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Suomen kustannus-
kilpailukyvyn ongelmat

korjautuvat hitaasti•

Kansantalouden ulkoisen tasapainon edellytysten mittaamiseen tarvitaan sopivia 
kustannuskilpailukykymittareita. Suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset on sellainen 

mittari. Sen mukaan Suomen kilpailukyvyn heikkeneminen on pitkäaikaista ja laajaa. 
Heikkeneminen käynnistyi 2000-luvun alkuvuosina ja koski monia teollisuusaloja sekä yksityisiä 

palveluja. Kustannuskilpailukyvyn ongelma on suurelta osin rakenteellinen. Erinomainen 
kasvukilpailukyky antaa kuitenkin aihetta toiveikkuuteen. Ongelmat korjautuvat kivuliaan ja 
aikaa vievän luovan tuhon kautta, jos hyvin käy. Poliitikoilta vaaditaan kärsivällisyyttä, että 

mekanismin maltetaan antaa toimia.

Suomessa on muutaman viime 
vuoden aikana keskusteltu 
vilkkaasti kilpailukyvyn ti-
lasta, kehityksestä ja tekijöistä 
(Maliranta 2011; Kajanoja 

2012; Maliranta ym. 2012; Vihriälä 
2012; Haaparanta 2013; Maliranta 
ja Vihriälä 2013; Holmström ym. 
2014; Maliranta 2014a). Yhteisym-
märrys on ilmeisesti lisääntynyt, mutta 
rakentavalle keskustelulle on edelleen 
tarvetta.

Ensin on paikallaan miettiä, mistä 
asioista luulisi helposti päästävän yksi-
mielisyyteen. On kiistatonta, että Suomi 
on menettänyt vientimarkkinaosuuk-
siaan. Käänne huonompaan suuntaan 
tapahtui jo vuonna 2002. Tuolloin alkoi 
myös vaihtotaseen ylijäämä1 kutistua, ja 

se kääntyi lopulta alijäämäiseksi (esim. 
Calmfors 2014). Nuo merkit antavat 
viitteitä siitä, että Suomen ulkoisen ta-
sapainon ulkoiset edellytykset olivat 
heikentyneet.

Riidatonta lienee myös se, että tuon 
käänteen tapahtuessa vuonna 2002 Suo-
men yritykset menestyivät erittäin hyvin 
monilla mittareilla katsottuna. Yritysten 
kannattavuus oli erinomainen ja ne olivat 
kasvattaneet voimakkaasti vientimark-
kinaosuuksiaan koko 1990-luvun ajan. 
Vaihtotaseen alijäämä oli kääntynyt rei-
luksi ylijäämäksi.

Myöskään teollisuuden työllisyyske-
hityksestä ei ole suuren riidan aiheeksi. 
Kuten kuviosta 1 nähdään, 1990-luvulla 
teollisia työpaikkoja tuhoutui kiivaaseen 
tahtiin joka vuosi, eli monet toimipaikat 

vähensivät työvoimaansa. 1990-luvun 
jälkipuoliskolla työpaikkoja kuitenkin 
syntyi teollisuuteen vielä nopeampaan 
tahtiin kuin niitä tuhoutui. Teollisten 
työpaikkojen määrä siis nettomääräisesti 
kasvoi. 

Suomen ulkoinen tasapaino 
on heikentynyt jo vuodesta 

2002 lähtien.

Vuosi 2002 oli myös teollisten työpaik-
kojen kehityksen käänne. Työpaikkoja 
tuhoutui edelleen samaan tahtiin kuin 
1990-luvulla, mutta työpaikkojen synty-
misaste notkahti. Kohoamista tapahtui 
2000-luvun puolivälissä, mutta tuo ti-
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MIKA MALIRANNAN mielestä Suomen 
kustannuskilpailukyvyssä on ongelmia, 
joita suhdannekäänne ei nopeasti korjaa, eli 
ongelmat ovat rakenteellisia. 
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VAIHTOTASEEN ALIJÄÄMÄ KERTOO KOKO KANSANTALOUDEN ULKOMAISESTA 
VELKAANTUMISESTA.
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Kuvio 1. Työpaikkojen vuotuiset syntymis- ja tuhoutumisasteet2 Suomen teollisuudessa 
vuosina 1991–2010.

Lähde: Maliranta ja Määttänen (2014).

lanteen kohennus oli vain väliaikainen. 
Vuonna 2010 tilanne oli teollisten työ-
paikkojen syntymisasteen suhteen sa-
manlainen kuin vuonna 2002. Erona on 
tuhoutumisaste, joka oli hypähtänyt lä-
hes samoihin lukemiin kuin 1990-luvulla.

Kuviossa 1 esitetyt yritysrekisterin 
toimipaikkapohjaisiin aineistoihin pe-
rustuvat laskelmat siis kertovat, että 
teollisia työpaikkoja on kadonnut. Kan-
santalouden tilinpidon lukujen mukaan 
teolliset työpaikat ovat vähentyneet 75 
tuhannella vuosien 2008 ja 2013 välillä. 
Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 
johon koko Nokian toiminta on luokitel-
tu, työpaikat ovat vähentyneet 18 tuhan-
nella ja vuoden 2000 huippulukemista 
20 tuhannella. 

Tosin osa teollisuustyöpaikkojen ka-
dosta on eräänlaista mittausharhaa; 

kaikki työpaikat eivät ole oikeasti tu-
houtuneet vaan niitä on siirtynyt pal-
velusektorille, kun teollisuusyritykset 
ovat ulkoistaneet palvelujaan. Harhan 
suuruuden arviointi on vaikeaa, mutta se 
voi olla kymmeniä tuhansia (Pajarinen 
ym. 2012). 

Teolliset työpaikat ovat viime 
vuosina vähentyneet, joskin 
osa niistä on vain siirtynyt 

palvelusektoreille.

Julkisen sektorin työllisyyskehitys on 
pidätellyt kansantalouden työllisyyden 
pudotusta. Siellä työpaikat ovat samalla 
ajanjaksolla lisääntyneet nettomääräi-
sesti 20 tuhannella. Tilastokeskuksen 

palkkasummatilastot kertovat, että yksi-
tyisellä puolella työpaikkojen luonnista 
on viime kuukausiin saakka vastannut 
lähinnä terveydenhuolto- ja sosiaalipal-
velut.

Kiistaa on eniten siitä, kuinka paljon 
kilpailukyvyn tilanne antaa nyt aihetta 
huoleen ja mistä kilpailukyvyn mahdol-
liset ongelmat johtuvat. Osin erimielisyy-
det johtunevat kilpailukykykäsitteiden ja 
-mittareiden monimuotoisuudesta. Eri-
laiset mittarit tuottavat erilaisia tuloksia. 
Siksi on tarpeen tarkasti miettiä, mitkä 
mittarit ovat perusteltuja ja mitkä eivät.

ULKOISEN TASAPAINON EDELLYTYKSET
Talouspolitiikan päättäjät kantavat huol-
ta koko kansantalouden velkaantumi-
sesta3 julkisen talouden velkaantumisen 
ohella, mutta vaihtelevassa määrin. Huoli 
on ymmärrettävä, sillä hallitsemattomak-
si muuttuva velkaantumiskierre vie en-
nen pitkän aikavälin täyttymistä talouden 
tilanteeseen, jossa ongelma alkaa kor-
jautua jonkun kivuliaan sopeutumisme-
kanismin kautta. Se voi pitää sisällään 
työttömyyttä ja monenlaisia sosiaalisia 
ongelmia.

Vastuullisten talouspäättäjien pitäisi 
ottaa huomioon myös se, että tulevat ta-
louspäättäjät saattavat alkaa kiristää talo-
uspolitiikkaansa, kun huoli kilpailukyvyn 
tilasta alkaa olla kovin suuri – joskus jopa 
hätiköiden. Aikainen asioihin puuttumi-
nen on tärkeää. Siksi pitää herkeämättä 
tarkkailla ulkoisen tasapainon edelly-
tyksiä. Siihen tarvitaan mahdollisimman 
tarkkoja ja monipuolisia mittareita.

Vaihtotaseen alijäämä kertoo velkaan-
tumisen suunnan (kuvio 2). Se ei kuiten-
kaan ole ulkoisen tasapainon edellytysten 
täydellinen mittari. Vaihtotase voi olla 
tasapainossa myös siksi, että kotimainen 
kulutus ja siten tuonti on heikkoa työt-
tömyyden takia tai siksi, että kansalaiset 
säästävät tulevaisuuteen varautuakseen. 
Vaihtotase ei myöskään tarjoa mahdol-
lisuuksia eritellä ulkoiset tasapainon 
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REAALISET SUHTEELLISET YKSIKKÖTYÖKUSTANNUKSET 
OTTAVAT HUOMIOON MYÖS LOPPUTUOTTEIDEN JA VÄLIPANOSTEN HINNAT.

edellytysten eri tekijöitä. Tärkeimmät 
ongelmakohdat jäävät siis herkästi tun-
nistamatta.

Kustannuskilpailukykymittari on tär-
keä osa talouskehityksen arvioinnin vä-
lineistöä. Sitä on käytetty paljon maan 
ulkoisen tasapainon edellytysten kehi-
tyksen arvioimiseen. Mittari vertaa työ-
voimakustannusten kehitystä työn tuot-
tavuuden kasvuun. Sen logiikka on selvä. 
Mitä hitaammin työvoimakustannukset 
ovat kasvaneet ja mitä nopeammin työn 
tuottavuus on parantunut, sitä pienem-
mät ovat tuotteen valmistuskustannuk-
set ja sitä helpompi yritysten on kilpailla 
hinnalla kansainvälisillä vientimarkki-
noilla. Lisäksi on syytä ottaa huomioon 
valuuttakurssien vaikutus.4 

Koska kyse on kilpailusta, menestyk-
seen vaikuttaa kilpailijamaiden yksik-
kötyökustannukset. Kilpailukyvyn ke-
hitystä on siis syytä mitata suhteellisilla 
yksikkötyökustannuksilla, jossa oman 

maan yksikkötyökustannusten kehitys-
tä suhteutetaan tärkeimpien kilpailija-
maiden kehitykseen. Erityisen tärkeitä 
ovat ne kilpailijamaat, joiden kanssa 
maan yritykset kamppailevat sen omil-
la kotimarkkinoilla tai kilpailijamaan 
markkinoilla. Kilpailijamaan painoar-
voa on siis hyödyllistä mitata tuonti- ja 
vientiosuuksien avulla. Mutta myös 
kamppailu kolmansien maiden mark-
kinoilla on tärkeää. Vaikka Suomesta ei 
vietäisi Saksaan ainuttakaan hissiä eikä 
Saksasta tuotaisi ainuttakaan Suomeen, 
Saksa voi silti olla Suomen tärkeä kilpai-
lija tällä alalla, jos molemmista maista 
viedään paljon hissejä Kiinaan. Tämä 
otetaan huomioon, kun mittarissa käyte-
tään niin sanottuja kaksoispainotettuja 
kauppaosuuksia.

Toinen tärkeä kysymys on, millä hin-
noilla työvoimakustannuksia mitataan. 
Usein käytetään nimellisiä hintoja ja 
otetaan huomioon valuuttakurssien 

muutokset. Tällaista mittaria kutsutaan 
nimelliseksi yksikkötyökustannusmitta-
riksi.

Tuollainen mittari on edelleen hyvin 
suosittu. Mittari on looginen silloin, kun 
kaikissa maissa tuotetaan yhtä ja samaa 
tuotetta. Jos valuuttakurssi heikkenee, 
palkat alenevat tai tuottavuus kasvaa 
suhteessa kilpailijamaihin, yritykset 
pystyvät alentamaan suhteellisia hin-
toja kannattavuuden kärsimättä ja tällä 
tavalla valtaamaan kilpailijoilta vienti-
markkinaosuuksia.

Suhteelliset nimelliset 
yksikkötyökustannukset 
= työvoimakustannukset 

tuoteyksikköä kohti 
verrattuna tärkeimpiin 

kilpailijamaihin samassa 
valuutassa arvioituna.

Mittari voi kuitenkin antaa harhaisen 
kuva maan ulkoisen tasapainon edelly-
tyksistä. Kansantalouden velkaantumi-
sen kannalta on yhdentekevää, lisään-
tyykö vietyjen sinkkiämpärien määrä 10 
prosentilla vai nouseeko niiden hinta 10 
prosentilla. Vaikka tuottavuus kasvai-
si vauhdikkaasti, ulkoisen tasapainon 
edellytykset eivät silti ole välttämättä 
kunnossa, jos samaan aikaan vietyjen 
tuotteiden hinnat putoavat nopeasti.

Reaalisiin yksikkötyökustannuksiin 
perustuva kilpailukykymittari on tässä 
suhteessa parempi mittari.5 Siinä työ-
voimakustannuksia mitataan arvonlisä-
yksen hinnoissa. Reaalisia yksikkötyö-
kustannuksia kohottaa (kilpailukykyä 
ja yritystoiminnan kannattavuutta hei-
kentää), jos

– työvoimakustannukset kohoavat
– tuottavuus laskee ja
– arvonlisäyksen hinta laskee suhtees-

sa kilpailijoihin.
Arvonlisäyksen hinta puolestaan las-
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Kuvio 2. Suomen vaihtotase suhteessa bkt:een, prosenttia, 1980–2013.
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KUSTANNUSKILPAILUKYVYN KEHITYS HEIJASTUI MYÖS 
TYÖLLISYYTEEN.

kee, jos lopputuotteiden hinta laskee 
tai välipanokset kallistuvat. Toisin kuin 
joskus luullaan, reaalisiin yksikkötyö-
kustannuksiin perustuva mittari siis 
ottaa huomioon myös välipanosten hin-
nan vaikutuksen. Esimerkiksi raakapuun 
hinnan nousu heikentää kilpailukykyä, 
elleivät muutokset kilpailukyvyn muissa 
osatekijöissä kumoa sitä. 

Etenkin teollisuuden arvonlisäyksen 
hinnan kehitys vaihtelee voimakkaas-
ti maiden välillä. Suomen teollisuuden 
arvonlisäyksen hinta laski paljon nope-
ammin kuin kilpailijamaissa 1990-luvun 
lopulta vuoteen 2010 asti. Kehitys johtuu 
Suomen erityislaatuisesta toimialaraken-
teesta.

Myös vaihtotaseen alijäämä oli samaa 
luokkaa 1980-luvun puolivälissä kuin 
viime vuosina (noin prosentti suhteessa 
bruttokansantuotteeseen). 1980-luvun 
jälkipuoliskolla alijäämä kasvoi niin, että 
1990-luvun alussa alijäämä oli noin viisi 
prosentti bruttokansantuotteesta.

Maliranta (2014a) tutki vuonna 
2002 käynnistyneen kustannuskilpai-
lukyvyn vajoamista yksityiskohtaises-
ti. Koko yrityssektorin osalta karkeasti 
puolet vajoamisesta johtui siitä, että 
tuottavuuden kasvu hidastui suhteessa 
kilpailijamaihin. Toinen puoli tuli siitä, 
että työvoimakustannukset kohosivat 
kilpailijamaita nopeammin. 

Teollisuuden osalta kustannuskilpai-
lukyvyn pudotus oli voimakkaampaa, 
perustui enemmän tuottavuuskasvun 
suhteelliseen hidastumiseen ja painottui 
enemmän viime vuosille kuin muualla. 
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus do-
minoi melko voimakkaasti teollisuuden 
kehitystä (Maliranta 2014a). 

Kustannuskilpailukyvyn 
heikkenemisestä 

karkeasti puolet  johtui 
tuottavuuden kasvun 

heikkenemisestä ja puolet 
työvoimakustannusten 

kohoamisesta.

Ongelman ydin on tietysti matkapu-
helinten valmistus. Toimialan tuottei-
siin ei kyetty enää innovoimaan uusia 
kuluttajien arvostamia ominaisuuksia 
samaan tahtiin kuin kilpailijamaissa. 
Tuotteiden laatu ei siis kehittynyt kil-
pailijoiden tahdissa. Koska laatu on osa 
tuotoksen volyymiä, tämä näkyi suoraan 
tuottavuusnumeroissa. Tuottavuuskasvu 
ei pysynyt kilpailijoiden tahdissa. Tästä 
ei kuitenkaan kannattaisi riekkua. Tällai-
sella alalla kilpailu on kovaa ja menestys 
yleensä väliaikaista. On syytä muistaa, 

Kuvio 3. Kansantalouden kustannuskilpailukyky suhteellisilla reaalisilla yksikkötyökustan-
nuksilla mitattuna, vuosien 1996–2007 keskiarvo = 100.
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Lähde: Ameco-tietokanta. 
Kutakin maata on vertailu 11 muuhun EU-maahan ja paitsi katkoviivalla kuvatuissa sarjoissa Suomea ja USAta on verrattu 
36 muuhun teollisuusmaahan käyttäen niin sanottua kaksoispainotettuja kauppaosuuksia.

Kuviossa 3 tarkastellaan Suomen ja 
eräiden muiden maiden kustannus-
kilpailukyvyn kehitystä suhteellisten 
reaalisten yksikkötyökustannusten 
perusteella. Nähdään, että kustannus-
kilpailukyvyn vajoaminen ei alkanut 
iPhonen (vuonna 2007) lanseeraamisen 
aikaan vaan Nokia 9210 Communicatorin 
(vuonna 2002).

Osin pudotuksen käynnistyminen selit-
tyy sillä, että kustannuskilpailukyky oli 
epänormaalin hyvä 1990-luvun mainion 
kehityksen jäljiltä. Kuva myös kertoo, 
että vuonna 2013 Suomen kansantalou-
den kustannuskilpailukyky oli melkein 
yhtä huonoilla kantimilla kuin 1980-lu-
vun puolivälissä. 
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Kuvio 4. Talouden ulkoisen ja sisäisen tasapainon mittareita.

KANSANTALOUDEN KUSTANNUSKILPAILUKYKY SUHTEESSA EU-15 MAIHIN, 
VUOSIEN 1975-2013 KESKIARVO = 100 (vasen asteikko, käännetty)
YRITYSSEKTORIN TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ, VUOSIEN 1975-2013 
KESKIARVO = 100 (asteikko oikealla)
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Lähteet: Ameco-tietokanta ja kansantalouden tilinpidon tiedot.

alkoi vajota 1980-luvun alussa. Yrityssek-
torin työtunnit putosivat vain hitaasti 
ja hetken jopa lisääntyivät 1980-luvun 
jälkipuoliskolla. Työtuntien romahdus 
tapahtui vasta 1990-luvun alussa.

Kustannuskilpailukyky parani voi-
makkaasti 1990-luvun alussa. Ensim-
mäisessä vaiheessa moottorina oli de-
valvaatio ja seuraavassa vaiheessa nopea 
tuottavuuskasvu. Maltillinen palkkake-
hitys avitti vielä tilanteen kohenemista. 
Työtunnit alkoivat lisääntyä pienellä 
viiveellä. Seuraavassa käänteessä vii-
ve näyttää olleen samaa luokkaa kuin 
1980-luvulla ja paljon pidempi 1990-lu-
vun alun käänteessä.

Kehityskulut antavat tietysti aihetta 
vaihteleviin tulkintoihin, ja vain kaikkein 

KUSTANNUSKILPAILUKYVYN HEIKKENEMINEN ON SAATTANUT JOHTAA 
TALOUDEN RAKENTEIDEN MUUTTUMISEEN NIIN, ETTÄ SEN KASVU VAHVISTUU 

TULEVAISUUDESSA.

että Suomella on edelleen voimassa oleva 
maailmanennätys markkinajohtajuuden 
pituudessa matkapuhelinten valmistuk-
sen alalla.

Tuottavuuskasvun hidastumisen joh-
dosta sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
reaaliset yksikkötyökustannukset koho-
sivat voimakkaasti eli kustannuskilpai-
lukyky romahti. Seuraukset näkyivät 
vientimenestyksessä. Suomen sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden tuottavuuskas-
vun romahdus ei siis johtunut viennin 
romahduksesta vaan siitä, että Suomi ei 
enää   kyennyt innovoimaan samaan tah-
tiin kuin kilpailijat. Siksi kustannuskil-
pailukyky ja sitä kautta vientimenestys 
romahtivat. Tässä asiassa Holmström 
ym. (2014, 23) päätyvät jossain mielessä 
päinvastaiseen tulkintaan.

Merkittävin kustannus-
kilpailukyvyn putoaminen 
tapahtui matkapuhelinten 

valmistuksessa, jossa laadun 
ja tuottavuuden kehitys 
suhteessa kilpailijoihin 

sakkasi.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ul-
kopuolisilla teollisuusaloilla kustannus-
kilpailukyvyn vajoaminen oli hitaampaa 
ja trendit jossain määrin vähemmän sel-
keitä kuin koko yrityssektorin tasolla. 
Suunta on ollut kuitenkin sama. Tämä 
on huolestuttava havainto. Koska sähkö- 
ja elektroniikkateollisuudessa tapahtui 
edellä kerrotun kaltainen negatiivinen 
sokki, talouden sopeutumisen kannalta 
olisi hyvin toivottavaa, että kustannuskil-
pailukyky olisi nyt muualla pikemminkin 
poikkeuksellisen hyvä (Maliranta ja 
Vihriälä 2014).

Myös yksityisissä palveluissa kustan-
nuskilpailukykymittari kertoo tilanteen 
voimakkaasta heikentymisestä 2000-lu-
vun alkuvuosista lähtien (eli sektorin 

kannattavuus kehittyi heikommin kuin 
kilpailijamaissa). Siellä pudotuksen tär-
keimpänä syynä on ollut se, että palkat 
ovat kohonneet kilpailijamaita nopeam-
min (Maliranta 2014a). 

Ulkoinen tasapaino ei ole mikään pää-
määrä, vaan pikemmin yksi keino pitää 
huolta kahdesta vielä tärkeämmästä 
asiasta, talouden sisäisestä tasapainos-
ta lyhyellä aikavälillä ja talouskasvusta 
pitkällä aikavälillä. Näitä käsitellään seu-
raavaksi.

Kuvioon 4 on piirretty kustannus-
kilpailukykyä (eli ulkoisen tasapainon 
edellytyksiä) ja yrityssektorin työtuntien 
kehitystä kuvaava sarja. Jälkimmäinen 
mittari kuvaa osaltaan sisäisen tasapai-
non edellytyksiä.6 Kustannuskilpailukyky 
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”LUOVA TUHO” ON RAKENNEMUUTOSTA, JOKA PARANTAA TUOTTAVUUDEN 
KASVUA JA KUSTANNUSKILPAILUKYKYÄ.

Kuvio 5. Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky ja kasvukilpailukyky.
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Lähde: Ameco, IMD ja WEF. 
Kasvukilpailukyky-mittareita on aikaistettu sen vuoksi, että mittari perustuvat pari vuotta vanhaan tilastoaineistoon. 
Esimerkiksi vuoden 2014 kilpailukykyä arvioitaessa monet tilastotiedot ovat vuodelta 2012.

itsevarmimmat ryhtyvät lausumaan asi-
asta mitään ehdotonta totuutta. Kuvion 
viesti ei kuitenkaan näytä olevan pahasti 
ristiriidassa sellaisen käsityksen kanssa, 
että pienessä avotaloudessa ulkoisen ta-
sapainon edellytykset vaikuttavat sisäi-
sen tasapainon edellytyksiin.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSKASVU
Monet järjestöt laativat mittareita, jotka 
pyrkivät kokoamaan talouden kasvuky-
vyn lukemattomat osatekijät sellaiseksi 
tunnusluvuksi, jonka perusteella talou-
det asetetaan paremmuusjärjestykseen. 
Näistä tunnetuimmat ovat Institute for 
Management Development (IMD) ja 
World Economic Forum (WEF). 

Vaikka WEFin ja IMD:n mittareiden 
tarkoitus on mitata nimenomaan talou-
den tulevia pitkän aikavälin kasvuedel-
lytyksiä, historiassa näiden mittareiden 
ennustekyky on ollut lievästi sanottuna 
vaatimatonta (Pajarinen ja Rouvinen 
2014). Paradoksaalisesti IMD-mittari 
näyttäisi onnistuva hieman paremmin 
pitkän ajan kasvun ennustamisessa kuin 
WEF-mittari, vaikka jälkimmäinen on 
rakenteeltaan loogisempi ja paremmin 
kasvuteoriaan ankkuroitunut.

IMD:n hienoinen paremmuus (tai vä-
hempi huonous) voi selittyä osin sillä, 
että sen mittarissa lyhyen ajan kasvu 
luetaan yhdeksi kilpailukykytekijäksi. 
Ripeä talouskasvu itsessään voi ruokkia 
tulevaa pitkän aikavälin kasvua, mui-
den tekijöiden ohella. Taustalla voi olla 
erilaisia tekijöitä. Kyse voi olla niin sa-
notusta hystereesistä. Pitkittynyt työt-
tömyys rapauttaa inhimillistä pääomaa. 
Se puolestaan heikentää työllistymistä 
ja tuottavuutta pitkäksi aikaa eteenpäin. 
Toisaalta kyse voi olla rakennemuutos-
kyvystä, jonka suora mittaaminen on 
vaikeaa. Viime vuosien toteutunut ta-
louskasvu voi kertoa epäsuorasti siitä, 
että talouden rakenteet muuttuvat me-
nestyksellisesti. Tämä puolestaan tietää 
hyvää myös jatkossa.

Kuviossa 5 esitetty mittarien vertailu 
auttaa tulkintojen arvioinnissa. WEF:n 
mittarin mukaan Suomen kasvukilpailu-
kyky on pysynyt vakaana viimeisten 15 
vuoden ajan. Sen sijaan IMD:n tulosten 
mukaan maamme kasvukilpailukyky on 
heikentynyt enemmän tai vähemmän 
käsi kädessä kustannuskilpailukyvyn 
vajoamisen kanssa. Havaintoa voisi tul-
kita niin, että kustannuskilpailukyvyn 
heikkeneminen on jo rapauttanut kas-
vuedellytyksiä tai niin, että kustannus-
kilpailukyvyn heikkeneminen kertoo 
tuottavuutta vahvistavan rakennemuu-
toksen heikkenemisestä. Myöhemmin 
kerrotaan, että ainakaan jälkimmäinen 
tulkinta ei ole vahvoilla pohjilla. 

WEFin indeksissä merkittävä paino on 
sellaisilla tunnusluvuilla, jotka mittaavat 
yritysten innovaatioita, teknologian käyt-

töönottoa sekä markkinaympäristöä. Ne 
ovat tekijöitä, joita uusin talouden kasvu-
teoria painottaa (Aghion ym. 2014). Nuo 
tekijät ovat Suomessa hyvillä kantimilla. 
Tästä ei ole meillä juuri erimielisyyttä.

Vaikka siis WEFin indeksi nyt osoit-
taakin Suomelle vahvaa kasvukykyä, sen 
varaan ei kannata kuitenkaan tuudittua. 
Talouskasvu on monien tekijöiden sum-
ma, tai ehkä peräti tulo. Osa tekijöistä on 
omissa käsissä, mutta osa on sattumaa. 
Siksi tulevaa tuottavuuskasvua on vaikea 
ennustaa. Siitä todisteena on esimerkik-
si 2000-luvun puolivälissä tehtyjen kas-
vuskenaarioiden epäonnistuminen (vrt. 
esim. Jalava ja Pohjola 2004).

RAKENTEIDEN MUUTOS
Kasvukilpailukykyä kutsutaan myös 
rakenteelliseksi kilpailukyvyksi. Ilmei-
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Kuvio 6. Luovan tuhon vaikutus teollisuuden työn tuottavuuden kasvuun, prosenttiyksikköä.
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Lähde: Omat laskelmat Tilastokeskuksen teollisuustilaston toimipaikka-aineistoista.

Kuvio 7. Suomen viennin tuoterakenteen yksipuolisuus ja maan koko, vuosi 2012.
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sesti meillä on nyt melko laaja yksimie-
lisyys siitä, että Suomen kilpailukyvyn 
ja talouden ongelmat ovat merkittävältä 
osin rakenteellisia eli muita kuin suhdan-
teista riippuvia. Rakenteelliset ongelmat 
korjautuvat vain rakenteiden muutoksen 
kautta. Se sisältää uuden luontia ja en-
tisen tuhoa. Siksi se on kivulias ja siksi 
tuloksia ei kannata odottaa kovin nope-
asti. Edes liiallinen nopeuttaminen ei ole 
järkevää.

Kyse on ennen kaikkea tuottavuuden 
kasvusta. Se alentaa reaalisia yksikkö-
työkustannuksia ja sitä kautta parantaa 
kustannuskilpailukykyä eli ulkoisen tasa-
painon edellytyksiä. Sitä kautta myös si-
säisen tasapainon edellytykset luultavas-
ti paranevat. Pitkän aikavälin elintason 
kasvu pohjautuu lähinnä tuottavuuden 
kasvuun. Pitkän aikavälin tuottavuuskas-
vu tapahtuu merkittävältä osin monien 
rakennemuutosten kautta.

Vaikka nopeita tuloksia on turha 
odottaa, aina on syytä huolehtia siitä, 
että rakennemuutos on käynnissä ja 
sen edellytykset kunnossa. Tähän tarvi-
taan mittareita. Niitä saadaan yritys- ja 
toimipaikka-aineistoja hyödyntävästä 
tuottavuustutkimuksesta (Maliranta 
ja Määttänen 2014). 

Kuvio 6 kertoo, kuinka paljon tuotta-
vuus on vuosittain kasvanut sen vuoksi, 
että heikosti tuottavia työpaikkoja on tu-
houtunut ja uusia tuottavia työpaikkoja 
on syntynyt, eli mikä on ollut niin sano-
tun ”luovan tuhon” vaikutus tuottavuu-
den kasvuun. Kuvio 6 tavallaan kertoo 
sen, kuinka kuviossa 1 nähty työpaik-
kadynamiikka vaikuttaa tuottavuuden 
kasvuun ja siis kustannuskilpailukykyyn 
ja pitkän aikavälin talouskasvuun. Vaiku-
tuksen huomataan olevan merkittävä, 
mutta vaihtelevan yli ajan.

Suomen teollisuuden tuottavuus-
kasvun dynamiikka on kehittynyt vuo-
den 2005 jälkeen samaan tapaan kuin 
1980-luvun alun jälkeen. Luovan tuhon 
vaikutus on ollut kasvussa. Osin vaiku-

”LUOVA TUHO” ON VAHVISTUNUT 2000-LUVUN ALKUPUOLEN 
JÄLKEEN.
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tus johtuu siitä, että heikosti tuottavia 
työpaikkoja on tuhoutunut, mikä nostaa 
tuottavuuden keskiarvoa. 

Mikä tärkeää, luovan tuhon ”luonti”-
puolikin on ollut viime vuosina merkit-
tävässä kasvussa. Tässä suhteessa tilanne 
on samankaltainen kuin 1980-luvulla. 
Tuottavuusanalyysi nimittäin paljastaa, 
että teollisuuteen on alkanut syntyä tuot-
tavia työpaikkoja (Maliranta 2014b). 
Tämä on hyvä uutinen. On sanottu (esim. 
Haaparanta 2013), että Suomen ongel-
mat johtuvat heikosta liikkeenjohtotai-
dosta ja kyvyttömyydestä uudistaa ja 
monipuolistaa tuoterakennetta. Jos tuo 
pitää paikkaansa, luova tuho on meka-
nismi, jonka kautta tuollaiset ongelmat 
voivat korjautua.

Liikkeenjohdon taitojen tasosta tai ti-
lanteen muutoksesta ei valitettavasti ole 
saatavilla hyvää, kansainväliseen ver-
tailuun sopivaa tilastotietoa. Kuviossa 
7 sen sijaan tarkastellaan viennin tuote-
rakenteen yksi- tai monipuolisuutta (ks. 
Kaitila 2013). Mitä keskittyneempi tuo-
terakenne, sitä yksipuolisempi se on ja 
sitä korkeammalla maa sijaitsee kuviossa.

Tuoterakenteen yksipuolisuuden voi 
tietenkin odottaa riippuvan maan koosta. 
Maan kokoa mitataan vaaka-asteikolla, 
tässä suhteellista asteikkoa käyttäen. 
Kuviossa on esitetty yksinkertainen so-
vite. Nähdään, että vuonna 2012 Suomen 
viennin tuoterakenne oli juuri niin yksi-
puolinen kuin tämän kokoiselta maalta 
voi odottaa.

Suomen talouden erikoistumista ja 
suhteellisia etuja on usein tarkasteltu 
toimiala-aineistojen avulla. Tällainen 
tarkastelu on monella tapaa epätarkka ja 
harhoille altis. Tulokset riippuvat toimi-
alaluokituksesta. Ja vaikka käytettäisiin 
hyvin yksityiskohtaista toimialajaotte-
lua, toimiala kertoo kovin epätarkasti 
siitä, mitä yrityksessä tuotetaan ja ennen 
kaikkea siitä, mitä toimintoja tapahtuu 
Suomessa. Suomen menestys riippuu 
siitä, mitkä arvoketjun osat tapahtuvat 
Suomessa.

Kuviosta huomataan myös, että Suo-
men tuoterakenne on merkittävästi 
monipuolistunut vuoden 2000 jälkeen. 
Muutos on luultavasti tapahtunut luovan 
tuhon mekanismin kautta. Asiaa olisi jat-

kossa tarpeen tutkia tarkemmin yritys-
aineistoilla. 

LOPUKSI
Kilpailukykykeskustelu on sekavaa ja 
ristiriitaista luultavasti siksi, että kilpai-
lukyvyn kaksi puolta sekoittuvat. Kustan-
nuskilpailukykymittarit on tarkoitettu 
talouden ulkoisen tasapainon edellytys-
ten kuvaamiseen ja kasvukilpailukyky-
mittarit kansantalouden pitkän aikavälin 
kasvukyvyn arvioimiseen. 

Ilmiöinä nämä kaksi näkökohtaa tie-
tenkin kytkeytyvät yhteen. Jos kustan-
nuskilpailukyky ei ole riittävän hyvässä 
kunnossa, yrityksillä ei ole halua inves-
toida aineelliseen eikä aineettomaan pää-
omaan. Ne suuntaavat liiketoimintansa 
mieluummin muualle. Pienessä avotalou-
dessa kustannuskilpailukyvyn ongelmat 
muuttuvat helposti sisäisen tasapainon 
ongelmiksi, kuten työttömyyden kas-
vuksi. Pitkittynyt työttömyysongelma 
puolestaan nakertaa pitkän aikavälin 
kasvukykyä. Ilman riittävää kustannus-
kilpailukykyä kasvukilpailukyvyn tarjo-
ama kasvupotentiaali voi siis jäädä hyö-
dyntämättä.

Heikko kustannuskilpailukyky 
johtaa vähempiin 

investointeihin ja lisääntyvään 
työttömyyteen, jolloin 

pitkän aikavälin kasvukyky 
heikkenee.

Kustannuskilpailukyvyn tilasta on esitet-
ty ristiriitaista arviota. Ristiriita johtuu 
mittareista. Nimellisiin yksikkötyökus-
tannuksiin perustuvan mittarin perus-
teella Suomen teollisuuden kustannus-
kilpailukyvyn tilanne ei ole vieläkään 
valtavan hälyttävä. Kuva muuttuu, kun 
tilannetta tarkastellaan suhteellisilla re-
aalisilla yksikkötyökustannuksilla. Täl-
lainen mittari ottaa huomioon sen, että 
ulkoisen tasapainon edellytykset eivät 
riipu pelkästään siitä, mikä on viennin 
volyymi vaan myös siitä, millaista hintaa 
vientituotteista saadaan. Toisaalta myös 
nimellisiin yksikkötyökustannuksiin 
pohjautuva mittari antaa samanlaisen 

kuvan kehityksestä sen jälkeen kun toi-
mialarakenteen vaikutus mittarituloksiin 
otetaan huomioon.

Reaalisilla yksikkötyökustannuksilla 
mitattuna Suomen kustannuskilpai-
lukyvyn heikkeneminen on ollut sekä 
pitkäaikaista että laajaa. Vajoaminen 
alkoi jo vuoden 2002 jälkeen. Tilanteen 
heikkenemistä on tapahtunut sekä mo-
nilla teollisuuden aloilla että yksityisissä 
palveluissa. Heikkeneminen on johtunut 
tuottavuuskasvun hidastumisesta suh-
teessa tärkeimpiin kilpailijamaihin sekä 
kilpailijamaita nopeammasta palkkake-
hityksestä. Teollisuudessa se on johtunut 
myös arvonlisäyksen hinnan poikkeuk-
sellisen nopeasta alenemisesta.

Kilpailukykyä parantava 
rakennemuutos vie aikaa ja 

kysyy kärsivällisyyttä.

Kilpailukyvyssämme on ongelmia, ja ne 
tuskin kokonaan korjautuvat helposti 
ja nopeasti suhdanteiden mukana, eli 
meillä on rakenteellisia ongelmia. Ra-
kenteelliset ongelmat korjautuvat raken-
nemuutosten kautta. Se sisältää luovaa 
tuhoa. Jos Suomen ongelmien juuri olisi 
liikkeenjohtotaitojen puutteet ja tuote-
rakenteiden yksipuolisuus (mikä tuskin 
on varmaa), ongelma korjautuu tuon me-
kanismin kautta. On siis pidettävä huolta, 
että tuon mekanismin toiminnalle on hy-
vät edellytykset. Poliitikkojen ja äänestä-
jien kärsivällisyys on tosin tiukoilla, sillä 
rakenteiden muutos on sekä hidasta että 
kivuliasta. Lisäksi onnistumisestakaan ei 
ole täyttä varmuutta. Kannattaa kuiten-
kin tehdä parhaansa ja katsoa, mihin se 
tällä kertaa riittää. Aikaisemmin se on 
riittänyt pitkälle. •

Viitteet

1 Vaihtotase koostuu etupäässä tavaroiden ja pal-

velujen viennistä miinus niiden tuonnista. Lisäksi 

siihen luetaan (nettomääräisinä) ulkomailta saadut 

tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot. Sitä käytetään 

kansantalouden ulkoisen tasapainon mittarina.
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2 Syntymisaste kertoo, kuinka paljon kasvaneisiin 

toimipaikkoihin on vuoden aikana syntynyt uusia 

työpaikkoja suhteessa koko teollisuuden työllisyy-

teen. Tuhoutumisaste kertoo, kuinka paljon pie-

nenevissä toimipaikoissa on kadonnut työpaikkoja 

suhteessa teollisuuden työllisyyteen.

3 Vaihtotaseen alijäämä osoittaa (eräin tarken-

nuksin) koko kansantalouden (yhteen laskien 

yksityisen ja julkisen sektorin) velkaantumisen 

ulkomaille.

4 Asiaa on selostettu tarkemmin kirjassa Mali-

ranta (2014a, 15–16). 

5 Reaalisten yksikkötyökustannusten mittari kyt-

keytyy kiinteästi yhteen funktionaalisen (so. työn 

ja pääoman välisen) tulonjaon kanssa ja kertoo 

toiminnan kannattavuudesta.

6 Työttömyys- ja työllisyysaste ovat muita vaihto-

ehtoja. Ne kertovat samansuuntaisista kehitysku-

luista.

• Kirjoitus pohjautuu merkittävältä osin TT-sääti-

ön rahoittamaan hankkeeseen ”Mitä kilpailukyky 

on ja millainen se on Suomessa”. Kirjoittaja kiittää 

Antti Kauhasta, Lauri Kajanojaa, Niku Määttästä ja 

Vesa Vihriälää hyvistä kommenteista.




