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Johdanto

Keskityn kommenteissani lähinnä Palvelualojen kehitys, tuottavuus ja kilpailu -raportin johtopäätöksiin, mutta otan esille myös seikkoja,
jotka olisivat raportissa sallineet suuremmankin painon. Nämä seikat liittyvät erityisesti työmarkkinoiden toimintaan.
Kaiken kaikkiaan raportissa on varsin ansiokkaasti pohdittu ja tuotettu tilastollista tietoa palvelusektorin tuottavuudesta, kilpailullisuudesta, alueellistumisesta ja uuden teknologian merkityksestä palvelusektorin tuotannossa. Palvelusektorin kehityksen arvioiminen on
tärkeää jo siksi, että viimeisen 50 vuoden aikana palvelusektorin BKT osuus on kaksinkertaistunut, samoin työllisyysosuus. Tämä on varsin tyypillinen kehityskulku teollistuneissa
maissa, mutta Suomessa palvelusektorin kehitys on laman jälkeen hieman hidastunut. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on vielä varsin
kaukana kärkimaista, kun sitä mitataan palvelusektorin osuudella bruttokansantuotteesta.
Tilanne voi kuitenkin radikaalisti muuttua tulevien vuosikymmenien saatossa. Tämä johtuu
siitä yksinkertaisesta syystä, että seuraavan 50

vuoden aikana vanhus-huoltosuhde voi miltei
kaksinkertaistua. Tämä johtaa hoivapalveluiden kysynnän nousuun. Laskelmissa on esitetty, että ilman julkisten palveluiden tuottavuuden nousua seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana tarvittaisiin ainakin 55 000 uutta
työpaikkaa. Jos huomioidaan työväestön pieneneminen, julkisia peruspalveluja tuottaisi jo
noin 20 % työvoimasta2. Ottaen huomioon tämänhetkisen työmarkkinoiden kireyden ja työmarkkinoilla esiintyvät kohtaanto-ongelmat lienee selvää, että ilman palvelusektorin tuottavuuden nostamista lisääntynyttä kysyntää ei
kyetä tyydyttämään. Ikääntymisen aiheuttama
hoivapalveluiden kysynnän lisäys edellyttää
tuottavuuden nousua. Toisaalta on myös muistettava se, että tämäkään ei riitä, koska peruspalveluiden tuottaminen on työvoimavaltaista.
Kommenttipuheenvuoro Kansantaloudellisen yhdistyksen
iltapäiväseminaarissa 19.10.2005.
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Tuottavuuden parantamisen lisäksi työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat on saatava ratkaistua tavalla tai toisella.
Selvityksen kolmannessa luvussa on pyritty arvioimaan erilaisia palvelutuotannon joustoja suhteessa alueen väkilukuun. Olisi voinut
olla varsin hyödyllistä myös arvioida sitä, millaisiksi palvelutuotannon ”väestömäärä” -joustot muodostuvat silloin kun ikärakennetekijät
huomioidaan. Raportissa väestön keski-ikä on
sisällytetty palveluiden alueellisten tuottavuuserojen selittäjäksi, mutta ei palveluiden ”kysynnän” joustoihin.

Huomioita johtopäätöksistä
Kuten jo edellä on todettu, Suomen palvelusektori on kansainvälisessä tarkastelussa varsin
pieni. Erityisesti vientimenestys on ollut vaatimatonta. Raportin mukaan palvelusektorin jälkeenjääneisyyttä selittää sen tuottavuuden alhaisuus sekä keskimääräisten hintojen korkeus. Kansainvälisissä vertailuissa näihin molempiin liittyy tietenkin suuria mittausongelmia, jotka tuodaan kuitenkin raportissa mukavasti esille.
Mitä raportin toisen luvun johtopäätöksissä esitetään tehtäväksi? Koska lähtökohdaksi
on valittu kasvutilinpito, lienee luonnollista,
että tärkeimpänä toimenpiteenä palvelusektorin elvyttämiseksi on tuottavuuden kasvun
vauhdittaminen sekä työvoiman laadun että
pääoman parantamisen avulla. Tähän voitaisiin
päästä koulutuspanostusta ja T&K-panostusta
lisäämällä. Myös tieto- ja informaatioteknologiaa tulisi käyttää paremmin hyväksi. Jälkimmäinen on varmasti oikean suuntainen toimenpide, mutta koulutus ja T&K-panostuksen lisääminen sinänsä palvelusektorilla herättää joitain kysymyksiä. Koulutuspanostus on jo Suo510

messa korkea, samoin koulutustaso. T&K-panostuskin on kansainvälisissä vertailuissa huippuluokkaa.
Raportin ensimmäisessä luvussa johtopäätökset olivat kuitenkin hieman erisuuntaisia.
Ensimmäisen luvun johtopäätöksissä painotettiin – hieman yksinkertaistaen – voimassa olevien julkisten resurssien parempaa allokoimista, ei niinkään panostuksen lisäämistä sinänsä.
Toinen huomionarvoinen seikka liittyy siihen,
että ensimmäisen luvun johtopäätöksissä korostettiin myös varsin selkeästi työmarkkinoiden roolia ja siellä olevia ongelmia: Näistä olivat esillä ainakin verokiila, kohtaanto-ongelmat
ja palkkajakauman kapeus.
Raportissa kaiken kaikkiaan työmarkkinadynamiikan rooli on jäänyt vähemmälle pohdinnalle palvelusektorin ”jälkeenjääneisyyden”
selittäjänä. Työmarkkinoiden toimimattomuus
yhdistettynä ikääntymisen luomiin paineisiin ja
nuorten haluttomuuteen ryhtyä yrittäjiksi on
ongelma, jonka ratkaisu vaatii tuottavuuden
nousun lisäksi myös rakenteellisiin tekijöihin
puuttumista. Työmarkkinoiden kireys heikentää olennaisesti palveluyrittäjien mahdollisuuksia laajentaa toimintaa, puhumattakaan yrittäjäksi haluavien mahdollisuuksista perustaa
uusia taloudellisesti kannattavia palveluyrityksiä. Tämä on omiaan rajoittamaan palvelujen
tarjonnan kehittymistä.

Palvelusektorin koko ja
kuluttajien ostovoima
Tarjontatekijöiden lisäksi palvelusektorin kokoa voidaan tietenkin selittää myös kysyntätekijöistä lähtien. Vientimenestyksen heikkous
selittää osan palvelusektorin koon pienuudesta, mutta raportin ensimmäisessä luvussa viitataan myös sellaisiin kotimaisiin tekijöihin
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kuin kuluttajien asenteet, ostovoima ja hajautunut asutusrakenne. Asenteet ovat kuitenkin
Suomessa selkeästi muuttumassa. Esimerkiksi
kotitaloustöiden palvelukysyntä on kasvamassa. Osana selityksenä voi olla juuri asenteiden
muuttuminen.
Kuluttajien ostovoiman kehitys voi myös
selittää palvelusektorin jälkeenjääneisyyttä.
Suomi on henkeä kohden lasketulla bruttokansantuotteella mitattuna vaurastunut nopeasti
laman jälkeen ja miltei saavuttanut Yhdysvallat. Ostovoimakorjatun yksityisen kulutuksen
kasvu on sen sijaan jäänyt huomattavasti vaatimattomammaksi. Tässä valossa voisi olla hyödyllistä vertailla kansainvälisesti palvelusektorin kokoa ja ostovoimakorjatun yksityisen kulutuksen välistä suhdetta eri maissa. Tämän
avulla voitaisiin selvittää sitä, kuinka suuri osa

palvelusektorin koon eroista eri maissa selittyy
eroilla kuluttajien ostovoimassa. Se voisi antaa
viitteitä myös asenteiden merkityksestä.

Lopuksi
Palvelusektorin tuottavuuden heikko kehitys
joillakin toimialoilla ja sektoreilla on raportin
perusteella ilmeistä. Sekä kilpailun lisääminen
että tieto- ja informaatioteknologian tehokkaampi käyttö ovat ratkaisevassa asemassa
tuottavuuden parantamisessa ja palvelusektorin potentiaalin parantamisessa. Potentiaalin
käyttöönotto edellyttää myös jo nyt käytettävissä olevien voimavarojen parempaa kohdentamista. Erityisesti työmarkkinoiden kitkatekijöiden vaikutusta palvelusektorin kehitykseen tulisi tarkastella laajemmin. ⵧ
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