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LUOVA TUHO JA KILPAILUKYKY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa 
ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkea-
koulussa työskentelevä Mika Maliranta 
tarkastelee kirjassaan luovaa tuhoa ja 
kilpailukykyä. Luova tuho on alun perin 
maineikkaan itävaltalaisen taloustietei-
lijän Joseph Schumpeterin luoma käsite, 
jolla hän kuvasi kapitalismin elinvoiman 
yhtä lähdettä. Malirannan tutkimuksissa 
luova tuho liittyy erottamattomasti työn 
tuottavuuden muutoksiin ja siksi myös 
kilpailukykyyn.

Maliranta määrittelee luovan tuhon 
toimialan tuottavuutta kohottavaksi 
yritysrakenteen muutokseksi. Toimialan 
tuottavuuskasvu voidaan jakaa kahteen 
osatekijään. Ensimmäinen kuvaa tuot-
tavuuden kehitystä olemassa olevissa 
yrityksissä, toinen luovan tuhon vaiku-
tusta. Luova tuho ilmentää muun muassa 
markkinoille tulevien ja sieltä poistuvien 
yritysten tehokkuutta. 

Suomessa luovan tuhon vaikutus eri 
toimialojen tuottavuuteen on aina ol-
lut positiivinen. Vuosina 1975–2011 to-
teutuneesta tehdasteollisuuden tuotta-
vuuskasvusta noin 70 prosenttia selittyy 
yrityksissä tapahtuneesta tuottavuuden 

kasvusta, joten luovan tuhon osuudeksi 
tulee 30 prosenttia. Erityisesti poikkeus-
oloissa sen merkitys on voinut olla suu-
ri. Esimerkiksi 1990-luvun alun lamassa 
tehottomien yritysten kuoleminen nosti 
keskimääräistä työn tuottavuutta teolli-
suudessa selvästi.

Luovaa tuhoa käsittelevä luku on kir-
jan parasta antia. Maliranta muun muas-
sa korostaa sosiaalisten turvaverkkojen 
tärkeyttä luovan tuhon kielteisten seura-
usten vaimentajana. Hän myös painottaa, 
että luovaan tuhoon liittyvässä innovaa-
tiotoiminnassa valtio voi olla tärkeä in-
novaattori.

Sen sijaan kilpailukyvyn tarkasteluta-
pa on joiltakin osin hämmentävä. Kos-
ka Maliranta määrittelee luovan tuhon 
toimialan tuottavuutta kohottavaksi yri-
tysrakenteen muutokseksi, lukija saattaa 
odottaa, että toimialakohtaiset kilpailu-
kykytarkastelut saisivat kirjassa huomio-
ta. Maliranta kuitenkin keskittyy koko 
talouden kilpailukyvyn tarkasteluun.

Tällaisen valinnan tekee ymmärrettä-
väksi se, että kirjassa esitetyt kilpailu-
kykytarkastelut perustuvat hankkeisiin, 
joissa luova tuho ei ole keskeisessä roo-
lissa. Kirjoittajan halu korostaa luovan 
tuhon vaikutusta kilpailukykyyn on kui-
tenkin johtanut siihen, että se saa kirjas-
sa yrityksissä tapahtuvaan tuottavuuden 
kehitykseen verrattuna liiankin suuren 
painon kustannuskilpailukykyyn vaikut-
tavana tekijänä.

Maliranta kuvaa kustannuskilpailu-
kykyä niin sanotuilla reaalisilla yksikkö-
työkustannuksilla. Ne ovat sama asia kuin 
funktionaalista tulonjakoa kuvaava perus-
mittari eli palkansaajakorvausten osuus 
arvonlisäyksestä. Jos Suomessa palkkojen 
osuus nousee nopeammin kuin kilpaili-
jamaissa, kustannuskilpailukyky laskee.

Maliranta kiinnittää erityishuomion 
ajanjaksoon 2002–2013. Hän korostaa 
kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen 
alkaneen jo vuoden 2002 jälkeen. Toi-
saalta hän luonnehtii 2000-luvun alun 

tilannetta epänormaalin hyväksi. Vuon-
na 2007 kilpailukyvyn taso oli edelleen 
parempi kuin esimerkiksi vuonna 1995, 
jota oli edeltänyt markan voimakas de-
valvoituminen ja ripeä, luovan tuhon 
vaikutusta heijastava työn tuottavuuden 
nousu. Kilpailukyky heikentyi kuitenkin 
erittäin voimakkaasti ajanjaksolla 2008–
2009, joka on kilpailukykymittareiden 
kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeä 
ajanjakso. Maliranta kuvaa vuoden 2013 
tilannetta jo uhkaavaksi.

Kustannuskilpailukyvyn kehitystä ku-
vatessaan Malirannalla on taipumuksena 
korostaa palkkaratkaisujen merkitystä 
ja sivuuttaa yrityksissä toteutuneiden 
tuottavuuden muutosten vaikutukset. 
Korostus vie analyysin harhaan erityi-
sesti ajanjakson 2008–2009 kehitystä 
kuvattaessa. Kirjan alkuosassa Maliranta 
esittää hyödyllisen kuvion, jonka perus-
teella työn tuottavuus yrityksissä romah-
ti ajanjaksolla 2008–2009. Se – eivätkä 
kalliit palkkaratkaisut – oli keskeisin 
syy tuolloin tapahtuneeseen kilpailuky-
kymittarin osoittamaan kilpailukyvyn 
heikkenemiseen.

Jos työn tuottavuus yrityksessä laskee 
tuotannon supistumisen takia laskukau-
della, on ilmeistä, että se johtuu kysyn-
nän supistumisesta. Tuottavuuden lasku 
puolestaan nostaa yksikkötyökustannuk-
sia, eli syy–seuraus -suhde kulkee tuo-
tannosta yksikkötyökustannuksiin eikä 
päinvastoin. Malirannan mukaan vaiku-
tussuunnasta esitettävissä tulkinnoissa 
on kuitenkin aihetta pidättyväisyyteen. 
Kun ottaa huomioon, että Maliranta ko-
rostaa kirjassaan yritysten tuottavuus-
kasvun vaihtelevan voimakkaasti suh-
danteiden mukaan, hänen pidättyvyyttä 
korostava näkemyksensä on outo.

Suomalaistutkijoiden keskuudessa 
on merkittäviä kilpailukykymittareiden 
muutoksiin liittyviä tulkintaeroja. Mali-
rannan kirjan lukemisen jälkeen vaiku-
telmaksi jää, että ne ovat yllättävänkin 
suuria.


