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T I E T O T Y Ö L L I S Y Y S

Informaatiosektori
tilastoissa – eräs määrittely-yritys

� Päivi Keinänen

Informaatiosektorin laajuutta ja
työllisyyttä on vaikea löytää
suoraan nykyisistä tilastoista.
Seuraavassa kerrotaan, miten
työvoimatiedustelun aineisto
ja sen ammatti- ja
toimialaluokitukset auttoivat
määrittelypulmassa.

T
ietotekninen kehi-
tys koskee miltei
jokaista työssä ole-
vaa. Sen työllistä-
viä vaikutuksia on

mitattu erilaisilla tilastoindikaatto-
reilla ja -käsitteillä. Kovin helppoa
se ei ole: uudelle tekniikalle kun
on ominaista, että se läpäisee lähes
kaiken tuotannollisen toiminnan.

Työelämässä vain harvat ovat
tieto- ja kommunikaatioteknii-
kasta kokonaan erossa. Tietotek-
nisten tuotteiden ja palveluiden
tuotantoyritysten henkilökuntaa
voidaan selvittää toimialoittain.
Sen sijaan tietotekniikan käyttöä
työssä on vaikeampi rajata mie-
lekkäästi. Se ei juurikaan enää
erottele työllisiä.

Tilastoja ja luokituksia kehi-
tetään kansainvälisesti, jotta ne
soveltuisivat informaatioalan ku-
vaamiseen. Suosituksia ovat laa-
tineet sekä OECD että pohjois-
maiset tilastovirastot. Vaikka ta-
voitteista vallitsisikin yksimieli-
syys, teoriassa hienojen ajatusten
soveltaminen käytännön tiedon-
keruuseen voi olla ylivoimaista.
Pragmaattisin tapa on käyttää hy-
väksi valmiita standardeja ja ti-
lastoluokituksia.

Kuvaan seuraavassa, miten
yritimme löytää ratkaisua siihen,
miten informaatio- ja kommuni-
kaatiosektorin (ns. ICT-sektorin)
työllisyyttä voisi selvittää val-
miiksi kerätyllä surveyaineistol-
la. Esimerkkiaineisto on Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimus. Sy-
säyksenä selvitykselle olivat

asiakkaiden tarpeet saada tietoa
ICT-alojen työllisyyttä ja alan
epätyypillisiä työsuhteita kuvaa-
vista aikasarjoista.

Mitä informaatiosektori
on?1

ICT-sektori rakentuu toi-
mialoista, jotka määritellään

tuotteen tai palvelun laadun pe-
rusteella. Sektori sisältää tavara-
ja palvelutuotantoa (Tilastokes-
kus 1999).Tavaratuotantoa ovat
mm. tietokoneiden, radioiden, te-
levisioiden ja puhelinten valmis-
tus, mutta ei esimerkiksi optisten
laitteiden, kellojen tai kameroiden
valmistus. Palvelutuotantoon lue-
taan vastaava tukkukauppa, tele-
liikenne ja tietojenkäsittelypalve-
lu. Palvelusta jäävät pois mm. tie-
tokoneiden ja tietoliikenneväli-
neiden vähittäiskauppa, koska
näitä tavaroita ei myydä pelkäs-
tään erikoismyymälöissä. Toi-
mialoihin perustuva ICT-sektori
pitää sisällään yrityksissä työssä
olevat, myös vahtimestarit ja au-
tonkuljettajat.

OECD:n suositus ei vielä kata
sisältötuotannon toimialoja. Suo-
messa on käytössä informaa-
tiosektorin käsite, joka sisältää
ICT-sektorin lisäksi sisältö-
tuotannon joko suppeasti tai laa-
jasti määriteltynä. Sisältötuotan-
toa on kuitenkin vaikeampi mää-
ritellä. Suomessa siihen on luettu
mm. kustantaminen, markkina-
tutkimus, konsultointi- ja mai-
nospalvelut, elokuva-, video-, ra-
dio- ja televisiotoiminta sekä uu-

____________

1 Tässä kursiivilla merkityt käsitteet ovat Tilastokeskuksen
(1999) julkaisusta.



tistoimistot (Tiedolla tietoyhteis-
kuntaan II, 1999).

Laajasti määriteltyyn infor-
maatiosektoriin on luettu lisäksi
mm. videofilmien vuokraus, mut-
ta ei esimerkiksi oppilaitoksia,
yliopistoja tai kirjastoja (emt.).
Se, miten hyvin luokitukset on-
nistuvat tietoyhteiskunnan toi-
mintojen kuvauksessa, jää epä-
selväksi. Esimerkiksi Tilastokes-
kus jää näiden rajausten ulkopuo-
lelle eikä näin kuuluisi informaa-
tiosektoriin.

Mutta parempi jotakin kuin ei
mitään. Niinpä teimme työvoi-
matutkimuksen aineistosta infor-
maatioalaa2 kuvaavan aikasarjan
(Tossavainen 2001). Se on suosi-
tuksia suppeampi, sillä otosai-
neisto ei ole riittävän tarkka toi-
mialaluokituksen yksityiskohtai-
sella tasolla. Sisältötuotanto jou-
duttiin jättämään kokonaan pois.
Aikasarja kertoo kuitenkin oleel-
lisen: työllisyys kasvaa kiihty-
västi ja muita aloja nopeammin
(mt.).

Entä mitä ovat
tietoammatit?

Puuttuva sisältötuotanto vaiva-
si edelleen meitä. Voisiko am-

mattiluokitus auttaa tässä? Osoit-

tautui, että vuoden 1997 ammatti-
luokitus, joka perustuu kansainvä-
liseen suositukseen (ISCO88), so-
veltuu tarkoitukseen huonosti.
Sen sijaan vuoden 1987 ammatti-
luokitus oli lupaava. Vaikka luok-
kien nimet tuntuivat joissakin ta-
pauksissa vanhahtavilta, niihin si-
joittuivat uudetkin ammattinimik-
keet. Useimmissa ammateissa otet-
tiin kuitenkin lisävaatimukseksi
sen sijoittuminen ICT-toimialoil-
le (ks. asetelma). Halusimme vält-
tää liian laajaa määritelmää.

Ammatti tarkentaa luokitusta
tietoalan osaamiseen. Tässä las-
kentatavassa ainakin osa Tilasto-
keskuksen tietotekniikan henki-
löstöstä kuuluu tietoammatteihin.
Tilastoasiantuntijoiden lisäksi tie-
toammateista puuttuvat edelleen
mm. opettajat, sillä opetusalaa,
kuten ei muitakaan julkisia palve-
luja ole luettu kuuluviksi ICT-am-
matteihin.

Tulokset

Yrityksemme tulos oli yllättä-
vän johdonmukainen (kuvio

1). Sekä IT-toimialoilla että
ICT-ammateissa (tietoammateis-
sa) työllisyys kehittyi miltei sa-
maan tahtiin. Lisäksi tietoammat-

teja oli oletuksen mukaisesti
enemmän kuin IT-toimialan työlli-
siä, joista sisällön tuottajat puuttui-
vat. Samalla sisältötuotanto tar-
kentui ja otti huomioon myös var-
sinaiset sisältöammattilaiset toisin
kuin toimialaan perustuvat määri-
telmät.

Viime vuonna IT-toimialan
työllisiä oli 123 000 eli 5,3 pro-
senttia kaikista työllisistä. ICT-am-
mateissa työskenteli 187 000 hen-
keä eli 8,1 prosenttia työllisistä.
Vuoden 1997 tietojen vertailu
työssäkäyntitilastoon osoittaa, et-
tä työvoimatutkimuksen mukaan
IT-toimialoilla on hieman vähem-
män työllisiä, mutta tietoamma-
teissa taas enemmän kuin työssä-
käyntitilastossa. Tasoeroista huo-
limatta kaikki kolme aikasarjaa
näyttävät työllisyyden muutos-
suunnan samanlaisena.

Eurooppalainen
vertailu

Vasta jälkeenpäin vertasin
käyttämiämme ICT-ammat-

tien ja IT-toimialojen määritelmiä
EU:n laskemiin uutta tietotaloutta
kuvaaviin indikaattoreihin. Ver-
tailu perustuu työvoimatutkimuk-
siin, eikä EU voi käyttää kovin yk-
sityiskohtaisia määrittelyjä.

Komissio on määritellyt en-
sinnäkin korkean teknologian
(high-tech) toimialat, joihin lue-
taan 11 toimialaa 2-numerotasol-
la. Toiseen indikaattoriin luetaan
korkean koulutustason (high-edu-
cation) toimialat. Ne on valittu
toimialoista, joilla yliopistotason
koulutuksen saaneiden osuus on
suurin (Employment in Europe
2000 ja 2001). Niihin kuuluu
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2 Tossavainen (2001) käyttää käsitettä
informaatiosektori yleisesti, vaikka si-
sältötuotanto ei olekaan mukana tilas-
toissa. Käytän tässä samasta asiasta
käsitettä IT-toimialat. Käytän ICT-am-
matit käsitettä siten kuin se määritel-
lään oheisessa asetelmassa.

Asetelma. ICT-ammattien määrittely vuoden 1987 ammattiluokituksen ja
toimialan perusteella

AML87 Ammattiryhmä Toimialat

003 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit Kaikki
004 Koneinsinöörit ja -teknikot ICT-toimialat
007 Muiden teknisten alojen insinöörit ja teknikot ICT-toimialat
009 Muut ryhmään 00 kuuluvat ICT-toimialat
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä Kaikki

0731 Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ICT-toimialat
074 Valokuvaajat, elokuvaajat Kaikki
211 Liikeyritysten johtajat ICT-toimialat
242 Toimistotyöntekijät ICT-toimialat
243 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät ICT-toimialat
25 ATK-alan työ ym. Kaikki
30 Mainos- ja markkinointityö ICT-toimialat

332 Kauppaedustustyö ICT-toimialat
56 Posti- ja tietoliikennetyö Kaikki
76 Sähkötyö Kaikki
79 Radio-, TV-, elokuva- ja videotekninen työ Kaikki



kahdeksan toimialaa koulutusala
mukaan lukien. Kolmannesta in-
dikaattorista käytetään nimitystä
tietointensiiviset (knowledge-in-
tensive) palvelut, joihin luetaan
14 toimialaa.

Kuviossa 2 on verrattu tieto-
alojen työllisyyttä Euroopan eri
maissa työvoimatutkimuksen ai-
neistojen perusteella. Suomi si-
joittuu näiden kolmen indikaatto-
rin mukaan neljän ja viiden par-
haan joukkoon. Korkean teknolo-
gian toimialat työllistävät eniten
Saksassa ja Ruotsissa; Ruotsi ja
Tanska ovat johtavia työllistäjiä
korkean koulutuksen toimialoilla
ja tietointensiivissä palveluissa.
Suomen työllisistä korkean tek-
nologian aloilla on noin 12 pro-
senttia, muilla EU-indikaattoreil-
la mitattuna noin kolmasosa,
työllisistä. (Employment in Euro-
pe 2000 ja 2001).

Siis

Tilastontekijöiden yritykset
kuvata uutta taloutta voivat

olla vaatimattomia ja helposti kri-
tisoitavia, olemassa olevat aineis-
tot rajoittavat niitä. Toisaalta tut-
kijoiden teoreettisia käsitteitä tu-

lisi pohtia myös käytännön näkö-
kulmasta. Esimerkkimme osoit-
taa, että tilastoaineistoja voi käyt-
tää monipuolisemmin esimerkiksi
yhdistelemällä useita luokituksia.

Miten sisältötuotanto pitäisi
käsitteellistää ja miten sitä voi-
daan mitata? Käsite kytkeytyy
uuteen talouteen, joka ymmärre-
tään ennen muuta digitaalisen tie-
don tuottamisena ja välityksenä.
Uusi teknologia on mullistanut
tietojen jakelun ja monistamisen.
Sisältötuotannolla viitataan usein
vain tietoverkkojen kautta levi-
tettävään tietoon, tai sillä tarkoi-
tetaan yleisemmin kaikkea digi-
taalisessa muodossa jaettua sisäl-
töä. Laajasti käsitettyyn sisältö-
tuotantoon tulee kuulua myös pe-
rinteistä tekniikkaa käyttävä tie-
don tuotanto.

Tietotyölle on ominaista ja
erityistä myös uudenlaisten ver-
kostojen kehittyminen. Uutta ta-
loutta luonnehtivat ihmisten tie-
topääoman ja verkostojen merki-
tyksen kasvu. Manuel Castellsin
tutkimuksissa keskeisenä kohtee-
na onkin verkostojen yhteiskunta,
jota luonnehtii innovaatiotyö
(Heiskala 2001). Innovaatiotyön
ydin sijoittuu informaatio- ja gee-

niteknologian aloille, mutta myös
muihin ammatteihin.

Castells ja Pekka Himanen
ovat äskettäin julkaisseet Suomea
koskeva tutkimuksensa, jonka las-
kelmissa edellä kuvattua infor-
maatiosektorin määrittelyä on
käytetty hyväksi.r

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö
Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä.
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Kuvio 1.
IT-toimialan sekä ICT-ammattien työllisyys vuosina
1990–2000 työvoimatutkimuksen mukaan

Lähde: TK, työvoimatutkimus
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Kuvio 2.
Tietotoimialojen työllisyys eri indikaattorein vuonna
2000 Euroopan unionin maissa

Lähde: Eurostat, työvoimatutkimukset


