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Päähuomiot Tuottavuuslautakunnan raportista

• Lyhyen aikavälin kilpailukyky ei tähtää pelkästään 
vientimenestykseen

• Inhimillinen pääoma ja talouden kyky luoda tuottavuutta

• Teknologian tuonti tuottavuuskasvun lähteenä 
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Hyvät uutiset Suomen rakenteellisesta kilpailukyvystä 
liittyvät palvelutoimialojen kehitykseen

• Palveluiden työn tuottavuus on kehittynyt Suomessa selvästi 
enemmän verrokkimaiden tahtiin kuin teollisuuden työn tuottavuus. 

• Suomen palveluvienti on pärjännyt 1990-luvun laman jälkeen 
suhteellisen hyvin verrattuna Ruotsiin ja erityisen hyvin viime 
vuosina ennen Covid-19-pandemiaa 

• Palveluvienti ei ole kärsinyt kilpailukykyongelmista siinä määrin 
kuin tavaravienti. 

• Työntekijöiden vaihtuvuus palvelualojen toimipaikoissa lisääntynyt

1.12.2020 3



Kilpailukyvyllä vientimenestystä – vai vientiedellytyksiä?

• Kilpailukyvyn määrittely
• Olennaista on kotimainen arvonlisä, ei tuotanto tai vienti 
• Silti kilpailukykyä kuvattu vientihinnoilla

• Hintakilpailukyky perinteisessä merkityksessä vaikuttaa vientiteollisuuden 
menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla ja kotimaisen tuotannon kykyyn 
kilpailla tuontituotteiden kanssa. 

• Jos kuitenkin ajatellaan, että kilpailukyvyn tärkein mitta on kyky kerryttää 
talouskasvua, kilpailukyky perustuu pitkällä aikavälillä tuottavuuden kasvuun

• Tuottavuuden kasvu ensisijainen keino myös kustannuskilpailukyvyn 
vahvistamiseksi
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Kotimarkkinatoimialojen merkitys hintakilpailukyvylle

• Vientivetoisen palkkamallin tehtävänä varmistaa etteivät suljetun 
sektorin palkat ylitä pitkällä aikavälillä vientialojen palkkakehitystä

• Suomessa suljetun sektorin palkat ovat kasvaneet jotakuinkin 
linjassa avoimen sektorin kanssa, mutta silti nopeammin kuin 
muissa maissa – ja heikentäneet viennin kilpailukykyä

Ø Kotimarkkinatoimialojen huomioiminen kilpailukykymittareissa
Ø Avoimen sektorin kannattavuuden mittaaminen
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Mistä tuottavuuskasvu syntyy?

• Perinteisten (neoklassisten) kasvuteorioiden ja kasvulaskennan mukaan pitkällä
aikavälillä työn tuottavuuden kasvusta n. 2/3 voidaan selittää kokonaistuottavuuden 
kasvulla, mutta näillä teorioilla ei voida selittää ”teknologisen kehityksen” tarkkaa 
luonnetta ja sen kehitys on eksogeenista  

• Kehikko viittaa siis siihen, että talouspolitiikassa tulisi kiinnittää huomiota tekijöihin, 
jotka vaikuttavat teknologisen kehityksen eli kokonaistuottavuuden kasvuun, mutta ei 
tarjoa tietoa mitä nämä tekijät ovat

Ø Tarvitaan toisenlainen teoriakehikko ja empiirinen työn tuottavuuden mittauksen 
välineistö, jos halutaan tarkastella miten kilpailu, yrittäjyys, innovointi ja koulutus 
vaikuttavat kansantalouden pitkän aikavälin kilpailukykyyn

Ø Sellaisen tarjoaa endogeeninen innovaatiopohjainen kasvuteoria sekä siihen 
kytkeytyvä yritystason aineistoja hyödyntävät työn tuottavuuden mikrohajotelmat
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Innovaatioperusteinen kasvuteoria ja työn tuottavuuden 
makrotekijät 

• Valittu luovan tuhon teoria neuvoo kiinnittämään huomiota yritysten 
innovaatiotoiminnan edellytyksiin ja kannusteisiin

• Erittäin tärkeä, mutta ei ainoa tuottavuuskasvun lähteitä selittävä 
moderni kasvuteoria

• Näkökulman laajentaminen monipuolistaisi myös politiikkasuosituksia
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Inhimillinen pääoma ja talouden kyky luoda tuottavuutta

• Inhimilliseen pääomaan perustuva moderni kasvuteoria neuvoo 
kiinnittämään huomiota koulutukseen ja osaamiseen

• Kaikki teknologinen kehitys on ihmisten tekemää

• Koulutus vaikuttaa tuottavuuteen paitsi parantamalla työvoiman 
osaamista, myös vauhdittamalla teknologista kehitystä ja uuden 
teknologian käyttöönottoa 

• Ulkomailta tuodun teknologian käyttöönotto

• Empiirisesti tällä mekanismilla keskeinen merkitys tuottavuuskasvulle 
Suomessa (Kokkinen, 2012)
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Miten nopeuttaa tuottavuuden kasvua?

• T&k-panostusten väheneminen ei selitä tuottavuuden kasvun hidastumista kehittyneissä maissa eikä 
Suomessa

• Heikko tai heikentynyt yritysdynamiikka ei myöskään selitä Suomen tuottavuuskasvun hidastumista

• Jos perusedellytykset ovat kunnossa, miksi Suomen tuottavuuden kehitys on ollut niin heikkoa?

• Suomen pitkän aikavälin rakenteellisessa kilpailukyvyssä haasteita löytyy lähinnä työmarkkinoilta ja 
luovasta uudistumisesta

• Minkälaisen rakenteellisen kilpailukyvyn haasteen muodostaa väkimäärän väheneminen ja työikäisen 
inhimillisen pääoman kääntyminen laskuun Suomessa? Vaikutukset

• Työpanoksen laatuun
• Investointien tuotto-odotuksiin
• Uuden teknologian tuotannon syntymiseen ja sijoittumiseen Suomeen
• Koulutus- ja osaamispanostukset ei pelkästään T&K-panostuksia täydentäviä tekijöitä
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suomenpankki.fi

Kiitos

Eurojatalous.fi
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Suomi menetti viennin markkinaosuuksia jo 2000-luvun 
alusta lähtien, samanaikaisesti heikentyvän 
kustannuskilpailukyvyn kanssa
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