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Suomalaisten yritysten ja eri-
tyisesti vientialojen kilpailu-
kyky on ollut yhteiskunnal-
lisen keskustelun keskiössä 
jo vuosia. Keskustelun polt-

toaineena on toiminut vuosia jatkunut 
taloustaantuma. Suomen kilpailukyvyn 
keskeiseksi heikkoudeksi on esitetty työn 
korkeita kustannuksia (esim. Borg ja 
Vartiainen 2015). 

Työvoimakustannukset ovat kiistä-
mättä Suomessa korkeat, kuten kaikissa 
kehittyneissä maissa. Historiallisessa 
katsannossa maan kustannuskilpailuky-
vyn heikkeneminen voidaankin nähdä 
myönteisen kehityksen luonnollisena 
seurauksena. Maddisson -projektin ai-
neisto osoittaa, että Ruotsin talous kasvoi 
henkeä kohden Suomen taloutta nope-
ammin vuodesta 1860 yli puoli vuosisa-
taa. 1 Suomi alkoi kiriä vasta sotien jäl-
keen, jonka jälkeen kehitys onkin ollut 
ripeää. Suomen reaalinen bruttokansa-
tuote henkeä kohden oli 39 prosenttia 
alle Ruotsin tason vuonna 1947. Vuonna 
2008 ero oli enää kaksi prosenttia.2 

Vuosikymmeniä jatkunut positiivinen 
taloudellinen kehitys on johtanut meidät 
kansakuntana ”kehityksen eturintamal-
le”. Mutta kehityksellä on kääntöpuo-
lensa. Talouden kasvaessa myös palkat 

nousevat, jolloin vientialojen suhteel-
linen etu ei voi kuten ennen perustua 
työvoiman halpuuteen, kuten kenties 
nousevissa talouksissa. 

Suomen vienti ei voi 
enää perustua työvoiman 

halpuuteen vaan uusiin 
tuotteisiin, joista asiakkaat 
ovat valmiita maksamaan 

enemmän.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö 
työvoimakustannuksilla olisi mitään 
merkitystä Suomen kilpailukyvyn kan-
nalta. Kilpailukykyongelman tarkastelu 
työvoimakustannusten näkökulmasta ei 
kuitenkaan riitä. Meidän on lisäksi tar-
kasteltava ilmiötä yritysten johtamisen 
näkökulmasta.

Suomalainen johtaminen on murrok-
sessa, sillä edellä kuvailtu talouskasvu 
ja siihen liittyvä työn kallistuminen hei-
jastuu yritysten johtamiseen. Yrityksen, 
joka ei pysty kilpailemaan hinnoilla, on 
kyettävä luomaan tavaroita tai palveluita, 
joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan 
enemmän. Vaihtoehtoisiin keinoihin saa-
vuttaa tuo päämäärä lukeutuvat tyydyt-

tämättömien asiakastarpeiden tunnis-
taminen ja täyttäminen, teknologinen 
edelläkävijyys, ylivertaisen asiakaskoke-
muksen synnyttäminen ja laadukkaiden 
asiakassuhteiden vaaliminen sekä ainut-
laatuisen brändin rakentaminen. 

Yhteistä edellä mainituille keinoille on 
se, että niihin liittyvät johtamishaasteet 
ovat perustavalla tavalla erilaisia kuin 
tilanteessa, jossa yrityksen kilpailuetu 
perustuu ensisijaisesti tuotantotekijöi-
den halpuuteen tai tuotantoprosessien 
tehokkuuteen. Kustannusten alentami-
sen kilpailukykyvaikutus on suhteelli-
sen ennustettava – ainakin, jos jätetään 
huomiotta kilpailijoiden mahdolliset 
reaktiot. Muissa edellä mainituissa kil-
pailukeinoissa on kyse uuden luomisesta. 
Liikkeenjohtajat joutuvat luotsaamaan 
yritystään kohti uutta ja tuntematonta, 
vailla kokemuksen vahvistamaa panos-
tuottolaskelmaa. 

Johtamisen haaste: uusien 
tuotteiden vaikutus 

yrityksen kilpailukykyyn 
on negatiivinen lyhyellä 

aikavälillä ja vaikea ennustaa 
pitkällä aikavälillä.

KÄRSIVÄLLISYYS 
on kilpailukyvyn kulmakivi

Keskustelu Suomen kilpailukyvystä on keskittynyt työvoimakustannuksiin. Lähestyn kilpailukyvyn teemaa toisesta suunnasta, 
liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta. Sotien jälkeisen talouskasvun myötä tapahtunut palkkojen nousu on johtanut siihen, että 
suomalaisten yritysten on yhä vaikeampi kilpailla hinnoilla. Tällä on merkittäviä seurauksia yritysten johtamisen kannalta. Yritysten 
on enenevissä määrin kyettävä luomaan uutta arvoa asiakkaille, mikä edellyttää pitkäjännitteistä kehitys- ja investointitoimintaa. 

Kärsivällisyys on siten tärkeä hyve liiketoiminnan johtamisessa. Kärsivällisyyden merkitys tulisi huomioida niin yritysten 
johtamisessa kuin talouspoliittisessa keskustelussakin.
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YRITYSTEN PITKÄJÄNNITTEISTÄ KEHITYSTYÖTÄ HAITTAAVAT 
INHIMILLISET RAJOITTEET, ORGANISAATIOIDEN TOIMINTALOGIIKKA JA 

ULKOISET PAINEET.

Johtamisen vaikeusastetta lisää panos-
tusten ja tuottojen ajoitus (Luoma et 
al. 2016). Esimerkiksi uusien markki-
noiden tai teknologioiden kehittäminen 
sitoo organisaation voimavaroja tänään, 
mutta mahdollinen palkinto nautitaan 
vasta myöhemmin. Sen sijaan kustan-
nusten leikkaus tuottaa hedelmää ly-
hyellä aikavälillä, mutta siihen liittyvät 
potentiaaliset kielteiset sivuvaikutukset 
havaitaan vasta myöhemmin. Talouskas-
vu, joka on sinänsä myönteinen asia, on 
johtanut siihen, että suomalaisyritysten 
johtajien on yhä useammalla sektorilla 
kyettävä vastaamaan tähän kasvaneeseen 
johtamishaasteeseen.

Tilanne ei näytä tällä hetkellä erityi-
sen valoisalta. Pertti Haaparannan 
(2013) analyysi tässä lehdessä väittää, 
että ”suomalaiset yritykset eivät kykene 
uudistumaan ja luomaan uusia tuotteita”. 
Haaparannan mukaan suomalaiset yri-
tykset ovat keskittyneet olemassa ole-
vien tuotteiden laadun parantamiseen 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
luomisen sijaan. Tämä rohkea johtopää-
tös saa tukea Pekka Mattilan ja Henrik-
ki Tikkasen johtaman tutkimusryhmän 
raportista.3 Tutkimuksen mukaan suo-
malaisten suuryritysten investoinnit 
pääsääntöisesti laskivat vuonna 2014. Lä-
hes kaikki vastaajat näkivät tehokkuuden 
parantamisen strategiseksi kehityskoh-
teeksi vuonna 2015, mutta vain hieman 
yli puolet mainitsi uusien markkinoiden 
luomisen strategiseksi painopisteekseen. 

”Sen sijaan kustannusten 
leikkaus tuottaa hedelmää 
lyhyellä aikavälillä, mutta 

siihen liittyvät potentiaaliset 
kielteiset sivuvaikutukset 

havaitaan vasta 
myöhemmin.”

Tietynlaista näköalattomuutta kieli-
vät myös pörssiyhtiöiden keväällä 2016 

maksamat historiallisesti suuret osingot. 
Ilman houkuttelevia kasvuinvestointi-
kohteita pörssilistatun yhtiön johdon 
tehtäväksi jää kulujen karsiminen osin-
gonmaksukyvyn varmistamiseksi.

Pyrin tässä artikkelissa hahmottamaan 
niitä haasteita, joita liittyy uutta luovan 
liiketoiminnan johtamiseen. Lähesty-
miskulmani on liiketaloustieteellinen, 
joka kansantaloustieteestä poiketen 
keskittyy tarkastelemaan taloudellista 
toimintaa erityisesti yritysten johtami-
sen näkökulmasta, ei niinkään markki-
noiden tai kokonaisten kansantalouksien 
näkökulmasta. Tavoitteenani on koota lii-
ketaloustieteellistä ymmärrystä yhteen 
käytännön kannalta olennaisella tavalla. 
Ajatukseni nojaavat paikoin voimakkaas-
ti kollegoideni ja minun aiempaan tutki-
mukseen (Frösen et al. 2016; Luoma 
et al. 2016). Analyysin johtopäätökset 
pätevät pitkälti myös Suomen ulkopuo-
lella, mutta mielestäni niiden tarkastelu 
on erityisen tärkeää suomalaisen kilpai-
lukykykeskustelun kontekstissa. 

KÄRSIVÄLLISYYS KANNATTAA
Olen kollegoideni kanssa muualla väittä-
nyt, että yrityksillä on krooninen taipu-
mus ali-investoida kilpailutoimenpitei-
siin, joiden positiiviset tulokset näkyvät 
vasta viipeellä (Luoma et al. 2016). Oli 
kyse uusien markkinoiden luomisesta, 
läpimurtoteknologian kehittämisestä tai 
ainutlaatuisen brändien rakentamisesta, 
yrityksen on kyettävä investoimaan ja 
sitomaan resursseja pitkäjännitteiseen 
kehitystyöhön, jonka hedelmät ovat 
epävarmoja ja kaukana tulevaisuudessa. 
Inhimilliset rajoitteet, organisaatioiden 
toimintalogiikka ja ulkoiset paineet aset-
tavat kuitenkin lukuisia esteitä pitkäjän-
nitteisyyden tielle:

 • Syy-seuraussuhteiden hahmottami-
sen vaikeus. Kun panos ja tuotos ovat 
ajallisesti etäällä toisistaan, on vaikeampi 
jälkikäteen arvioida investointien tulos-
vaikutuksia. Mitä kauempana tulevaisuu-
dessa investointien vaikutukset ovat, sitä 

useampi vaihtoehtoinen selitys voidaan 
esittää investointien vaikutuksille (esim. 
Rahmandad 2008). Toisaalta nopeasti 
vaikuttavien panostusten tuotot on hel-
pompi hahmottaa ennalta ja arvioida 
jälkikäteen. Tämä oppimisen helppou-
teen liittyvä epäsymmetria saattaa joh-
taa nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden 
ylikorostumiseen yritysten kilpailustra-
tegioissa (Luoma et al. 2016).

 • Sisäinen politikointi. Panoksen ja 
tuotoksen välinen epäselvä suhde avaa 
oven politikoinnille. Laihat lyhyen välin 
tulokset avaavat mahdollisuuden organi-
saation sisäisille kyynikoille – tai niille, 
jotka suuntaisivat organisaation voima-
varat mieluummin muualle – ajaa panos-
tusten lopettamista kannattamattomina. 

 • Johtajavaihdokset. Toimitusjohtaji-
en vaihtuessa käynnissä olevat projektit 
ovat vaarassa. Mikäli tietty kehityshanke 
ei ole vielä alkanut tuottaa näkyviä tulok-
sia, uudella toimitusjohtajalla on kiusaus 
ja ainakin näennäisesti hyvät peruste-
lut suunnata organisaation voimavarat 
uudelleen, omiin mieliprojekteihinsa 
(Burgelman ja Välikangas 2005). 
Toisaalta johtajat saattavat keskittyä ly-
hyen tähtäimen kehityshankkeisiin, jotka 
tuottavat tulosta heidän oletettuna virka-
kautenaan (ks. edellinen viite).

 • Ulkoiset paineet. Sijoittajat edellyt-
tävät sijoituskohteiltaan tasaista tuottoa. 
Tämä kannustaa yrityksiä lyhyen aika-
välin kannattavuuden parantamiseen 
pitkän aikavälin investointitoiminnan 
kustannuksella. Yrityksen taloudellisen 
tuloksen kärsiessä johdon voi olla entis-
tä vaikeampi perustella pitkän aikavälin 
investointeja kulukuria vaativalle halli-
tukselle (Walrave et al. 2011).

Näillä pitkäjännitteisen kehitys- ja in-
vestointitoiminnan esteillä on kuitenkin 
kääntöpuolensa – kärsivällisyys kannat-
taa (Luoma et al. 2016). Rohkeasti ja 
pitkäjännitteisesti investoivat yritykset 
menestyvät hyvin, koska kilpailijoilla 
ei keskimäärin riitä kärsivällisyyttä sa-
maan. Kilpailijoiden kärsimättömyys 
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YRITYKSEN PITKÄJÄNNITTEISTEN INVESTOINTIEN TUOTTOA PARANTAA SE, 
JOS KILPAILIJAT OVAT KÄRSIMÄTTÖMÄMPIÄ.

johtaa kilpailun vähentymiseen, joka 
nostaa pitkäjännitteisten investointien 
tuottoastetta.

Neste Oilin uusiutuvien polttoainei-
den liiketoiminnan kehittäminen on 
hyvä esimerkki kärsivällisyyden eduis-
ta. Talouselämän (37/2015) haastattelun 
mukaan Neste investoi yli kaksi miljardia 
euroa uuden liiketoiminnan kehittämi-
seen viiden vuoden aikana. Päätös ei 
ollut uusiutuvien polttoaineiden liike-
toiminnasta vastaavan Kaisa Hietalan 
mukaan helppo: ”Keskustelussa pohdit-
tiin, voidaanko lähteä kannibalisoimaan 
omaa fossiilista bisnestä. Uskalletaanko 
loikata, kun tuote, teknologia ja markki-
nat olivat täysin uusia. Se ei ollut mikään 
helppo päätös.” 

Vaikeaa oli myös päätöksessä py-
syminen. Yhtiö teki uudella liiketoi-
minnallaan tappiota, osin uusiutuvia 
polttoaineita koskevan maakohtaisen 
protektionistisen politiikan takia. Vaik-
ka Nesteen olisi ollut helppo perustella 
sidosryhmilleen markkinoilta vetäyty-
minen vetoamalla huonoon tulokseen, 
yhtiö jatkoi panostuksia kärsivällisesti. 
Riskinotto kannatti. Nesteen omien tie-
tojen mukaan uusiutuvat polttoaineet 
muodostivat noin viidenneksen konser-
nin liikevaihdosta vuonna 2015 ja jopa 
kolmanneksen liikevoitosta.4 

Microsoft on ollut vaikeuksissa älypu-
helin- ja tablettituotekategorioissa. Ohi 
ovat menneet niin Apple kuin Googlen 
Android-ekosysteemikin. Microsoftin 
vastaus oli kehittää Surface-tuoteperhe 
iskulauseella ”tabletti, joka voi korvata 
kannettavan tietokoneen”. Ensimmäiset 
laitesukupolvet saivat huonon arvostelu-
vastaanoton eikä tuote mennyt kaupak-
si. Tämän palautteen valossa tuotelinjan 
lopettaminen olisi ollut varsin järkevän 
kuuloinen päätös. Yhtiö jatkoi kuitenkin 
tuotelinjan kehitystyötä ja oikeastaan ko-
konaan uuden tuotekategorian luomista 
markkinoille. Kärsivällisyys palkittiin. 
Tuoteperheen neljännen sukupolven 
Surface Pro 4 menestyi arvosteluissa 

hyvin.5 Surface-tuoteperheen myynti-
luvutkin ovat olleet hyviä.6 Microsoftin 
kilpailijat Apple ja Google vahvistivat 
Microsoftin onnistumisen omalla toi-
minnallaan, kun ne lanseerasivat omat, 
tabletin ja kannettavan tietokoneen omi-
naisuuksia yhdistelevät laitteensa (iPad 
Pro ja Pixel C). 

Myös markkinoinnin tutkijat Lodish 
ja Mela (2007) korostavat kärsiväl-
lisyyden merkitystä. Tiedonkeruu- ja 
analyysimenetelmien kehittymisen 
myötä yrityksillä on aiempaa paremmat 
edellytykset arvioida lyhyellä aikavälillä 
vaikuttavien markkinointitoimenpitei-
den tehoa. Esimerkiksi hinnanalennus-
kampanjat vaikuttavat myyntiin nopeasti, 
mikä tekee tulosvaikutusten arvioimises-
ta ja ennustamisesta helppoa. Sen sijaan 
esimerkiksi tuotekehitys tai brändin 
rakennus vie enemmän aikaa eikä tulos-
vaikutuksia ole helppo mitata. Tutkijoi-
den mukaan tämä on yllättäen johtanut 
lyhytjännitteisyyden korostumiseen 
markkinoinnin johtamisessa: ”Yritykset 
yli-investoivat säännönmukaisesti hin-
nanalennuskampanjoihin ja ali-investoi-
vat mainontaan, tuotekehitykseen sekä 
uudenlaisiin jakelumenetelmiin.” Nopei-
siin voittoihin tähtäävät hinnanalennus-
kampanjat ovat näennäisestä ennustet-
tavuudestaan huolimatta usein huonosti 
kannattavia pidemmällä aikavälillä (ks. 
esim. Pauwels et al. 2004) – osin, kos-
ka kilpailijoiden vastaavat toimenpiteet 
neutraloivat toistensa myönteiset vaiku-
tukset (Lodish ja Mela 2007).

Aina kärsivällisyyttä vaativat inves-
toinnit eivät tietenkään kannata. Johdol-
la voi olla ylioptimistiset tulevaisuuden 
näkymät tai se voi seurata kilpailijoita 
epärationaalisesti uusille markkinoil-
le tai tuotealueille. Kysynnän kasvuun 
liittyvää ylioptimismia voidaan pitää 
esimerkiksi vuosia jatkuneen konttilai-
valiikenteen ylikapasiteetin yhtenä syynä 
(Glave et al. 2014). 

Dubain ”bisneskoulukuplan” keskeise-
nä syynä voidaan pitää ylioptimististen 

tuotto-odotusten ja epärationaalisen, 
keskinäisen matkimisen yhdistelmää 
(Alajoutsijärvi et al. 2014). Bisnes-
koulut ympäri maailman, mukaan lukien 
osa maailman parhaimmistosta, perusti-
vat kilvan sivukampuksia Dubaihin vuo-
desta 1995 vuoteen 2008. Dubain mark-
kinoilla oli parhaimmillaan enemmän 
yliopistojen ulkomaisia sivukampuksia 
kuin missään muualla maailmassa. Mark-
kina ei pystynyt kannattelemaan näin 
suurta tarjontaa. Kupla puhkesi 2009, 
markkinoille tulo hiipui ja osa poistui 
markkinoilta. 

VOIKO KÄRSIVÄLLISYYTTÄ JOHTAA 
– TAI TUKEA?
Tämän artikkelin alussa esittämäni todis-
tusaineisto viittaa siihen, että suomalais-
ten yritysten ongelma on liian maltillinen 
ja lyhytjännitteinen investointi, ei yli-
innokas investointi tai yltiöoptimistiset 
tulevaisuuden näkymät. Tämä herättää 
kysymyksen, kuinka kärsivällisyyttä voi-
taisiin johtaa tai tukea. Esitän seuraavas-
sa kolme mahdollista tekijää. 

Yrityksen kärsivällisyys edellyttää 
johtajalta tarinankertojan taitoja. Uusi-
en markkinoiden luominen tai uuden-
laisen liiketoimintamallin kehittäminen 
on luovaa toimintaa. Tämä edellyttää ta-
vallisesti tulevaisuuden kuvittelemista, 
jota ei vielä ole, ja tuon vision kommu-
nikoimista työntekijöille, sijoittajille, asi-
akkaille ja muille tärkeille sidosryhmille 
(Gavetti 2012). Johtajien on kyettävä 
vakuuttamaan eri sidosryhmät yrityk-
sen valintojen järkevyydestä silloinkin, 
kun taloudelliset tunnusluvut eivät vielä 
välttämättä tarjoa ”objektiivista” tukea 
johdon visiolle. Johdon on pystyttävä 
luomaan mielikuva toivottavasta tulevai-
suuden tilasta ja artikuloimaan uskotta-
vasti, miten tuo tulevaisuus on saavutet-
tavissa. Tässä mielessä vakiintuneenkin 
pörssiyhtiön johtajan haasteet ovat 
kuin startup-yrittäjän, jonka tehtävä on 
vakuuttaa sijoittajat liikeideansa hyvyy-
destä (van Werven et al. 2014).
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UUDET TUOTTEET TARVITSEVAT TUEKSEEN HYVIÄ TARINOITA, JOITA 
JOHTAJIEN ON KYETTÄVÄ KERTOMAAN.

Starbucksin toimitusjohtaja Howard 
Schultz oli tällaisen haasteen edessä 
vuonna 2008 (Schultz ja Gordon 
2011). Schultz nousi uudelleen toimi-
tusjohtajaksi tilanteessa, jossa yritys oli 
täyskäännöksen, turnaroundin edessä. 
Yritys oli kasvanut nopeasti edellisen 
toimitusjohtajan hallintokauden aika-
na. Samaan aikaan Starbucksin brändi oli 
menettänyt osan alkuperäisestä vetovoi-
mastaan ja autenttisuudestaan myymälä-
toimintojen tehostamisen seurauksena. 
Yhtiön osake oli menettänyt lähes puolet 
arvostaan. Shultzin haaste oli artikuloida 
työntekijöille ja sijoittajille, miten ja mik-
si Starbucks-brändi voitaisiin palauttaa 
vanhaan loistoonsa. 

Tarvittava muutos toimintatavoissa, 
myymälätekniikassa, markkinoinnissa 
ja tuotteissa oli kokonaisuutena mittava. 
Shultz ei itsekään voinut tietää ennalta 
kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, saati 
kommunikoida muutosprosessia vaihe 
vaiheelta sisäisille ja ulkoisille sidos-
ryhmille. Deutsche Bankin analyytik-
ko Marc Greenberg totesikin (vapaasti 
käännettynä) Shultzille, että ”on todella 
outoa kuulla näin suuresta muutoksesta 
ilman, että muutosta on kuvattu talou-
dellisin termein” (Schultz ja Gordon 
2011, 65). 

Shultz onnistui kuitenkin vakuutta-
maan niin työntekijät kuin sijoittajatkin. 
Hän sai palautettua Starbucksin brändin 
ja osakkeen arvon vanhalle tasolleen ja 
myöhemmin ylittämään nuo tasot. Sc-
hultzin muutosjohtamistaidon keskei-
nen elementti oli hänen tarinankertojan 
kykynsä. Schultzilla oli nähtävästi kykyä 
hahmottaa ja kommunikoida monimut-
kainen muutosprosessi uskottavasti ja 
riittävällä tarkkuudella tilanteessa, jossa 
tavoiteltavasta tulevaisuuden tilasta oli 
näkyvissä enimmillään ääriviivat ja jonka 
taloudelliset hyödyt olisivat mitattavissa 
vasta pitkän ajan kuluttua.

Toinen keino tukea pitkäjännitteistä 
liiketoiminnan kehittämistä löytyy tulok-
sellisuuden mittaamisen alueelta. Yritys, 

jonka johtaminen perustuu taloudellis-
ten tunnuslukujen optimointiin, on tai-
puvainen keskittymään keinoihin, jotka 
parantavat kyseisiä tunnuslukuja lyhy-
ellä aikavälillä. Pitkän aikavälin strate-
ginen kehitys- ja investointitoiminta jää 
helposti vähemmälle huomiolle, koska 
niiden vaikutusta yrityksen tulokseen on 
vaikeampi hahmottaa (ks. esim. Lodish 
ja Mela 2007). Yrityksen onkin usein 
mielekästä integroida ei-taloudellisia 
tulosmittareita yrityksen strategiseen 
päätöksentekoon ja toiminnan kehittä-
miseen (esim. Homburg et al. 2012; 
Frösen et al. 2016). 

Yrityksen pitkäjännitteistä 
kehittämistä voidaan 

tukea seuraamalla lyhyeen 
aikaväliin keskittyvien 
talouslukujen rinnalla 
myös ei-taloudellisia 

tulosmittareita.

Mikäli yrityksen strategia perustuu 
hyvien asiakassuhteiden luomiseen ja 
ylläpitämiseen, asiakastyytyväisyyden 
mittaaminen ja kytkeminen yrityksen 
kehittämiseen on hyvä keino pitää asi-
akas strategian keskiössä myös käytän-
nössä. Toisaalta jos yrityksen kilpailu-
etu perustuu ainutlaatuiseen brändiin, 
tulisi brändimielikuvien mittaaminen 
olla johtamisen keskiössä. Tuomalla ei-
taloudellisia mittareita osaksi yrityksen 
strategista johtamista voidaan parantaa 
yrityksen kykyä tasapainottaa lyhyen ja 
pitkän aikavälin tulostavoitteita.

Kolmanneksi pitkäjännitteisyyden 
vaaliminen tulisi ottaa huomioon myös 
talouspoliittisessa päätöksenteossa. Vaik-
ka julkinen valta ei voi pakottaa yrityksiä 
pitkäjännitteiseen kehitys- ja investointi-
toimintaan, se voi yrittää tukea yrityksiä 
ja poistaa esteitä niiden tieltä. Yhtäältä 
en näe työvoimakustannuksia keskeiseksi 
uuden liiketoiminnan kehittämisen es-

teeksi. Siinä missä tulopoliittiset neuvot-
telut aiheuttavat muutamien prosenttien 
vaihteluita työntekijöiden palkkatasoon, 
uutta luovan kehitys- ja investointitoi-
minnan tulosvaikutukset ovat hyvin 
epävarmoja. Tulos voi olla tappiollinen 
umpikuja tai uusi miljardibisnes. Työvoi-
makustannuksilla on siis lopputulokseen 
vain marginaalinen vaikutus. 

Toisaalta julkisesti tuettu tutkimustoi-
minta voi tuottaa kaupallistettavaa tietoa, 
jonka luomiseen kaupallisin perustein 
toimivilla yrityksillä ei riitä kärsivälli-
syyttä (Mazzucato 2015). Yliopistoja 
ei tulisi kuitenkaan nähdä alisteisena 
elinkeinoelämälle, jotta niiden kyky luo-
da uutta tietoa pitkäjännitteisesti, ilman 
kaupallisia tuottovaateita, ei vaarantuisi. 
Varsinaisten kaupallisten sovellutusten 
kehittäminen sopinee pääsääntöisesti 
yritysten itsensä tehtäväksi, koska yrityk-
sissä on paras ymmärrys siitä, millaisella 
tiedolla on kaupallista arvoa. 

Myös talouspolitiikassa 
voidaan edistää 
yritysten pitkä-

jännitteistä kehitys- ja 
investointitoimintaa.

Työmarkkinoiden sääntelyllä saattaa olla 
myös oma vaikutuksensa. Kasvun tavoit-
teluun liittyy yleensä uuden henkilös-
tön palkkaaminen. Joissain tapauksissa 
työntekijöiden vahva irtisanomissuoja 
saattaa kasvattaa kasvuinvestoinnin ko-
ettua riskiä ja siten vähentää sen hou-
kuttavuutta.

SUOMALAINEN KILPAILUKYKY-
KESKUSTELU
Suomalainen liikkeenjohto on murrok-
sessa. Vuosikymmeniä jatkuneeseen 
myönteiseen talouskehitykseen liittyy se 
seikka, että työvoimakustannukset eivät 
nyt eikä jatkossa voi olla enää keskeinen 
kilpailukykytekijä suomalaisille vientia-
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loille. Tällä on merkittäviä seurauksia 
yritysten johtamisen kannalta. Meidän 
on kyettävä innovoimaan ja kehittämään 
jotain sellaista uutta, josta asiakkaat ovat 
valmiit maksamaan riittävän korkean 
hinnan. Tämä edellyttää edelläkävijyyt-
tä, ja edelläkävijyys edellyttää pitkäjän-
nitteistä kehitys- ja investointitoimintaa, 
kuten olen yllä esittänyt.

Yksi edellä esitetyn analyysin seurauk-
sista on, että paljon suomalaisten yritys-
ten kilpailukyvystä on johtajien omissa 
käsissä – erityisesti heidän kyvyssään 
vaalia pitkäjännitteistä kehitys- ja in-
vestointitoimintaa yrityksissään. Tässä 
mielessä yhdyn Haaparannan näkemyk-
seen, että yritysten johdon liiketoimin-
taosaamisella on kansantaloudellista 
merkitystä, makrotason tekijöiden kuten 
työvoimakustannusten ohella. 

Suomen viennin kilpai-
lukyky edellyttää 

jatkossa edel-
läkävijyyttä, mikä 
vaatii yrityksiltä 

pitkäjänteistä kehitys- ja 
investointitoimintaa.

Tämän artikkelin keskeisin anti on ko-
rostaa kärsivällisyyden merkitystä suo-
malaisten yritysten kilpailukyvyn osa-
tekijänä. Olen esittänyt joitakin tapoja 
vaalia ja tukea pitkäjännitteistä kehitys- 
ja investointitoimintaa yrityksissä, mutta 
suositukseni ovat alustavia eikä esittämä-
ni luettelo suosituksista ole tyhjentävä. 
Kärsivällisyyden merkitys tulisi ottaa 
huomioon, kun keskustelemme yritys-
ten johtamisesta Suomessa, mutta tämä 
näkökulma on merkityksellinen myös ta-
louspoliittisessa keskustelussa. Työvoi-
makustannuksillakin on toki merkitystä 
kilpailukyvyn kannalta, mutta ainoana 
tai ensisijaisena kilpailukeinona hinta 
on yrityksille kovin riittämätön. Toivon, 
että emme taistelutta tyydy taloudellisen 
perässähiihtäjän asemaan, joka tekee 
tuotteet ja palvelukset verrokkimaita 
hieman edullisemmalla, tyytyen samal-
la kansakuntana hieman matalampaan 
elintasoon. •

Viitteet

1 The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/

maddison/maddison-project/home.htm, 2013 

version. .

2 Maailmanpankin mukaan ero oli 7 prosenttia. 

Ks. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.

PCAP.KD .

3 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista löytyy osoit-

Kirjallisuus

Alajoutsijärvi, K. & Juusola, K. & Lamberg, J. A. (2014), Institutional Logic of Business 

Bubbles: Lessons from the Dubai Business School Mania, Academy of Management Learning & 

Education, 13:1, 5–25.

Borg, A. & Vartiainen, J. (2015), Strategia Suomelle, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 

5/2015.

Burgelman, R.A. & Välikangas, L. (2005), Managing Internal Corporate Venturing Cycles,  

MIT Sloan Management Review, 46:4, 26–34.

Frösén, J. & Luoma, J. & Jaakkola, M. & Tikkanen, H. & Aspara, J. (2016), What Counts 

versus What Can be Counted: The Complex Interplay of Market Orientation and Marketing 

Performance Measurement, Journal of Marketing, 80:3, 60–78.

Gavetti, G. (2012), Toward a Behavioral Theory of Strategy, Organization Science, 23:1, 

267–285.

Glave, T. & Joerss, M. & Saxon, S. (2014), The Hidden Opportunity in Container Shipping. 

McKinsey & Company, November. 

www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-

hidden-opportunity-in-container-shipping 

Haaparanta, P. (2013), Suomen kilpailukykyongelma johtuu yritysjohdon heikosta liiketoimin-

taosaamisesta, Talous&Yhteiskunta, 41:1, 2–11.

Homburg, C. & Artz, M. & Wieseke, J. (2012), Marketing Performance Measurement Systems: 

Does Comprehensiveness Really Improve Performance? Journal of Marketing, 76:3, 56–77.

Lodish, L.M. & Mela, C.F. (2007), If Brands Are Built Over Years, Why Are They Managed Over 

Quarters? Harvard business review, 85:7/8, 104–112.

Luoma, J. & Ruutu, S. & King, A.W. & Tikkanen, H. (2016), Time Delays, Competitive 

Interdependence and Firm Performance, Strategic Management Journal, julkaistu verkossa 

ennen lehden ilmestymistä: http://dx.doi.org/10.1002/smj.2512.

Mazzucato, M. (2015), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, 

London: Anthem Press.

Schultz, H. & Gordon, J. (2011), Onward: How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its 

Soul, New York: Rodale.

Pauwels, K. & SilvaRisso, J. & Srinivasan, S. & Hanssens, D.M. (2004), New Products, Sales 

Promotions, and Firm Value: The Case of the Automobile Industry, Journal of Marketing, 68:4, 

142–156. 

Rahmandad, H. (2008), Effect of Delays on Complexity of Organizational Learning, 

Management Science, 54, 1297–1312.

van Werven, R. & Bouwmeester, O. & Cornelissen, J.P. (2015), The Power of Arguments: 

How Entrepreneurs Convince Stakeholders of the Legitimate Distinctiveness of Their Ventures, 

Journal of Business Venturing, 30, 616–631.

Walrave, B. & van Oorschot, K.E. & Romme, A.G.L. (2011), Getting Trapped in the Suppression 

of Exploration: A Simulation Model, Journal of Management Studies, 48, 1727–1751.

teista https://www.pohjola.fi/pohjola?cid=-1667 ja 

www.nibs.fi/wp/wp-content/uploads/2015/02/

Suuryritystutkimus_yhteenveto.pdf.

4 Ks. https://www.neste.com/fi/fi/konserni/

sijoittajat/taloustietoa/osavuosikatsaukset .

5 Ks. esim. https://www.engadget.com/2015/10/ 

21/ surface-pro-4-review .

6 Ks. https://www.microsoft.com/en-us/Investor/

earnings/FY-2016-Q3/press-release-webcast .


