämä koskee erityisesti asuntorakentamista. Kun väestön tulot 
supistuvat ja asuntojen hinnat sen seurauksena alenevat, taloudelliset edellytykset 
uudelle rakentamiselle heikkenevät. Vasta jonkin ajan kuluttua siitä, kun kansantalous 
on päässyt uudelleen jaloilleen, uusi rakentaminen voi alkaa. Niinpä voisi ajatella, 
että tuotanto supistuu tänä vuonna jonkin verran vähemmän kuin mitä taulukossa 2 
on ennakoitu. Vastaavasti vuosien 2021 ja 2022 kasvuluvut jäisivät mallisennusteen 
antamia lukuja pienemmiksi. 

Toimialaennuste arvioi myös rakentamisen työllisyyden ja työtuntien kehitystä 
tulevina vuosina. Niiden kehitys noudattaa pitkälti tuotannon uraa. Niinpä sekä 
työllisyys että työtunnit supistuvat tänä vuonna lähes 4 prosenttia, mutta kääntyvät 
nousuun vuodesta 2021 alkaen.

2. RAKENTAMISEN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA 

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Rakentamisen työvoimakustannukset ovat vuodesta 1995 vuoteen 2018 nousseet 
Suomessa nopeammin kuin esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, Espanjassa ja Ranskas
sa, mutta hitaammin kuin Italiassa ja Ruotsissa.  

Kuvio 4: Rakentamisen työvoimakustannukset eri maissa

Lähde: Eurostat
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Suomessa rakentamisen työvoimakustannusten nopeahkon nousun vastapainoksi 
myös työn tuottavuus on noussut suhteellisen nopeasti. Tämän vaikutuksesta rakenta
misen yksikkötyökustannukset – työvoimakustannukset jaettuna työn tuottavuudella 
– ovat kohonneet Suomessa vähemmän kuin useissa muissa maissa. Vain Saksassa ja 
Hollannissa ne ovat jaksolla 1995–2018 nousseet hitaammin kuin Suomessa. 

Kuvio 5: Rakentamisen yksikkötyökustannukset eri maissa

Lähde: Eurostat, EU Klems, Tilastokeskus ja SCB
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Kuvio 6: Rakentamisen työvoimakustannusten taso eri maissa, euroa

Lähde: Eurostat
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1 Katso Eurostat newsrelease 11.4.2019.

Mutta mitä rakentamisen työvoimakustannusten tai yksikkötyökustannusten 
kehitys kertoo? Miten siihen pitäisi suhtautua? Rakentamisen työvoimakustan
nuksilla on erilainen vaikutus kansantalouteen kuin vientiteollisuuden työvo
imakustannuksilla. Niillä on verraten vähän tekemistä Suomen kansainvälisen 
hintakilpailukyvyn kanssa. Puhuttaessa palveluiden työvoimakustannuksista niiden 
väitetään tyypillisesti vaikuttavan vientihyödykkeisiin sitä kautta, että vientiteol
lisuus käyttää kotimaasta ostamiaan palveluita vientituotteidensa välituotteina. 
Tämä koskee kuitenkin vain pientä osaa Suomessa tuotetuista palveluista, selvim
min tietopalveluita, joiden tuottaminen on Suomessa suhteellisen edullista. Tämä 
välituoteargumentti ei juuri sovellu rakentamiseenkaan. Ehkä voitaisiin ajatella, että 
rakentamisen kustannustason nousu nostaa kiinteän pääoman hintaa ja lisää sitä 
kautta vientiteollisuudenkin kustannuksia.  Mutta Suomen viennin kannalta tämän 
merkitys jäänee aika pieneksi.

On myös argumentoitu, että palveluiden tai rakentamisen kustannustaso 
vaikuttaa kansainväliseen kilpailukykyyn myös toisella tavalla. Tässä selityksessä 
lähdetään siitä, että palveluiden tai rakentamisen työvoimakustannusten nousu 
johtaa palveluiden ja asuntojen kallistumiseen, mikä heikentää niitä ostavien 
henkilöiden toimeentuloa. Tämän taas voitaisiin sitten ajatella johtavan vaatimuk
siin palkan nostosta ja lopulta palkan korotuksiin. Kun tämä vaikutus ulottuisi 
vientiteollisuudenkin piirissä työskenteleviin, olisi lopputuloksena kansainvälinen 
hintakilpailukyvyn heikkeneminen. Mutta jos tämä taloustieteenkin piirissä esitetty 
väite pitää paikkaansa ja on merkityksellinen, tarkoittaa se lopulta sitä, että niissä 
maissa, joissa palveluiden ja rakentamisen työvoimakustannukset ovat korkeat, 
ovat myös teollisuuden työvoimakustannukset korkeat. Tämä taas ei pidä täysin 
paikkaansa. Esimerkiksi Suomessa ovat teollisuuden työvoimakustannukset suh
teessa palveluiden tai rakentamisen työvoimakustannuksiin matalammat kuin 
useimmissa muissa kehittyneissä maissa. Saksassa taas tilanne on päinvastainen. 
Niinpä Saksassa teollisuuden työvoimakustannukset olivat vuonna 2018 noin 40 
prosenttia korkeammat kuin rakennusalalla. Euroalueella tämä ero oli keskimäärin 
20 prosenttia, mutta Suomessa vain vajaat 7 prosenttia ja Ruotsissakin vain runsaat 
10 prosenttia.1 Se, ettei rakennusalasta ole Suomessa ja Ruotsissa kehittynyt saman
laista matalapalkkaalaa kuin Saksassa, johtunee ammattiyhdistysliikkeen vahvasta 
roolista myös rakennusalalla. Näin esimerkiksi ulkomaisen työvoiman rynnistys 
rakennusalalle ei ole päässyt alentamaan palkkoja samassa mitassa kuin Saksassa.

Rakentamisen työvoimakustannukset tuntia kohti ovat korkeimmat Ruotsissa ja 
Hollannissa. Suomessa ne ovat kolmanneksi korkeimmat. Vastaavasti kuvion 6 maista 
teollisuuden työvoimakustannukset ovat Suomessa kolmanneksi matalimmat.
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3. RAKENTAMISEN TUOTTAVUUS 

TOIMIALATASOLLA 

Suomen rakentamisen tuottavuus on pysynyt pitkällä aikavälillä lähes ennallaan. Tässä 
yhteydessä rakentamista on usein verrattu teollisuuteen, jossa tuottavuus on noussut 
selvästi.  Toisaalta kuviosta 7 ilmenee myös, että suhteellisen korkeasti koulutettua hen
kilöstöä työllistävällä teknisten palveluiden toimialalla tuottavuus on suorastaan laskenut.  

Usein esitetään näkemyksiä, että ne alat, joissa mitattu tuottavuus on polkenut 
paikallaan tai jopa laskenut, ovat jollakin tavalla epäonnistuneet tai vähintäänkin 
toimineet heikosti. Tästä ei mielestäni ole kysymys. On olemassa varsin luonnollisia 
selityksiä eri alojen tuottavuuden kehityksen eroille. Tästä ei tietenkään voi vetää 
toisaalta sitäkään johtopäätöstä, etteikö rakentamisessa olisi potentiaalia parantaa 
tuottavuutta ja etteikö tämän potentiaalin hyödyntämistä kannattaisi tavoitella. 

Vuosina 1975–2017 rakentamisen arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus, 
jossa tuotannontekijöinä ovat työpanos ja pääoma, on kehittynyt suurin piirtein sa
maa tahtia, tosin hitusen nopeammin kuin kokonaistuotantoon perustuva kokonais
tuottavuus, jossa ovat mukana myös välituotepanokset. Keskimäärin rakennusalan 
kokonaistuottavuuden kasvu on ollut lähellä nollaa. 

Rakennusalalla välituotteiden käyttö on kasvanut selvästi tuotantoa nopeam
min vuosina 1975–2018. Jo tämän vuoksi on hyvä kiinnittää huomiota myös niiden 
toimialojen tuottavuuteen, joilta rakennusala ostaa välituotteita. Näiden toimia
lojen tuottavuutta kuvataan kuviossa 8. Välituoteostojen suuruusjärjestyksessä 
(vuoden 2017 tilanteen perusteella) merkittävimmät välituotetoimialat ovat 

Kuvio 7: Arvonlisäykseen perustuvat kokonaistuottavuuden indeksit

Lähde: Tilastokeskus
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tekniset palvelut, puuteollisuus, rakennusaineteollisuus, metallituotteiden valm
istus, kumi ja muoviteollisuus, sähkölaitteiden valmistus sekä muiden koneiden 
ja laitteiden valmistus. 

 Monella taholla on tuotu esiin, että rakennustuote on muuttunut aiempaa moni
mutkaisemmaksi.2  Tämä on ilmeisesti heijastunut rakentamisen välituotteisiinkin. 

Kuvio 8: Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain, 2000 = 100

Lähde: Tilastokeskus

0

20

40

60

80

100

120

140

1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
VÄLITUOTETOIMIALATRAKENTAMINEN TEHDASTEOLLISUUS

Kuvio 9: Rakentamisen kokonaistuottavuus, Suomi ja muut maat

Lähde: EU Klems
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2 Tämän on tuonut esiin muun muassa asiaa tutkinut Anssi Koskenvesa Rakennuslehdessä 4.9.2017.
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Teknisen suunnittelun vaatimustason nousu rakentamisessa, edellyttää nimenomaan 
teknisten palveluilta entistä korkeampaa laatua. Tämä taas laskee näiden palveluiden 
laskennallista tuottavuutta ja vastaavasti nostaa niiden hintaa. Teknisten palveluiden 
merkityksen kasvaessa rakentamisessa rakentamisen välituotetoimialojen laskennal
linen kokonaistuottavuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana jopa supistunut. 
Tämän perusteella välituotetoimialojen kehitys ei juuri ole tukenut rakentamisen 

Kuvio 10: Rakentamisen arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuuden muutos

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 11: Arvonlisäyksen hinta, 1975–2018 (1975 = 100)

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 12: Työkorvausten osuus kokonaiskorvauksesta

Lähde: Tilastokeskus
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kokonaistuotokseen perustuvan kokonaistuottavuuden kehitystä. Kyseiseen tuot
tavuuskäsitteeseenhän sisältyy välituotehankinta.

Kuviosta 9 käy ilmi, että rakentamisen tuottavuus on polkenut paikoillaan tai 
alentunut Euroopan muissakin maissa. Kuva ei tästä muutu, vaikka tarkasteluun 
otettaisiin lisää maita. Vaikuttaa siltä, että rakentamiselle on ominaista hidas tuot
tavuuden nousu laajasti kehittyneissä maissa.

Rakentamisen tuottavuudessa on myös suuria vaihteluita, jotka noudattavat yleistä 
taloussykliä. Tässä suhteessa rakentaminen ei eroa teollisuudesta. Las kusuhdanne 
johtaa resurssien vajaaseen käyttöön, mikä selittää tuottavuuden putoamista. 

Kuin peilikuvana tuottavuuskehitykselle, arvonlisäyksen hinta on noussut enit
en niillä toimialoilla, joilla tuottavuus on kehittynyt muita heikommin. Baumolin 
lain mukaan heikompi tuottavuuskehitys kompensoidaan hintojen nousuna, koska 
työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta kuitenkin takaavat työntekijöille samanlaisen 
(osaamiseen suhteutetun) palkkatason. Tätä taustaa vasten ei ole yllätys, että hinta 
(arvonlisäyksen deflaattori) on noussut rakentamisessa ja teknisissä palveluissa 
huomattavasti nopeammin kuin teollisuudessa. On myös ilmeistä, että mitatun teol
lisuustuotannon määrää sopeutetaan herkemmin laadun muutosten perusteella kuin 
rakennustuotantoa ja teknisiä palveluita.3

Eri aloilla tuottavuutta nostetaan tyypillisesti ottamalla käyttöön entistä tehok
kaampia koneita ja laitteita, mikä juuri nostaa pääomavaltaisuutta. Rakentamisen 

3 Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymiindeksin laatuselosteessa todetaan, että volyymiindeksin tavoitteena on huomioida myös mahdol

linen tuotteiden laadun muuttuminen. Mitään vastaavaa ei todeta esimerkiksi rakentamisen osalta. Tilastokeskuksen rakennus ja asuntotuotannon 

tilaston kuvauksessa puolestaan todetaan, että määrää tilastossa mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen lukumäärällä.
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työvaltaisuus on selvä merkki siitä, ettei alalla ole pystytty kohentamaan tuottavuutta 
edellä kuvatulla tavalla. Kaiketi rakennuskohteiden ainutkertaisuus ja monimutkaisuus 
sekä tästä selittyvä hiljaisen tiedon suuri merkitys rakentamisessa rajoittaa tuot
tavuuden nostoa ja pitää prosessin työvaltaisena. Hiljainen tieto tarkoittaa vaikeasti 
määriteltävää, usein kokemuksen kautta omaksuttua tietoa, jota on vaikea jakaa. Rak
ennuskohteiden yksilöllisyys ei koske vain sellaisia ainutkertaisia kokonaisuuksia kuten 

Kuvio 13: Arvonlisäys per työtunti

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 14: Arvonlisäys per työtunti rakentamisen sisällä

Lähde: Tilastokeskus
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LänsiMetroa, Musiikkitaloa tai kirjastorakennus Oodia. Jopa kerrostalot eroavat 
toisistaan. Jokainen niistä on sopeutettava yksilöllisesti maastoon ja ne eroavat 
toisistaan sen perusteella, miten ne liittyvät vesijohto ja viemäriverkostoon sekä 
sähköverkkoon. Samantyyppisiä kerrostalojakaan ei valmisteta niin paljoa, että 
toistoa voitaisiin mitenkään verrata esimerkiksi autojen tai elektronisten laitteiden 
valmistukseen. Koska rakennuskohteet ovat aika suuria, määräaikaisia ja eroavat 

Kuvio 15: Rakentamisen tuottavuuden muutoksen dynamiikka 1976–2017

Lähde: Tilastokeskus

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

%

ARVONLISÄYKSEN MÄÄRÄN MUUTOSKOKONAISTUOTTAVUUDEN MUUTOS HINNAN MUUTOS

Kuvio 16: Tehdasteollisuuden tuottavuuden dynamiikka 1976–2018

Lähde: Tilastokeskus
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sijainniltaan, alihankkijat ja materiaalin toimittajat vaihtuvat melko paljon. Tämä 
vaikeuttaa osaltaan tuotannon johtamista.

On merkillepantavaa, että juuri hintojen nousun ansiosta nimellinen arvonlisäys 
per työtunti on noussut rakentamisessa jopa enemmän kuin teollisuudessa.

Rakentamisen sisällä erityisesti maa ja vesirakentamisen tuotot per työtunti ovat 
nousseet reippaasti.

Ohessa kuviossa 15 tarkastellaan sitä, miten rakentamisen hinnan muutokset suh
teutuvat samanaikaisiin tuottavuuden ja arvonlisäyksen määrän muutoksiin. Hinnan 
muutosten ja tuottavuuden muutosten välinen negatiivinen korrelaatio viittaa siihen, että 
hintoihin sisältyvät myös laadun muutokset. Kuvio 16 osoittaa, ettei vastaavaa negatiivista 
korrelaatiota esiinny teollisuudessa. Siellä laatu sisältyy kaiketi määrään, mikä osaltaan 
selittääkin teollisuustuotannon ja rakentamisen tuottavuuden nousuvauhdin eroa.

Kuvio 17: Kokonaistuottavuuden muutos ja kustannukset ylittävä hintojen muutos

Lähde: Tilastokeskus
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Taulukko 3: T&Kmenojen suhde arvonlisäykseen eri toimialoilla vuonna 2018, %

Teollisuus Rakentaminen Televiestintä, tietojenkäsittelypalvelut 
yms. (toimialat 58–62)

Tekniset palvelut
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Kuviossa 17 on vielä tarkasteltu rakennuskustannusten muutokset ylittävän hinnan 
nousun yhteyttä tuottavuuden muutoksiin. Negatiivinen korrelaatio viittaa jälleen 
siihen, että hintojen nousuun liittyy määrällistä tuottavuutta heikentävä laadun 
paraneminen.

Lopuksi taulukko 3 vielä osoittaa, kuinka vähän rakennusala investoi tutkimus ja 
kehitystoimintaan. Rakentaminen hyödyntää teollisuuden ja palveluiden innovaatioita 
uusina materiaaleina, entistä tehokkaimpina koneina ja kehittyneempinä ohjelmis
toina, mikä vähentää tarvetta omaan kehitys ja tutkimustoimintaan. Rakentamiselle 
jäävät kuitenkin innovaatiot, jotka parantavat rakennuksia ja rakennelmia ja itse 
rakentamisen prosessia. Mutta juuri tämä toiminta on ollut vähäistä. Joko yksittäiset 
rakennusyritykset eivät katso voivansa hyötyä omista T&Kprojekteistaan tai mah
dollisesti ne eivät pysty varjelemaan keksintöjään kilpailijoiltaan.

4. RAKENTAMINEN JA TUOTTAVUUS – 

EKONOMETRINEN ANALYYSI

4.1. Johdanto tilastolliseen analyysiin

Tässä luvussa analysoidaan rakentamisen tuottavuuteen vaikuttaneita tekijöitä. 
Aineisto kattaa lähes kaikki Suomessa vuosina 1996–2016 toimineet rakennusalan 
yritykset. Puuttuvien havaintojen vuoksi joitakin yrityksiä tai yrityksiä joiltakin vu
osilta on jäänyt pois.  Metodina on ollut selittää eri tekijöiden vaikutusta rakentam
isen jalostusarvon ja sitä selittävän tuotantofunktion erotukseen. Kun tämä erotus 
(tuotantofunktion jäännösarvo) kasvaa jonkun yrityksen kohdalla jonakin vuonna, 
kyseisen yrityksen tuottavuus tai tehokkuus paranee. Käytetty tehokkuuden mitta 
on nolla, kun yritys suoriutuu keskimääräisesti ja taas suurempi kuin nolla, kun se 
suoriutuu keskimääräistä paremmin.

Viime aikoina rakentamiselle on ollut ominaista entistä suurempi tukeutuminen 
alihankintaan ja erilaisten tarvikkeiden ja rakennusten osien ostamiseen muualta sen 
sijaan, että ne tehtäisiin työmaalla.4  Niinpä tässä tutkimuksessa arvioimme myös 
ulkopuolelta ostettujen palveluiden sekä aine ja tarvikehankintojen suhteellisen 
laajuuden vaikutusta tuottavuuteen. Mainittakoon, että palveluostoihin sisältyy 
työvoiman vuokraus, josta ei kuitenkaan ole erikseen tietoa koko tarkastelulla aika
välillä. Toinen mielenkiinnon tutkimuskohde on T&Kmenojen tuottavuusvaikutukset. 
Myös itmenojen tuottavuusvaikutuksia analysoidaan tässä tutkimuksessa. 

Rakentaminen on työvaltainen toimiala, jossa niin sanotun hiljaisen tiedon merkitys 
on suuri.5  Tämän takia on tärkeä tutkia henkilöstön työkokemuksen ja koulutuksen 

4 Tähän viittaavat muun muassa Dolage ja Chan (2013).

5 Katso Pathirage ym. (2008).
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tuottavuusvaikutuksia. Koulutusta mitataan henkilöstön keskimääräisillä kouluvu
osilla. Henkilöstön ominaisuuksista otetaan huomioon myös keskimääräinen ikä.

Tässä tutkimuksessa työpanoksena on henkilöstön määrä, koska työtunteja 
kuvaavaa muuttujaa ei ollut saatavilla kaikilta vuosilta. Tämän vuoksi ei voida tutkia 
työpäivän pituuden tuottavuusvaikutuksia. On olemassa viitteitä siitä, että yli
työtuntien määrä alentaisi tuottavuutta (ks. HANNA YM., 2005). Myöskään vuokratyön 
vaikutuksia ei voitu tutkia erikseen

Aineiston aikaansaamien rajoitusten vuoksi ulkomailta tulevan työvoiman vaiku
tusta tuottavuuteen ei voitu tutkia. Eräiden kansainvälisten tutkimusten perusteella 
näyttää siltä, että vierastyövoiman tuottavuusvaikutukset riippuvat kohdemaan 
ja työvoiman kotimaan kehitysasteesta. Niinpä Malesiassa, johon on tullut raken
nustyöläisiä alemmalla kehitysasteella olevista maista, vierastyövoima on alentanut 
tuottavuutta (ks. NAJID YM., 2019). Myös Singaporessa vierastyövoiman osuus on 
pienentänyt rakentamisen tuottavuutta (ks. ZHI YM., 2003). Kiinassa taas vaikutus 
on ollut päinvastainen (ks. YE YM., 2019). 

4.2. Aiemmasta tutkimuksesta

Kansainvälisessä tutkimuksessa rakennustoiminnan tuottavuuteen vaikuttavia teki
jöitä on useimmiten tutkittu erillisissä rakennushankkeissa mukana oleville yrityksille 
suunnatuilla kyselyillä. Tällaisissa kyselyissä pyritään tyypillisesti arvioimaan erilaisten 
projektien hallintaan ja tekniseen suunnitteluun liittyvien tekijöiden vaikutusta.6 Tosin 
myös työvoiman laadun merkitystä arvioidaan. JARKASIN JA BITARIN (2012) mukaan 
korkeaan tuottavuuteen pääseminen Kuwaitissa edellyttää teknisten piirustusten 
selkeyttä, suunnitelmien vähäistä muuttumista, eritasoisten toimien koordinaatiota 
sekä läsnä olevaa työnjohtoa. MAKULSAWATUDOMIN YM. (2004) tekemän kyselyn 
mukaan taas materiaalien, työkalujen ja kaluston riittävyys, piirustusten taso sekä 
työnjohto ovat tärkeimmät tuottavuuteen vaikuttavat tekijät Thaimaassa. On ilmeistä, 
että eri maissa ongelmat saattavat erota toisistaan ja riippua muun muassa maan 
kehitysasteesta. Mutta kyselytutkimusten mukaan kaikissa maissa rakentamisen 
tuottavuus tuntuu edellyttävän hyvää hallinto ja johtamisjärjestelmää. Kyselytutki
musten puutteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että arviot ovat melko subjektiivisia. 
Etenkin vaikutusten voimakkuudesta on vaikea saada selvää käsitystä. Niinpä on 
vaikea asettaa eri tekijöitä tärkeysjärjestykseen. 

Toinen tapa arvioida eri tekijöiden tuottavuusvaikutuksia on tilastollinen analyysi, 
joka taas edellyttää suurta havaintojoukkoa. Tämä metodi saa parhaimmillaan selville 
todelliset vaikutukset, sen eroavatko ne nollasta ja senkin, onko tuottavuusvaiku
tuksille ominaista jonkinlainen mittakaavaetuihin liittyvä epälineaarisuus. T&Kmeno
jen vaikutusten arviointi on hyvä esimerkki tilastollisten menetelmien paremmuudesta 
kyselyihin nähden. Kyselyn selville saama selitys voi kuvastaa sitä, että vastaajan 

6 Shinde ja Hedaoo (2017) luovat katsauksen tällaisiin tutkimuksiin.

7 Katso esimerkiksi Ugura ym. (2016).
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mielestä T&K:lla pitäisi olla positiivinen vaikutus jo sen perusteella, miten tätä ilmiötä 
yleisesti arvioidaan. Mutta tilastollisilla menetelmillä saatu tieto on vakuuttavampaa 
ja sen vuoksi tätä menetelmää on yleensä käytetty, jos vain dataa on ollut saatavil
la. Niinpä koska esimerkiksi teollisuuden T&Kmenoista ja tuottavuudesta on ollut 
käytössä rekisteripohjaista dataa, on sen kohdalla T&Kmenojen tuottavuusvaiku
tuksia tutkittu lähinnä tilastollisilla menetelmillä.7   

Tilastollisten menetelmien käyttö rakentamisen tuottavuuden analyysissa on 
ollut vähäistä. Analyysin luotettavuutta on heikentänyt havaintojen vähäinen määrä. 
Singaporen aineistolla tehdyssä tutkimuksessa (ZHI YM., 2003) saatiin tulos, jonka 
mukaan T&Kmenoilla, ammattiliittoon kuulumisella ja esivaluasteella (precast 
level) olisi positiivinen tuottavuusvaikutus, kun taas vierastyöläisten osuudella olisi 
negatiivinen tuottavuusvaikutus.  Vastaavasti Australian aluetason aineistolla tehdyn 
tutkimuksen mukaan T&Kmenot, palkkataso ja turvallisuusmääräykset korreloisivat 
positiivisesti rakentamisen tuottavuuden kanssa, kun taas ammattiliittoon kuuluminen 
korreloi negatiivisesti tuottavuuden kanssa (ks. CHANCELLOR, 2015). 

4.3. Tutkimuksen aineisto, muuttujat ja menetelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme huomattavan suurta joukkoa yrityksiä, mikä 
yhdessä sovellettujen menetelmien kanssa lisää tulosten luotettavuutta ja antaa 
mahdollisuuden tulkita havaittujen kerroinestimaattien kuvaavan kausaalisuutta. 
Muuttujavalintamme rajoittuu pakostakin niihin muuttujiin, joita on saatavilla Tilas
tokeskuksen rakennusyrityksiä kuvaavissa tietokannoissa. Tässä tutkimuksessa on 
mahdollista tutkia rakennusyritysten ostopalveluiden sekä aine ja tarvikehankintojen 
laajuuden, itmenojen, T&Kmenojen sekä työntekijöiden ominaisuuksien vaikutusta 
tuottavuuteen. Kuten jo edellä on tuotu esiin, emme voi analysoida erikseen esi
merkiksi vuokratyön käytön tai työpäivän pituuden vaikutuksia, koska näitä kuvaavia 
muuttujia ei ole käytössämme.   

Tutkimusaineisto on koottu pääosin Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedoista ja 
tilinpäätöstilastosta.8 Tietoja rakennusyritysten henkilökunnan ominaisuuksista 
on saatu yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston tiedoista kootusta aineistosta.9 

Pyrkimystä hyödyntää myös teollisuus ja rakennusyritysten toimipaikkakohtaista 
paneeliaineistoa (ya212) rajoitti se, ettei tässä aineistossa ole juuri rakennusyrityksiä 
vuosilta 2004–2012. Käytetyt hintadeflaattorit rakentamisen arvonlisäykselle, rak
ennusinvestoinneille sekä rakentamisen kone ja laitepääomalle erikseen on saatu 
kansantalouden tilinpidosta. 

Työpanosta kuvaa yrityksen henkilöstön koko ja pääomapanos on arvioitu ker
ryttämällä investointeja (perpetural inventory method for capital).  Ensimmäisen vuo
den pääomakanta on arvioitu yrityksen käyttöpääoman perusteella. Tämä alkuarvo on 
tosin skaalattu vastaamaan sitä vuotuista tasoa, johon rakentamisen keskimääräisten 

8 Tutkijapalveluiden valmisaineistoissa, aineistot ya211.

9 ya241 tutkijapalveluiden valmisaineistoissa.



27

investointien toteutunut taso ja poistokertoimen määräämä potentiaalinen pääo
makanta osoittavat.  Rakennusalan rakennusten ja rakennelmien pitoaika oletetaan 
40 vuodeksi ja poistoprosentti viideksi. Vastaavasti koneiden ja laitteiden pitoaika 
on 10 vuotta ja poistoprosentti 20.10 Pääomakanta arvioidaan erikseen rakennuksille 
ja rakennelmille sekä toisaalta koneille ja laitteille.
Pääomakannan kaava on

kun K tarkoittaa yrityksen i kiinteähintaista pääomakantaa ja inv sen kiinteähintaisia 
investointeja. Kun j = 1, on kyse rakennuksiin ja rakennelmiin sitoutuneesta pääomasta 
ja niihin suunnatuista investoinneista. Kun taas j = 2, on kyse koneista ja laitteista. 
Niinpä d1 = 0,05 ja d2 = 0,2. Kun on arvioitu eri pääomat erikseen, lasketaan rakennu
syrityksen i kokonaispääoma 

Rakennusyritysten tehokuutta arvioidaan estimoimalla ensin tuotantofunktio reaal
iselle jalostusarvolle (arvonlisäykselle). Tuotantofunktion oletetaan olevan muodol
taan CEStuotantofunktio. Sen kaava on  

 

jossa
ALt = arvonlisäys
Kt = pääoma
Lt = työpanos
t = aikatrendi

Pääoma ja työpanoksen välinen substituutiojousto σt on 
  
 

Substituutiojousto kertoo, miten tuotantopanosten määrä reagoi niiden marginaa
lituottojen suhteelliseen muutokseen. Kilpaillussa ympäristössä kyse on panosten 
käyttösuhteen muutoksesta reaktiona niiden hintojen suhteen muutokseen. CEStu
otantofunktiossa substituutiojousto on vakio, mutta ei välttämättä yksi niin kuin se 

𝐾𝐾𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗,𝑡𝑡

 𝑖𝑖 + (1 − 𝑑𝑑𝑗𝑗) ∗ 𝐾𝐾𝑗𝑗,𝑡𝑡−1
𝑖𝑖 , 

𝐾𝐾𝑡𝑡
𝑖𝑖 =  𝐾𝐾1,𝑡𝑡

𝑖𝑖 + 𝐾𝐾2,𝑡𝑡
𝑖𝑖 . 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾(𝐾𝐾𝑡𝑡)−𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾 + (1 − 𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾)(𝐴𝐴𝑡𝑡)−𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾)
(− 1
𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾), (1)

𝜎𝜎𝐾𝐾𝐾𝐾 =
1
𝜌𝜌𝐾𝐾𝐾𝐾

. 

10 Tätä perustellaan Tilastokeskuksen oletuksilla vastaavista pitoajoista (https://www.stat.fi/til/pka/pka_20060503_men_001.html) ja toisaalta 

OECD:n piirissä esitetyllä yksinkertaisella peukalosäännöllä, jonka mukaan poistoprosentti on suurin piirtein 2 jaettuna pääoman pitoaajalla 

(https://www.oecdilibrary.org/docserver/978926406847625en.pdf?expires=1578323332&id=id&accname=guest&checksum=35FEB3072A8A

44485E37F6AEEA7FC02A).
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on paljon käytetyssä CobbDouglastuotantofunktiossa. Monissa tutkimuksissa on 
havaittu, että useimmiten substituutiojousto on ykköstä pienempi. Koesler ja Schmy
ra (2012) saivat tuloksen, jonka mukaan rakennusalalla ρKL = 2.2705 niin, että σKL = 
0.3067. Kun arvioimme rakennusyrityksen tuottavuutta, oletammekin, että substi
tuutiojousto on juuri 0.3067. Lausekkeen (1) tuotantofunktiossa parametri αKL kuvaa 
tuotannon pääomaintensiivisyyttä niin, että 1—αKL on lähellä työvoimakustannusten 
osuutta arvonlisäyksestä, joka on rakennusalalla ollut keskimäärin noin 85 prosenttia. 
Tämän vuoksi asettammekin αKL = 0.15. Lauseke (1) estimoidaan logaritmoidussa 
muodossa sen jälkeen, kun on sijoitettu esitetyt arvot edellä mainituille parametreille. 
Näin päädytään yhtälöön

 
 

Yllä log kuvaa luonnollista logaritmia. Merkitään yhtälön (2) vasenta puolta yt:llä, 
jota selitetään yhtälön oikean puolen aikatrendillä. Näin estimoidaan trendikerroin 
λ ja vakio ln(γKL).  Olkoon       estimoitu selite yrityksen i yt:lle vuotena t. Tuolloin 
poikkeamaa

käytetään tehokkuuden tai tuottavuuden mittana. Kun tämä erotus on positiivinen, on 
yrityksen i tuottavuus vuonna t suurempi kuin, mihin sillä on keskivertotapauksessa 
edellytyksiä. Teknisesti yhtälön parametrit on estimoitu sovittamalla ne satunnais
vaihteluiden malliin. Lausekkeen (3) ilmaisema erotus on sama kuin tämän mallin 
jäännöstermi.11

Tässä tutkimuksessa rakennusyritysten tuottavuuden syitä analysoidaan jakamalla 
rakennusyritykset neljään ryhmään, jotka ovat 
 (i) talonrakennusalan yritykset, joiden henkilömäärä on yli 10 ainakin jonain 

vuonna.  
 (ii) erikoisrakentamisen yritykset, joiden henkilömäärä on yli 10 ainakin jonain 

vuonna.
 (iii) maa ja vesirakentamisen yritykset, joiden henkilömäärä on yli 10 ainakin 

jonain vuonna. 
 (iv) rakennusalan yritykset, joiden henkilömäärä on enimmilläänkin alle 10.

Yhtälön (2) parametrit estimoidaankin näille ryhmille erikseen.  Esimerkiksi talonrak
ennusalalla (ryhmä i), saatiin tulos, jonka mukaan vakio eli log(γKL) = 10.71 ja kerroin 
λ = 0.018. 

log(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡) + 0.3067 ∗ log(0.15 ∗ (𝐾𝐾𝑡𝑡)−2.2705 + 0.85 ∗ (𝐿𝐿𝑡𝑡)−2.2705) =  log(𝛾𝛾𝐾𝐾𝐾𝐾) + 𝑡𝑡𝑡𝑡. (2)

log(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡) + 0.3067 ∗ log(0.15 ∗ (𝐾𝐾𝑡𝑡)−2.2705 + 0.85 ∗ (𝐿𝐿𝑡𝑡)−2.2705) =  log(𝛾𝛾𝐾𝐾𝐾𝐾) + 𝑡𝑡𝑡𝑡. 

�̂�𝑦𝑡𝑡
𝑖𝑖  

(3) 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑖𝑖 − �̂�𝑦𝑡𝑡𝑖𝑖  

11 Sama kuin summa vi + εit satunnaisvaikutusten mallissa.



29

Tuottavuutta (lausekkeen (3) jäännöstermi) selitetään seuravilla muuttujilla:

 − T&Kmenot
 − log(T&Kmenot)
 − informaatioteknologiamenot (itmenot)
 − log(itmenot)
 − palveluostot
 − log(palveluostot)
 − aine ja tarvikehankinnat
 − log(aine ja tarvikehankinnat)
 − log(henkilöstön keskiikä)
 − log(henkilöstön keskimääräiset työvuodet)
 − log(henkilöstön keskimääräiset kouluvuodet)

Näistä muuttujista kaikki kulumuuttujat on ensin jaettu rakennuskustannusindeksillä 
ja sen jälkeen ne on suhteutettu yrityksen henkilömäärään, jotta saataisiin selville 
kulurakenteen vaikutus. Näin selittävä muuttuja ei välttämättä vaihtele yrityksen 
koon mukaan. Eihän selitettävä muuttujakaan (jäännöstermi) määräydy yrityksen 
koon perusteella. T&Kmenojen kohdalla selittäjä on lopulta muotoa

jossa rki = rakennuskustannusindeksi (2010 = 100). T&Kmenot on lisäksi jaettu 
1000:lla ja siten ilmaistu tuhansina euroina, jottei estimoitu kerroinestimaatti saa 
turhan pieniä arvoja. Tällä jakotoimituksella ei sinänsä ole mitään vaikutusta siihen, 
eroaako kerroinestimaatti nollasta. T&K menojen logaritmi log(T&K-menot) on taas 
muotoa

Yllä olevan lausekkeen osoittajassa reaalisiin menoihin on lisätty yksi euro, jotta log
aritmoitava luku olisi suurempi kuin nolla. On huomattava, ettei logaritmia ole otettu 
yllä menoista per henkilö, vaan logaritmoidut menot on jaettu henkilömäärällä. Näin 
menetellen menot on kyllä skaalattu henkilömäärän mukaan, mutta jos menojen ja 
niiden logaritmin vaikutus on erisuuntainen, leikkauspiste, jossa nettovaikutus on 
nolla, määräytyy menojen absoluuttisen koon eikä niiden henkilömäärään suhteutetun 
koon perusteella. Näin saamme selville, liittyykö eri menolajeihin skaalavaikutuksia. 
Voihan olla, että esimerkiksi T&Kmenot nostavat yrityksen tuottavuutta vasta, jos 
niiden absoluuttinen koko on riittävän suuri. Myös itmenoja, ostopalveluita sekä 
aine ja tarvikehankintoja kuvaavat muuttujat on muodostettu samalla tavalla kuin 
yllä esitetyt T&Kmenojen muuttujat. Logaritmoitujen lisämuuttujien sisällyttämi

𝑇𝑇&𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒ö𝐾𝐾ää𝑟𝑟ä ∗ 1000, 

log(𝑇𝑇&𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1)

ℎ𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙ö𝐾𝐾ää𝑟𝑟ä . 
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nen estimoitavaan malliin aikaansaa näin epälineaarisuutta, mikä mahdollistaa eri 
tyyppisten skaalavaikutusten esiin tuomisen. Henkilöstön ominaisuuksia kuvaavat 
muuttujat on myös logaritmoitu. 

Oheisessa taulukossa on kuvattu tarkasteltavien rakennusyritysten ominaisuuk
sia kussakin neljässä ryhmässä. Mukana ovat vain ne, yritykset, joista on havaintoja 
kaikista analyysiin sisältyvistä muuttujista.  Kaikkiaan tilastoanalyysissa on mukana 
70 901 yritystä, joista on yhteensä 399 680 havaintoa eri vuosilta.

Taulukko 4. Rakennusyritysten ominaisuudet tässä tutkimuksessa

Talonrakennus, 
yli 10 henkilöä

Erikois 
rakentaminen, 
yli 10 henkilöä

Maa ja vesi
rakentaminen, 
yli 10 henkilöä

Pienet 
rakennus 
yritykset, 

alle 10 henkilöä

Yritysten jalostusarvo 
yhteensä vuodessa, milj. €

1 240 1 920 485 1 800

Yritysten T&Kmenot 
yhteensä vuodessa, milj. €

4,1 3,0 2,2 1,3

Yrityksen keskimääräiset 
T&Kmenot, € per henkilö

67 20 62 54

Yritysten itmenot 
yhteensä vuodessa, milj. €

9,2 28 9,4 14,2

Yrityksen keskimääräiset 
itmenot, € per henkilö

185 492 752 503

Yritysten palveluostot 
yhteensä vuodessa, milj. €

1 770 747 403 418

Yrityksen keskimääräiset 
palveluostot, € per henkilö

38 494 16 848 39 760 9 378

Yritysten aine ja 
tarvikehankinnat yhteensä 
vuodessa, milj. €

893 1 010 283 978

Yrityksen keskimääräiset 
aine ja tarvikehankinnat, 
€ per henkilö

35 540 27 229 44 562 25 099

Yritysten lukumäärä 
tilastollisessa analyysissä

2 891 4 099 534 63 287

Merkillepantavaa tässä on 

 − Itmenojen ja erityisesti T&Kmenojen vaatimaton taso per henkilö
 − T&Kmenojen vähäisyys nimenomaan erikoisrakentamisessa



31

 − Pienten yritysten suuri määrä, mikä nostaa niiden yhteen lasketun jalostusar
vonkin varsin suureksi

 − Palveluostojen (aliurakoinnin) sekä aine ja tarvikehankintojen suuri koko
 − Palveluostojen painottuminen talonrakennukseen

4.4. Tutkimustuloksia ja hypoteeseja 

Kuten jo edellä kävi ilmi, rakentamisessa investoidaan T&K:hon suhteutettuna arvon
lisäykseen huomattavasti vähemmän kuin teollisuudessa. Tämän vuoksi voisi odottaa, 
ettei T&Kinvestointien vaikutus rakentamisen tuottavuuteen ole välttämättä merkit
tävä ja positiivinen. Näin voidaan odottaa, vaikka tutkimuskirjallisuuden perusteella 
tämä vaikutus olisi kuitenkin pikemminkin positiivinen kuin nolla tai negatiivinen. 
Mutta tällaisia tutkimuksia on kovin vähän ja sikäli, jos niitä on, käytetty data on ollut 
heikohkoa ja havaintojen määrä ollut pieni verrattuna siihen laajaan tutkimukseen, 
joka on tarkastellut teollisuusyrityksiä. Teollisuudessahan T&K:n tuottavuusvaikutus 
on selvästi positiivinen. Aiemman tutkimuksen perusteella on vaikea sanoa mitään 
informaatioteknologiaan tehtyjen investointien vaikutuksesta rakennusyritysten tu
ottavuuteen. Olisi luonnollista, että tämä vaikutus olisi positiivinen. Mutta toisaalta 
näidenkin investointien matala taso viittaa aivan toiseen suuntaan.  

Ostopalveluiden käyttö on suomalaistenkin rakennusyritysten piirissä laajaa. 
Kaiketi aliurakointi lisää erikoistumista, mikä taas mahdollistaa mittakaavaetujen 
hyväksikäytön. Tämän pitäisi nostaa tuottavuutta. Mutta toisaalta ostopalvelut 
tuovat työmaalle lisää yrityksiä, mikä taas edellyttää erilaisten pyrkimysten yh
teensovittamista ja lisää tiedon käsittelyn ja siirron ongelmia. Tätä voidaan pitää 
ostopalveluiden ”kustannuksena” nykyaikaisessa rakentamisessa, josta on tullut 
yhä monimutkaisempaa ja vaikeampaa toteuttaa (ks. CHAN JA KAKA, 2004).12 Voisi 
kuvitella, että edellä kuvattujen erisuuntaisten voimien vaikutuksesta ostopalveluiden 
käytöstä tulee kannattavaa vain, jos niiden koko on tarpeeksi suuri. Tuolloin voidaan 
investoida riittävästi tiedon ja koko projektin hallintaan. Edellä kuvattu pätee osin 
myös aineiden ja tarvikkeiden hankintaan. Niiden hyödyt suurissa hankinnoissa tosin 
voivat perustua ostopalveluita selvimmin erityyppisiin paljousalennuksiin.

Rakentaminen on yksi työvaltaisimmista toimialoista. Luonnollisesti työvoiman 
laadulla pitäisi tuolloin olla iso merkitys. Henkilökunnan kouluvuosien pitäisi nostaa tu
ottavuutta. Työvaltaisuus ja hiljaisen tiedon suuri merkitys rakentamisessa korostanee 
myös työkokemuksen positiivista vaikutusta tuottavuuteen. Henkilöstön keskiiän 
vaikutuksen taas voisi odottaa olevan joko nollan tai negatiivisen rakennusalalla, 
joka on monelta osin fyysisesti vaativaa.

Taulukko 5 kuvaa eri tekijöiden vaikutusta niiden talonrakennusalan yritysten tu
ottavuuteen, joiden henkilöstön määrä on tarkastelujaksolla 1996–2016 ollut ainakin 
jonain vuonna 10 tai sen yli. On huomattava, että kaikissa estimoinneissa (taulukot 
5–8) selittäjiin sisältyy myös vuosidummyt, siis jokaiselle vuodelle muuttujat, jotka 

12 Tang ym. (2017) viittaavat riittämättömiin tiedonhallinnan menetelmiin rakennusprojektien toteuttamisessa.
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saavat arvon yksi kyseisenä vuonna ja arvon nolla muutoin. Estimointimenetelmään 
sisältyy myös heteroskedastisuuskorjaus.13 

Estimoiduissa regressioyhtälöissä on kulumuuttujista käytetty eri muunnoksia. 
Paras on kuitenkin yhtälö, johon sisältyvät niin tasomuodossa oleva kulumuuttuja 
kuin sen logaritmikin, siis sarakkeiden No 4 ja No 5 yhtälöt. Kuhunkin tapaukseen, 
jossa on samat selittävät muuttujat, on sovelluttu sekä satunnaisvaikutusten (re) että 
kiinteiden vaikutusten (fe) mallia. Vertailtaessa sarakkeiden No 4 ja No 5 malleja ei 
satunnaisvaikutusten mallin estimaattori välttämättä ole konsistentti Hausmanin spe
sifikaatiotestin perusteella14, joten kiinteiden vaikutusten mallia (sarake No 4) voidaan 
pitää parempana. Jos eri muuttujille saadut pisteestimaatit ja niiden merkitsevyydet 
(nollasta eroamisen osalta) ovat samansuuntaisia sekä kiinteiden vaikutusten että 
satunnaisvaikutusten malleissa, lisää tämä tulosten luotettavuutta. 

Tulosten perusteella (sarake No 4) T&Kmenojen vaikutus talonrakentamisen tuot
tavuuteen on positiivinen. Sen sijaan itmenojen vaikutus on pikemminkin negatiivinen 

13 Statan vce(robust)optio, joka korjaa estimaattorin keskihajonnat ottamaan huomioon jäännöstermin mahdollisen heteroskedastisuuden.

14 Tämä tulos koskee myös erikoisrakentamista, maa ja vesirakentamista sekä pieniä yrityksiä koskevia estimointeja. Kyseistä testiä on tosin voitu 

soveltaa vain, kun vce(robust)optiota ei ole käytetty.

Taulukko 5. Selitettävä muuttuja: talonrakentamisen (TOL 41200) tehokkuus

Nro 1 Nro 2 Nro 3 Nro 4 Nro 5 Nro 6

Selittäjät Re Fe Re Fe Re Fe

T&Kmenot 1.256 1.256 1.817 1.782***

log(T&Kmenot) 0.162*** 0.156*** 0.170*** 0.157***

itmenot –0.820 –3.073** 2.863** –0.010

log(itmenot) –0.120*** –0.096** –0.127*** –0.110***

palveluostot 0.113*** 0.114*** 0.132*** 0.110***

log(palveluostot) –0.051*** –0.040*** –0.024*** –0.019*

aineet ja tarvikkeet 0.084*** 0.079*** 0.103*** 0.0098***

log(aineet ja tarvikkeet) –0.072*** –0.069*** –0.064*** –0.059***

log(työntek. keskiikä) –0.052 –0.165*** 0.034 –0.066 0.050 –0.063

log(työvuodet) 0.042*** 0.024*** 0.041*** 0.023*** 0.046*** 0.027***

log(kouluvuodet) 0.115 –0.249*** 0.162** –0.168* 0.375*** –0.084

R2 0.790 0.779 0.812 0.802 0.784 0.773

N 23 976 23 976 23 976 23 976 23 976 23 976

Nryhmät 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891 2 891

Merkitsevyystasot: *** < 0.01, ** < 0.05, * < 0.1.  
Yrityksen työntekijämäärä on enimmillään ainakin 10 ja selittäjinä ovat myös vuosidummyt.
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kuin positiivinen. Palveluostoissa tuottavuusvaikutus on aluksi negatiivinen, mutta 
muuttuu positiiviseksi, kun oston koko kasvaa tarpeeksi suureksi. Tarkemmin ottaen 
palveluoston pitäisi olla vuodessa yli 383 000 euroa (vuoden 2010 kustannustasossa), 
jotta se edistäisi tuottavuutta. Tämä pätee vajaaseen 30 prosenttiin talonrakennusalan 
yritysten vuotuisista palveluostoista. Myös aine ja tarvikehankinnoissa positiivinen 
tuottavuusvaikutus edellyttää hankintojen tarpeeksi suurta absoluuttista kokoa. Ar
vioitu raja, jossa vuotuisen hankinnan vaikutus muuttuu negatiivisesta positiiviseksi, 
on jopa 626 000 euroa vuoden 2010 kustannustasossa. Tarkastelluista tapauksista 
tämä pätee vain vajaaseen 18 prosenttiin. 

Henkilökunnan ominaisuuksista työkokemuksella on selkeästi positiivinen tu
ottavuusvaikutus. Tämä tulos saatiin kaikissa estimoinneissa. Kouluvuosien tuot
tavuusvaikutuksesta saadut tulokset olivat ristiriitaisia. Tähän on saattanut vaikuttaa 
huono data. Jos tarkastelee dataa, vaikuttaa siltä, että monet yritykset olivat ilmoit
taneet henkilökunnan kouluvuosiksi saman luvun kaikkina vuosina. Näin kiinteiden 
vaikutusten malli ei välttämättä mittaa luotettavasti kyseistä vaikutusta. Satunnaisten 
vaikutusten mallissa, joka painottaa myös poikkileikkaussuunnan vaihtelua, koulu
tusvaikutus on positiivinen. Työntekijöiden iällä ei ole juuri vaikutusta tuottavuuteen 
talonrakennusalalla. 

Taulukko 6. Selitettävä muuttuja: erikoisrakentamisen (TOL 43) tehokkuus 

Nro 1 Nro 2 Nro 3 Nro 4 Nro 5 Nro 6

Selittäjät Re Fe Re Fe Re Fe

T&Kmenot 5.967** 2.181 8.640*** 4.603

log(T&Kmenot) –0.033 –0.001 0.048 0.049

itmenot –0.090 –0.102 1.362** 1.913***

log(itmenot) –0.101* –0.096 –0.082 –0.071

palveluostot 0.056*** 0.054*** 0.063*** 0.063***

log(palveluostot) –0.003 0.0003 0.009 0.010

aineet ja tarvikkeet 0.118*** 0.113*** 0.158*** 0.154***

log(aineet ja tarvikkeet) –0.101*** –0.094*** –0.095*** –0.088***

log(työntek. keskiikä) –0.105*** –0.188*** –0.016 –0.091** –0.017 –0.095***

log(työvuodet) 0.051*** 0.038*** 0.046*** 0.035*** 0.047*** 0.035***

log(kouluvuodet) 0.056 –0.128 0.126** –0.045 0.191*** –0.026

R2 0.814 0.812 0.834 0.832 0.823 0.820

N 41 379 41 379 41 379 41 379 41 379 41 379

Nryhmät 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099 4 099

Merkitsevyystasot: *** < 0.01, ** < 0.05, * < 0.1.
Yrityksen työntekijämäärä on enimmillään ainakin 10 ja selittäjinä ovat myös vuosidummyt.
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Erikoisrakentamisessa, jossa T&Kintensiteetti on poikkeuksellisen pieni, ei 
T&Kmenoilla näytä olevan vaikutusta tuottavuuteen. Sen sijaan itmenojen tuot
tavuusvaikutus on positiivinen. Nyt palveluostot vaikuttavat tuottavuuteen lähinnä 
positiivisesti. Aine ja tarvikehankinnoissa positiivinen vaikutus syntyy vasta, jos 
hankintojen koko ylittää 522 000 euroa vuoden 2010 kustannustasossa. Tämä pätee 
noin 23 prosenttiin erikoisrakentamisen yritysten vuotuisista ostoista.  Työkokemuk
sen vaikutus tuottavuuteen on edelleen kiistattoman positiivinen.  Kuten talonrak
ennuksessakin koulutus vaikuttaa positiivisesti vain satunnaisvaikutusten malleissa. 
Työntekijöiden keskiiän vaikutus on nyt negatiivinen.

Maa ja vesirakennusalalla yritysten lukumäärä on selvästi pienempi kuin muissa 
tarkastelluissa ryhmissä. Tuloksissa on vähän nollasta eroavia vaikutuksia. T&Kmen
oilla ei ole vaikutusta tuottavuuteen ja itmenoja kuvaavien muuttujien yhteisvaikutus 
on useimmissa tapauksissa negatiivinen. Palveluostoissa tuottavuusvaikutus on 
positiivinen, jos niiden arvo vuoden 2010 kustannustasossa ylittää 333 000 euroa. 
Tämä koskee vajaata 40 prosenttia havainnoista.  Maa ja vesirakennusyritysten 
kohdalla työkokemuksella on positiivinen vaikutus vain satunnaisten vaikutusten 
mallissa. Työntekijöiden iällä ja koulutuksellakaan ei ole juuri vaikutusta tuottavuuteen. 

Taulukko 7. Selitettävä muuttuja: maa ja vesirakentamisen (TOL 42) tehokkuus 

Nro 1 Nro 2 Nro 3 Nro 4 Nro 5 Nro 6

Selittäjät Re Fe Re Fe Re Fe

T&Kmenot 2.166 –3.097* 2.367 –3.348

log(T&Kmenot) 0.038 0.083 –0211 –0.176

itmenot 1.165 0.256 2.837*** 1.544

log(itmenot) –0.366*** –0.270** –0.147 –0.108

palveluostot 0.058*** 0.047*** 0.077*** 0.057***

log(palveluostot) –0.043 –0.024 0.023 –0.032

aineet ja tarvikkeet 0.008 0.012 0.014 0.022

log(aineet ja tarvikkeet) –0.017 –0.023 –0.029 –0.026

log(työntek. keskiikä) 0.017 –0.195 0.009 –0.186 –0.019 –0.208

log(työvuodet) 0.054*** –0.0002 0.047*** –0.005 0.041*** –0.006

log(kouluvuodet) 0.377 –0.306 0.467* –0.201 0.471** –0.226

R2 0.737 0.704 0.769 0.732 0.726 0.696

N 3 186 3 186 3 186 3 186 3 186 3 186

Nryhmät 534 534 534 534 534 534

Merkitsevyystasot: *** < 0.01, ** < 0.05, * < 0.1.
Yrityksen työntekijämäärä on enimmillään ainakin 10 ja selittäjinä ovat myös vuosidummyt.
Re =satunnaisvaikutusten malli, Fe = kiinteiden vaikutusten malli
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Pienten, alle 10 henkilöiden rakennusyritysten määrä on suuri ja niiden yhteen
laskettu arvonlisäys on suurempi kuin edellä tarkasteltujen keskisuurten ja suurten 
talonrakennusyritysten arvonlisäys. 

Taulukko 8. Selitettävä muuttuja: rakennusalan pienyritysten tehokkuus 

Nro 1 Nro 2 Nro 3 Nro 4 Nro 5 Nro 6

Selittäjät Re Fe Re Fe Re Fe

T&Kmenot 5.919*** 2.688* 3.003*** –0.196

log(T&Kmenot) 0.034*** 0.026*** 0.020*** 0.007

itmenot –0.278 –0.551* 1.809*** 2.287***

log(itmenot) –0.012** –0.019*** 0.011*** 0.010

palveluostot 0.050*** 0.050*** 0.048*** 0.052***

log(palveluostot) –0.002* –0.004*** 0.0003 –0.003***

aineet ja tarvikkeet 0.064*** 0.070*** 0.084*** 0.090***

log(aineet ja tarvikkeet) –0.010*** –0.012*** –0.008*** –0.0010***

log(työntek. keskiikä) –0.130*** –0.106*** –0.117*** –0.080*** –0.124*** –0.092***

log(työvuodet) 0.020*** 0.021*** 0.019*** 0.018*** 0.020*** 0.020***

log(kouluvuodet) –0.070*** –0.060*** –0.071*** –0.058*** –0.054*** –0.050***

R2 0.783 0.783 0.788 0.788 0.783 0.783

N 331 139 331 139 331 139 331 139 331 139 331 139

Nryhmät 63 287 63 287 63 287 63 287 63 287 63 287

Merkitsevyystasot: *** < 0.01, ** < 0.05, * < 0.1.
Yrityksen työntekijämäärä on enimmillään ainakin 10 ja selittäjinä ovat myös vuosidummyt.
Re =satunnaisvaikutusten malli, Fe = kiinteiden vaikutusten malli

Pienten rakennusyritysten kohdalla T&K:n vaikutus tuottavuuteen on positiivinen 
ja tämä vaikutus vaimenee, kun vuotuisen T&Kmenon arvo nousee. Näin toisin kuin 
ostopalveluiden sekä aine ja tarvikehankintojen kohdalla T&K:hon ei liity mittakaa
vaetuja. Pienyritysten itostoissa tarvitaan noin 2 800 euron vuotuista hankintaa, 
jotta tuottavuusvaikutus olisi positiivinen. Koska nämä hankinnat ovat yleensä pieniä, 
positiiviseen vaikutukseen päästään vain runsaassa 5 prosentissa tapauksista. Palve
luostojen vaikutus on positiivinen, jos nämä ostot ylittävät vuodessa noin 47 500 
euroa (vuoden 2010 kustannustasossa). Tämä koskee vain 12 prosenttia pienyritysten 
vuotuisista ostoista. Aine ja tarvikehankinnoissa hankinnan summan tulee ylittää 
91 000 euroa, jotta hankinta nostaisi tuottavuutta. Tämä pätee noin 17 prosenttiin 
pienyrityksen vuotuisista hankinnoista. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Rakentamisen tuottavuus on noussut hitaasti. Osin ilmiö selittyy laadun parannuk
sella, joka alentaa laskennallista tuottavuutta. Kaiken kaikkiaan rakentamisessa on 
vaikeampi nostaa tuottavuutta kuin teollisuudessa. Toiminta on luonteeltaan erilaista. 
Rakentaminen erottuu teollisesta valmistamisesta siinä, että itse tuotteet ovat ene
mmän tai vähemmän uniikkeja. Tästä seuraa monimutkaisuutta ja se, että yksittäiset 
työvaiheet eivät ole saman toistoa vaan toimia, joissa on otettava huomioon toisistaan 
poikkeavat olosuhteet. Tämän vuoksi niin sanottu hiljainen tieto on rakentamisessa 
tärkeätä. Hiljaisen tiedon keskeinen merkitys pitää yllä myös rakentamisen työval
taisuutta ja rajoittaa erilaisten koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hyväksikäyttöä.

 Edellä esitetystä seuraa, että työkokemuksella ja henkilöstön osaamisella 
ylipäätänsä on iso merkitys rakentamisen tehokkuudelle. Tätä tukevat tämän tut
kimuksen tulokset ja itse asiassa aiemmankin tutkimuksen tulokset15. Kokemuksen 
merkitys koskee luonnollisesti myös työnjohtoa. Tätä taustaa vasten työnharjoittelu ja 
edellytysten varmistaminen työharjoittelun onnistumiselle ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Useimmat tutkimukset paikallistavat rakentamisen heikohkon tuottavuuden syyt 
puutteelliseen suunnitteluun, koordinaatioon ja tuotannon johtamiseen.16 Tällaiseen 
tulokseen on päädytty useissa kyselytutkimuksissa, joissa voidaan vapaasti yksilöidä 
tuottavuuden tekijöitä ilman, että niille olisi olemassa vastinetta kvantitatiivisissa 
muuttujissa. Kun on haluttu olla vieläkin konkreettisempia, tuottavuusongelmat on 
paikallistettu sellaisiin tekijöihin kuten oikeiden materiaalien ja työvälineiden puut
teeseen, riittämättömään tietoon projektista, odottamattomiin muutoksiin projektin 
toteutuksessa (ks. VALVERDE-GASCUENA YM., 2011). Tällaisia syitä esiin nostaneiden 
kyselytutkimusten ongelmana on se, että eri tekijöiden vaikutus sekoittuu ja menee 
päällekkäin. Selitykset ovat siten hierarkkisesti eri tasolla ja niiden merkitystä ei voida 
kvantifioida. Niinpä jos koko henkilöstön – työntekijöiden ja johdon – työkokemus 
ja koulutus on merkityksellistä, eikö näiden tekijöiden pitäisi vaikuttaa edellä main
ittuihin ongelmakohtiin. 

Herää myös kysymys, mitä ongelmia jää jäljelle, jos henkilökunnan osaaminen on 
hyvällä tolalla. Kaiketi merkittävä osa johtamisenkin ongelmista lievenisi tuolloin. Ni
inpä jos johto on kokenutta ja osaavaa ja jos sama pätee työntekijöihinkin, tuotannon 
ohjaus paranisi ylipäätänsä ja myös siltä osin, että työntekijöiden voidaan luottaa 
pystyvän työskentelemään itsenäisesti ilman jatkuvaa tarkkailua. 

Rakentamisen erityisluonteen vuoksi monet tuottavuuden kohoamista rajoittavat 
tekijät eivät ilmeisesti kuitenkaan hellitä kokonaan, vaikka henkilöstö olisi osaavaa.  
Kaiketi rakentamisen organisaation sekä sen johtamisen menetelmien puutteet rajoit
taisivat edelleen rakentamisen tuottavuuden kohenemista. Yhdeksi keinoksi parantaa 

15 Katso esimerkiksi Robles ym. (2014), joiden mukaan työntekijöiden kokemus ja taidot ovat yksi tärkeimmistä rakentamisen tuottavuuteen vaikut

tavista tekijöistä. Toinenkin espanjalainen tutkimus sai tuloksen, jonka mukaan huono ammattitaito on keskeisimpiä syitä heikkoon tuottavuuteen 

(ks. ValverdeGascuena ym., 2011).

16 Katso Dixitin ym. (2019) katsaus aihetta käsitteleviin tutkimuksiin.
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rakentamisen tuottavuutta on esitetty allianssimuotoisen tuotantotavan laajempaa 
soveltamista. Allianssimallissa tilaaja, rakennuttajakonsultti, suunnittelijat ja ura
koitsija solmivat alussa yhteisen sopimuksen, joka sitouttaa kaikki osapuolet hank
keeseen.  Yhteisvastuussa voitot jaetaan ja kannustimet kokonaisuutta heikentävään 
osaoptimointiin poistuvat. Tätä mallia on sovellettu Suomessa vuodesta 2010 alkaen. 
Merkittävää kohentumista rakentamisen tuottavuudessa ei toimialatasolla ole kuiten
kaan havaittavissa. Allianssi sopinee parhaiten verraten suuriin kohteisiin. Pienissä 
kohteissa eri osapuolia ja aliurakointia on vähemmän, mikä vähentää allianssin etuja 
ja taas kannustaa soveltamaan allianssia joustavampia tuotantomalleja. 

Rakennuslehden tekemien haastattelujen17 mukaan Suomen rakennusalalla 
on käytössä melko laajasti niin sanottu resurssipohjainen ohjausmalli, joka pyrkii 
varmistamaan sen, että työntekijöille on aina valmiina seuraava kohde, johon voidaan 
viipyilemättä siirtyä. Tälle hierarkkisesti toteutetulle toimintaperiaatteelle vaihtoe
htoinen tapa olisi soveltaa horisontaalisempaa mallia, jossa asioista sovittaisiin 
useammin (viikoittain) ja alemmalla tasolla, jotta voitaisiin koordinoida eri osapuolten 
toimia ja reagoida joustavasti erilaisiin häiriöihin.  Pyrkimys olisi pienentää erilaisten 
resurssien (työvoima ja materiaalit) seisomista sekä huonosta suunnittelusta, työ
virheistä, puutteellisesta kommunikaatiosta aiheutuvaa tehottomuutta. Näitä asioita 
tutkineen Anssi Koskenvesan mukaan mallissa, jossa tehtävistä sovitaan viikoittain ja 
jossa seurataan kohteiden valmistumista sovitussa aikataulussa, on joillakin työmailla 
tehtyjen kokeilujen perusteella onnistuttu nostamaan tehtävien toteutumisastetta 
ja näin mitä ilmeisimmin myös pienentämään kustannuksia.18 Anssi Koskenvesa on 
myös havainnut, että viime aikoina rakennuskohteiden suunnittelu on kuitenkin jopa 
heikentynyt aiemmasta.19 Tämä viittaa siihen, että suunnitteluun on allokoitu liian 
vähän resursseja. 

Mitä johtopäätöksiä rakentamisen tehostamisesta voidaan sanoa tämän tutkimuk
sen perusteella ja miten nämä mahdolliset suositukset suhteutuvat siihen, mitä on 
aiemmin esitetty?

Tutkimuksemme mukaan itinvestoinnit, ostopalveluiden käyttö ja pyrkimys 
teettää erilaisia tarvikkeita ja rakennusten osia ulkopuolella teollisuudessa on kan
nattavaa vasta, kun päästään tarpeeksi suuriin euromääräisiin vuotuisiin hankintoihin 
tai investointeihin. Pienet ja usein keskisuuretkaan yritykset eivät hyödy tästä, koska 
tähän liittyvästä erikoistumisesta koituvat hyödyt liittyvät suureen mittakaavaan, niin 
sanottuihin mittakaavaetuihin. Pienten ja keskisuurten yritysten etuna on joustavuus 
ja taas kerran työvoimaan osaavuus.

Kaikkien rakennusyritysten, mutta erityisesti pienten ja keskisuurten rakennusyri
tysten kohdalla tärkeätä on edistää työntekijöiden ja työnjohdon työssä harjoittelua. 
Olisi siis taattava se, että kaikki pääsevät kunnolliseen harjoitteluun. Tämän toteut
tamiseksi olisi harjoittelijan palkkaaminen tehtävä yrityksille kannattavaksi. Edellä 

17 Rakennuslehti 4.9.2017.

18 Anssi Koskenvesa, Last Planner  Toimiva tuotannonohjaus työmaalla, Rakennustieto.

19 Katso alaviite 18.
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sanottu koskee myös opiskeluaikaista harjoittelua. Harjoittelumahdollisuuksia olisi 
siis taattava niin ammattikoululaisille kuin sitä ylemmissä oppiasteissa opiskeleville. 
Ammatillisen koulutuksen vahvistaminen olisi myös tärkeää. Se lisäisi osaamista, 
vähentäisi koulutuksen keskeyttämistä ja kannustaisi ottamaan harjoittelun vakavasti.

Tutkimustulostemme mukaan suurissa hankinnoissa kannattaa käyttää ulkopuoli
sia osaajia. Tuolloin työmaalla on useita toimijoita, joiden toiminta täytyy sovittaa 
yhteen palvelemaan kokonaisuutta. Tämä kasvattaa koordinaation ja tuotannon 
ohjauksen vaatimuksia. Niinpä tuotannon sujuvuutta pitäisi yrittää edistää edellä 
kuvatulla allianssimallilla tai leantaustaisilla virtaukseen perustuvilla tavoilla ohjata 
tuotantoa. Jälkimmäinen voi tarkoittaa muun muassa entistä tarkempaa suunnittelua 
ja viikoittain sovittavia työskentelyaikatauluja. 

Mutta pitäisikö yhteiskunnan olla tässä jollain tapaa tukena?  Edellä viitatut 
menetelmät ovat jo vuosia olleet vuosia vapaasti käytettävissä. Eivätkö yritykset 
soveltaisi niitä omaehtoisesti, jos ne kerran alentavat kustannuksia sekä parantavat 
tuottavuutta ja kannattavuutta? Jos taas uudemmat digityökalut tekevät edellä 
mainituista toimintatavoista entistä houkuttelevammiksi, niin eihän sekään edellytä 
yhteiskunnan panosta. Valtio ja julkinen sektori, lähinnä ammatilliset ja teknilliset 
korkeakoulut, voisivat kuitenkin olla mukana selvittämässä eri toimintatapojen 
hyvyyttä. Anssi Koskenvesan Rakennustiedossa mainitsemat kokeilut ovat oikea
suuntaisia. Mitä ilmeisimmin tarvittaisiin vieläkin vakuuttavampaa evidenssiä. Tämä 
edellyttäisi sitä, että vaihtoehtoisia toimintatapoja arvioitaisiin tutkimuksellisessa 
koeasetelmassa. Tällaisten kokeilujen tekemiseksi pitäisi saada julkista tukea. 

Tulostemme mukaan T&Kmenot edistävät tuottavuutta ainakin talonraken
nusalalla ja sekä pienissä rakennusyrityksissä. Julkisen sektorin keinoarsenaalissa 
on vielä erilaisten T&Khankkeiden tukeminen rakennusalalla. On merkille pantavaa, 
että tutkimuksemme mukaan näiden hankkeiden tuottavuusvaikutukset eivät parane 
hankkeen koon kasvaessa.  Niitä voisi siis suositella toteutettavaksi niin pienissä kuin 
suurissakin rakennusyrityksissä tai vastaavasti niin pieninä kuin suurinakin hankkeina. 
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ROBOTISAATION JA TEKOÄLYN VAIKUTUS 

RAKENTAMISEEN

Oxford Economics (FREY JA OSBORNE, 2013) julkaisivat suurta huomiota 
herättäneen tutkimuksellisen arvion siitä, millä todennäköisyydellä tekoälyn 
soveltaminen ja robottien käyttöönotto hävittävät eri ammatteja. Arvio tehtiin 
702 eri ammattista. Keskeistä on huomata se, ettei häviämisen aikajännettä 
rajattu. Niinpä kysymys saattaa olla 20 vuodesta tai jopa 200 vuodesta. 
Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että ”ammatit ovat potentiaalisesti 
automatisoitavissa tietyn määrittelemättömän ajan, ehkä vuosikymmenen tai 
parin kuluessa”. Suomalaisissa tulkinnoissa tartuttiin tähän lauseeseen ja alettiin 
puhua 10–20 vuodesta (katso PAJARINEN JA ROUVINEN, 2013). Mediassa (yle, 
mtv ja tilisanomat) oli jo kyse vain 10–20 vuodesta. Välillä jopa se unohdettiin, 
että Oxfordin tutkijat puhuivat potentiaalista korvata kyseiset työpaikat eikä 
siitä, että näin välttämättä käy. 

FREYN JA OSBORNEN (2013) 702 ammatin listalla todennäköisyys, että jonkin 
sortin automaatio korvaa rakennustyöläisen on peräti 88 prosenttia. Tämä luku 
on suorastaan hämmästyttävän korkea, jos sen tulkitaan kuvaavan vain paria vu
osikymmentä. Oxford Economicsin arvio oli tehty vuoden 2010 datalla ja tämän 
mukaan rakentamisen pitäisi olla jo vuonna 2030 lähes kokonaan automatisoitu. 
Nyt vuonna 2020, kun olemme puolessa välissä, juuri mitään tämän suuntaista 
ei ole näkyvissä. Oxford Economicsin arviointitapa, joka ei ottanut huomioon 
tarpeeksi toimialakohtaisia erityispiirteitä sortui kaiketi ylilyöntiin rakentamisen 
kohdalla. Realistinen kyseinen arvio on vasta, jos sillä tarkoitetaan jotain pitkää 
ajanjaksoa, esimerkiksi 100–200 vuotta. Kaiketi FREYN JA OSBORNEN (2013) olisi 
pitänyt rajata aikajänne alun alkaen 20 vuoteen ja tehdä sen mukaiset arviot. 
Tuolloin tulosten tulkinta olisi ollut helpompaa. Mainittakoon, että vastaavia 
ylilyöntejä kuin rakentamisessa FREY JA OSBORNE (2013) tekivät mielestäni 
myös mm. arvioissaan metsän korjuun ja rekkaliikenteen automatisoinnista.  

Myöhemmin Suomessa on arvioitu, ettei robottien käyttöönotolla ole juuri 
vaikutusta rakentamiseen. (katso VENTÄ YM. 2018). Itse olen sitä mieltä, että 
automatisaatio, joka etenee teollisuudessa, vaikuttaa rakentamiseen ainakin väli
tuotekäytön kautta. Osin tämä voi lisätä valmistusta tehtaissa rakennustyömaalla 
tekemisen kustannuksella. Kehitys tältä osin on kuitenkin maltillista.
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