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”tuottavuus on merkittävä indikaattori, kun

vertaillaan eri maiden taloudellista kyvykkyyt
tä.” näin alkaa Mika Malirannan ja pekka ylä
anttilan toimittaman kirjan tutkimuksen ra
hoittajan, tekesin, esipuhe. tuottavuuden ja
siihen vaikuttavien tekijöiden seuranta ja ana
lysointi on ollut olennainen osa sitä tietoperus
taa, jota on käytetty talouspolitiikan suunnitte
lussa. näin tulee luonnollisesti olla myös jat
kossa. tuottavuuteen ja sen kehittymiseen
vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet, kun ta
louskasvun perusta on siirtynyt yhä nopeam
min ja laajemmin osaamispohjaiseen kasvuun
– innovaatiopohjaiseen kasvuun. talouspoliit
tisen ja innovaatiopoliittisen päätöksenteon
tueksi tarvitaankin uutta tietoa, jossa uuden
kasvuteorian, ns. schumpterilaisen kasvuteo
rian, keskeisiä elementtejä – kilpailua, innovaa
tioita ja tuottavuutta – ja niiden keskinäistä
riippuvuutta tarkastellaan uudella tavalla. te
kes on siis tilatessaan etlalta tämän tutki
muksen halunnut saada käyttöönsä uusinta
tietoa oman toimintansa kehittämisen kannalta
keskeisestä aiheesta. kirja onkin erinomainen
joskin hieman hajanainen kooste tämän alueen
uusimmasta tiedosta.

kuvatessaan kirjan tavoitteita Maliranta ja
yläanttila nostavat esille kirjan yhtenä lähtö
kohtana sen, että talousteorian ja talouspolitii
kan välillä on kuilu, johon kirja etsii teoriake
hikkoa. teoriakehikkoon nojaavia politiikka
päätelmiä voidaan arvioida ja testata monilla
aineistoilla ja menetelmillä.
ottaen huomioon mainitsemani muutokset
talouskasvun perusteissa ja erityisesti innovaa
tiotoiminnan merkityksen kasvun niin kirjan
lähtökohta on hyvin perusteltu ja uuden tiedon
tarve ilmeinen. peruskysymyksiä ovat: kaven
taako kirja tätä kuilua? rakentaako kirja siltaa
kuilun yli?
pragmaattinen ja kokemukseen perustuva
vastaukseni on, että kirja ei tätä kykene teke
mään. toisaalta on todettava, että vika ei ole
kirjassa. tutkimustiedon hyödyntäminen osana
poliittista päätöksentekoa ja sen valmistelua on
vaikeaa ja dynaamisessa ja nopeassa muutok
sessa hyödyntäminen laahaa vähintäänkin jäl
jessä uusimmasta tutkimustiedosta. kirja on
kuitenkin yksi apuväline siinä pitkässä proses
sissa, jossa tutkimustiedon hyödyntämistä edis
tetään ja se tuo erityisesti innovaatiopolitiikkaa
koskevaan keskusteluun uusia näkökulmia.
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poliittisen päätöksenteon valmistelun, sii
hen vaikuttamisen ja itse päätöksenteon kan
nalta kirjan parasta antia ovat kirjan ensimmäi
nen ja viimeinen kappale. Malirannan ja ylä
anttilan ensimmäistä kirjoitusta tavoitteet ja
teoriatausta sekä kirjan viimeistä kappaletta
politiikkapäätelmiä, yhteenvetoa ja johtopäätök
siä voi suositella kaikille suomen tulevaisuuden
hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille niin
julkisella sektorilla kuin elinkeinoelämän pii
rissä. Muilta osin kirjassa on mielenkiintoisia
kirjoituksia, jotka tarkastelevat laajaa aihepiiriä
monelta kannalta, mutta monet hyvin kapeasta
näkökulmasta.
osa kirjoituksista lähestyy aihettaan hyvin
teoreettisesti, joka on ehkä kirjan eräs heik
kous. kirjan keskeisenä tavoitteenahan on lä
hentää talousteoriaa ja käytännön talouspoli
tiikkaa. toisaalta monipuolisesta annista voi
jokainen lukija valita ne osiot ja ne kirjoitukset,
jotka käsittelevät oman työn ja omien intressien
kannalta mielenkiintoisia aiheita. kirjan artik
kelit eivät kuitenkaan tarjoa lukijalleen lain
kaan konkreettisia suosituksia tai edes kovin
konkreettisia johtopäätöksiä. useimmat pääty
vät toteamaan, että aiheen käsittelemiseksi on
olemassa liian vähän tietoja ja siten tarvitaan
sekä uudella tavalla kerättävää tietoa tuotta
vuuden tunnusluvuista että lisää tutkimusta.
tämä pitää varmaan paikkaansa, mutta toisaal
ta tutkijan vetoomus lisätutkimuksen tarpeesta
on helppo joskus tulkita hieman tarkoituksen
hakuiseksi.
jos minä poimisin kirjan sanomasta keskei
set viestit, erityisesti innovaatiopolitiikan näkö
kulmasta niin nostaisin esille seuraavat kaksi
viestiä:
”Innovaatiopolitiikan tärkeä haaste on tunnistaa toimialojen erityispiirteitä”. suomalaisen
innovaatiopolitiikan ja elinkeinopolitiikan eräs
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ideologinen lähtökohta on jo pitkään ollut hori
sontaalisuus. on haluttu luoda toimintaympäris
tö ja kannustemenetelmät, jotka soveltuvat hori
sontaalisesti mahdollisimman monelle tai jopa
kaikille toimialoille. lähtökohta on ollut perus
teltu, mutta siihen on jo retoriikan tasolla otettu
etäisyyttä erityisesti puhuttaessa valintojen teke
misestä. tällöin lähtökohtana on ollut tietoisuus
siitä, että pienenä maana suomi ei voi olla maail
manluokan osaaja kaikilla alueilla vaan meidän
on tehtävä valintoja. se minkä Maliranta ja ylä
anttila tuovat hyvin esille päätelmissään on se,
että valintojen ohella meidän on innovaatiopoli
tiikan alueella myös tiedostettava, että innovaa
tiotoiminnan ja sen perusteiden edellytykset ovat
eri toimialoilla erilaisia – joskus hyvinkin erilai
sia – ja tämän tulee näkyä innovaatiopolitiikassa,
sen rakenteissa, toimintatavoissa ja kannusteis
sa.
kirjan viimeisellä sivulla kirjoittajat toteavat:
”Yksi tämän kirjan keskeinen sanoma on, että
innovaatiopolitiikka on komplementaarinen –
täydentävä – muiden politiikka-alueiden
kanssa.” tämä viesti sopii hyvin parhaillaan
käynnissä olevaan keskusteluun laajasta innovaa
tiopolitiikasta. on tärkeä ymmärtää tuottavuu
den, kilpailun ja innovaatiotoiminnan keskinäi
siä suhteita ja se, miten laajasti eri politiikkaloh
kot vaikuttavat niihin perusedellytyksiin, jotka
mahdollistavat innovaatiopohjaisen talouskas
vun. tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri po
litiikkalohkojen välillä ja uudenlaista verkottu
mista julkishallinnon eri toimijoiden välillä.

nämä sanomat ovat ajankohtaisia viestejä, joi
den toivoisi näkyvän huomattavasti nykyistä
enemmän myös suunnitteilla olevassa ja toteu
tettavassa innovaatiopolitiikassa. Mutta miten?
Me osaamme suomessa hyvin analysoida tilan
teita ja yleisellä tasolla – makrotasolla – tunnis
taa kehittämisalueet ja usein jopa kehittämis
kohteet. usein onnistumme myös laajojen ja
konsensushenkisten prosessien avulla määrit
telemään konkreettisia toimenpiteitäkin. Vali
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tettavasti suurin osa näistä toimenpiteistä on
asioita, jotka ovat jo käynnissä tai sitten toi
menpideehdotukset ovat epäkonkreettisia ja
pysyttelevät liian yleisellä tasolla.
Mikä on tämän kirjan anti konkreettisten
toimenpiteiden osalta? rehellisesti on todetta
va, että hyvin vähäinen ja tämä kirja olisikin
pettymys, jos niitä olisi siltä odottanut. ekono
mistien kirjoituksia jonkin verran lukeneena en
toisaalta niitä edes odottanut.
seuraava kysymys onkin, tarjoaako tämä
kirja tietoa ja näkemyksiä, joiden avulla konk

reettisia toimenpiteitä voisi perustella. Vastaus
on ehdottomasti kyllä. toivonkin, että jokainen
innovaatiopolitiikan kehittämisessä mukana
oleva hyödyntää kirjoittajien – arvostettujen
tutkijoiden – näkemyksiä pyrkiessään vaikutta
maan siihen, että suomalainen innovaatioym
päristö kehittyy tavalla, joka parhaalla mahdol
lisella tavalla tukee kilpailukyvyn kehittymistä,
edistää innovaatiotoimintaa ja edelleen paran
taa tuottavuutta. 
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