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helsingin kauppakorkeakoulu

Mckinseyn suomen toimisto julkaisi alkuvuo

desta kauan odotetun suomiraporttinsa. se on
kokonaisuudessaan konsulttiyhtiön itsensä to
teuttama ja rahoittama ja pohjautuu yhtiön
periaatteelle olla aktiivinen osallistuja yhteis
kunnallisissa aiheissa.
Mckinseyn toimintaa seuranneet ovat osan
neet tätä raporttia odottaa, sillä yhtiö on tehnyt
Mckinsey �lobal instituten avustamana monia
mainioita analyysejä eri aiheista ja useista mais
ta. itse olen oppinut paljon �lobal instituten
työn ja pääoman tuottavuutta käsittelevistä ra
porteista. niissä yhdistettiin ekonomistien ja
konsulttien osaaminen maiden välisten tuotta
vuuserojen selittämisessä. yhtä antoisia ovat
olleet instituutin viimeaikaiset analyysit työn
ulkoistamisen vaikutuksista mm. yhdysvallois
sa ja saksassa.
tätä taustaa vasten suomiraportti on pet
tymys, sillä siinä ei ole mitään uutta. Mckinsey
toteaa, että hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpi
täminen edellyttää 2–3 prosentin vuosittaista
talouskasvua. tämä voidaan saavuttaa, mikäli
1) tuottavuus kasvaa selvästi yli kaksi, mie
luummin kolme prosenttia vuosittain

2) luodaan 230 000–290 000 (nettomääräisenä
100 000) uutta työpaikkaa ja
3) nostetaan työllisyysaste 75 prosenttiin vuo
teen 2020 mennessä.
tavoitteet ovat sinänsä hyviä. niiden saavutta
miseksi vaaditaan raportissa toimenpiteitä kai
kilta osapuolilta: päättäjiltä, yrityksiltä, työ
markkinajärjestöiltä ja yksittäisiltä ihmisiltäkin.
esitettyjen keinojen lista on pitkä:
– julkisen sektorin tuottavuuden parantaminen
ja kuntien määrän vähentäminen
– tuloloukkujen poistaminen, nopeaan opiske
luun kannustaminen, työvoiman liikkuvuu
den tukeminen ja työelämässä pidempään
pysymisen kannustaminen
– korkeakoulujärjestelmän kehittäminen yksi
köitä keskittämällä
– ulkomaisen osaamisen ja sijoitusten houkut
teleminen suomeen
– palvelujen ostamisen verokiilan pienentämi
nen
– kasvuyrittäjyyden tukeminen rahoitusjärjes
telmiä kehittämällä
– yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen tuot
tavuutta kasvattamalla
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– kasvun hakeminen nopeasti kasvavilta toimi
aloilta ja markkinoilta
– uuden teknologian hyödyntäminen palvelu
jen tarjonnassa
– työntekijöiden osaamisen kehittäminen
– työmarkkinamekanismien kehittäminen ja
– yksilöiden asenteiden ja käyttäytymistapojen
muutos.
raportin pettymys on siinä, ettei se sisällä ana
lyysiä yhdenkään esitetyn keinon vaikutuksis
ta asetettuihin tavoitteisiin. konsulttiyhtiöltä
odottaisi sellaista ainakin niiltä aloilta, joilla se
konsulttitoimintaa harjoittaa.
raportissa esimerkiksi arvellaan palvelusek
torin työpaikkojen siirtymisen suomen ulko
puolelle lisääntyvän. Mckinsey on aiemmin
näyttänyt offshoringilmiön olevan hyödyksi
yhdysvalloille mutta haitaksi saksalle. ulkois
tamisen hyöty kansantaloudelle tulee siitä, että
maahan jäävissä toiminnoissa tuottavuus on
korkeampi kuin ulkoistetuissa, jolloin keski
määräinen tuottavuus nousee. tuottavuushyö
ty ei kuitenkaan välttämättä toteudu, jos työ
voima ei siirry uusiin tehtäviin. olisi ollut mie
lenkiintoista tietää, onko suomi tässä suhteessa
kuten yhdysvallat vai saksa.
raportin analyysiosassa kuvataan tilastotie
tojen avulla suomen talouskehitystä vuosina
1992–2006. sekä sisällöltään että esitystaval
taan se muistuttaa kansantaloustieteen kolman
nen vuosikurssin opiskelijan seminaarityötä.
jos tämä työ olisi esitetty minun seminaariryh
mässäni, niin ennen sen hyväksymistä olisin
pyytänyt kirjoittajaa korjaamaan seuraavat kol
me asiaa.
ensinnäkin tuottavuuden käsitteistä tulisi
käyttää niiden taloustieteeseen ja talouspoliit
tiseen keskusteluun vakiintuneita nimiä. ra
portissa on useita kuvioita, jotka otsikon mu
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kaan kuvaavat kokonaistuottavuutta, mutta
jotka itse asiassa esittävätkin työn tuottavuutta.
selitys on se, että raportissa on käännetty
Mckinseyn englanninkielisissä julkaisuissa
esiintyvä sana ”aggregated productivity” vir
heellisesti kokonaistuottavuudeksi. Vakiintu
neessa terminologiassa kokonaistuottavuudella
tarkoitetaan nimittäin tuotosta kokonaispanos
ta kohden eli tuotosta esimerkiksi kustannus
osuuksilla painottaen yhdistettyä työ ja pää
omapanosta kohden. englanniksi tästä käsit
teestä käytetään rinnakkain termejä ”total
factor productivity” ja ”multifactor produc
tivity”, suomeksi siis kokonaistuottavuus.
toiseksi, tarkasteluperiodin 1992–2006 si
jasta olisi pitänyt käyttää vaikkapa periodia
1990–2006. edellinen ajanjakso kattaa nimit
täin vuodet laman pohjalta suhdanteen huipul
le, jolloin talouskasvu on nopeaa jo pelkästään
siksi, että lamasta on toivuttu. tältä jaksolta
laskettu kasvuvauhti ei anna oikeaa kuvaa kan
santalouden tuotantokyvystä. luvut olisi pitä
nyt laskea suhdannehuipusta suhdannehuip
puun tai vaihtoehtoisesti olisi pitänyt käyttää
kasvuteoriaa pitkän ajan vakaan kasvun arvioi
miseen.
nyt raportissa on nimittäin selvä ristiriita.
esitetyissä kansainvälisissä vertailuissa sekä
työn tuottavuuden kasvu että työllisyyden ke
hitys ovat suomessa olleet oeCd:n keskiarvoa
parempia periodilla 1992–2004. kuitenkin
elintasovertailussa olemme pudonneet kymme
nenneltä sijalta vuonna 1990 sijaluvulle 15
vuonna 2004.
suomesta menestyksestä saatu kuva riip
puukin ratkaisevasti siitä, käytetäänkö tarkas
teluperiodin alkuvuotena vuotta 1990 vai 1992.
jälkimmäisenä vuonna Bkt asukasta kohden
oli volyymiltään meillä 11 prosenttia pienempi
kuin edellisenä.
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kolmanneksi, tilastoaineistoa tulisi käyttää
johdonmukaisesti. raportissa näkemystä julkis
ten palvelujen heikosta tuottavuudesta kuva
taan kansantalouden tilinpidon luvuilla. tilin
pidon tietoja ei kuitenkaan käytetä pankkitoi
minnan tehokkuuden kuvaamiseen, vaan se
tehdään vertaamalla pankkien kokonaiskäyttö
kulujen suhdetta kokonaisvaroihin eri maissa.
jos tilinpitoa käyttäisi myös pankkien toi
minnan arviointiin, niin paljastuisi, että rahoi
tustoiminnan arvonlisäyksen volyymi on laske
nut neljänneksellä vuodesta 1997 vuoteen
2005. pankkitoiminnan pitäisi olla syvemmässä
kriisissä kuin julkinen sektori. ongelma ei siten
välttämättä ole julkisen sektorin tuottavuudes
sa, vaan ylipäänsä palvelutuotannon tuottavuu

den mittaamisessa. opinnäytteessä ei sallittaisi
eri toimintojen tehokkuutta verrattavan erilais
ten aineistojen perusteella, vaan analyysin on
oltava johdonmukaista.
hyvää Mckinseyn raportissa on konsultti
yhtiön halu osallistua yhteiskunnalliseen kes
kusteluun. kontribuutio jää kuitenkin vähäi
seksi. se olisi kasvanut analysoimalla esitettyjen
keinojen vaikutuksia. yhtiön hyvä maine tai
raportin tyylikäs ulkoasu eivät yksin tee kan
nanotoista vakuuttavia, vaan ne pikemminkin
korostavat sisällön vähäistä antia. raportin
laatu olisi ehkä noussut, jos talouskehityksen
analyysi olisi ulkoistettu ekonomistien tehtä
väksi. 
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