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Arvio tuottavuuslautakunnan raportista: 
tuottavuuskasvun vauhdittamiseen tarvitaan 
kaikki keinot

Aino Silvo

Suomeen perustettiin vuonna 2018 valtioneuvoston asetuksella tuottavuuslautakunta, jonka tehtävä on seurata Suo-
men talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä. Sen pääasiallinen tarkoitus on luoda yhteistä tilannekuvaa 
näistä teemoista päättäjille ja työmarkkinaosapuolille sekä tarjota analyysiinsä pohjautuvia politiikkasuosituksia, 
joiden avulla tuottavuuskasvua ja kilpailukykyä voitaisiin kohentaa. 

Lautakunta julkaisi ensimmäisen, tuottavuuden tilaa Suomessa arvioivan raporttinsa vuonna 2019. Tänä syksynä 
julkaistu kolmas raportti keskittyy käsittelemään suomalaisten hyödykemarkkinoiden dynamiikan, yritysten inno-
voinnin kannustimien ja tuotannon voimavarojen kohdentumisen merkitystä tuottavuuden kehitykselle. Raportti 
tarjoaa monipuolisen ja syvällisen katsauksen tuottavuuskasvuun ja tuotannon voimavarojen kohdentumiseen Suo-
messa toimiala- ja yritystasolla. Tässä kirjoituksessa tiivistetään raportin keskeiset löydökset ja keskustellaan raportin 
esittämistä politiikkasuosituksista sen päätulosten valossa.

kansantalouden hitaalla sopeutumisella tätä 
toimialaa kohdanneisiin vaikeuksiin.1 Elektro-
niikkateollisuuden tuottavuuskasvu oli Nokian 
kirittämänä 1990-luvulla ja 2000-luvun alku-
vuosina huikean nopeaa, eikä mikään muu toi-
miala ole sittemmin kyennyt samaan. Samalla 
elektroniikkateollisuuden sittemmin tapahtunut 

1  Tuottavuuslautakunta: Tuottavuus ja voimavarojen koh-
taanto – Digitaalisten palveluiden tuottavuuden taso ja ke-
hitys Suomessa heikko, Valtiovarainministeriön julkaisuja 
2021:58.

VTT Aino Silvo (aino.silvo@bof.fi) on ekonomisti Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Kirjoituksessa 
esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin tai eurojärjestelmän näkemyksiä. 
Tämä kirjoitus perustuu Silvon tuottavuuslautakunnan raportin julkistamistilaisuudessa 29.9.2021 esittämään komment-
tipuheenvuoroon.

Työn tuottavuutta mitataan usein jakamalla 
BKT:n volyymi kansantaloudessa tehtyjen työ-
tuntien määrällä. Näin mitattuna työn tuottavuus 
kasvoi Suomessa ripeästi ennen finanssikriisiä, 
mutta vuodesta 2008 lähtien tuotta vuuden kehi-
tys on junnannut paikoillaan. Samalla ero moniin 
kilpailijamaihin kuten Ruotsiin ja Saksaan on 
kasvanut. 

Suuri osa finanssikriisin jälkeisestä heikos-
ta tuottavuuskehityksestä selittyy tuottavuus-
lauta kunnan uusimman raportin mukaan elekt-
roniikkateollisuuden ahdingolla ja Suomen 
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supistuminen on vaikuttanut merkittävästi tuo-
tekehitys- ja innovaatiotoiminnan vähenemiseen 
koko kansantalouden tasolla.

Toimialoittain tarkasteltuna valmistavan 
teollisuuden työn tuottavuus on Suomessa edel-
leen kansainvälisesti korkealla tasolla, vaikka 
teollisuustoimialojen tuottavuuskasvu onkin 
hidastunut merkittävästi vuoden 2007 jälkeen. 
Kotimaisilla palvelualoilla työn tuottavuus sen si-
jaan on kaukana kansainvälisestä eturintamasta, 
eikä eroa ole kyetty kuromaan umpeen viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. Majoitus- ja ravitse-
mistoiminnassa sekä ammatillisessa, tieteellises-
sä ja teknisessä toiminnassa työn tuottavuus on 
jopa heikentynyt viimeisten 25 vuoden aikana.

Tuottavuuslautakunnan raportissa etsitään 
selityksiä tälle havaitulle heikolle tuottavuuske-
hitykselle. Analyysi nojautuu vahvasti moder-
niin, yritysten innovointiin perustuvaan kasvu-
teoriaan. Sen mukaan tuottavuus- ja talouskasvu 
syntyvät pohjimmiltaan innovaatioista ja tiedon 
leviämisestä niin kutsutun luovan tuhon meka-
nismin kautta. Innovaatiot puolestaan syntyvät 
yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan 
(T&K) tuloksena. Uudet innovaatiot syrjäyttävät 
vanhoja innovaatioita, jolloin vanhaan teknolo-
giaan perustuvaa liiketoimintaa tuhoutuu ja kor-
vautuu uudella, parempaan teknologiaan perus-
tuvalla liiketoiminnalla. Onnistunut innovointi 
kasvattaa tuottavuutta yrityksen sisällä. Samalla 
se lisää kansantalouden keskimääräistä tuotta-
vuutta, kun huonommin tuottavia yrityksiä syr-
jäytyy markkinoilta.

Keskeisiksi innovaatiotoimintaa ja siten ta-
louskasvua määrittäviksi tekijöiksi muodostu-
vat tässä teoriakehikossa yritysten innovoin-
nin kannustimet ja markkinoiden dynamiikka. 
Jokainen yritys tavoittelee johtavaa markkina-
asemaa. Siihen se voi päästä onnistuneen inno-
voinnin avulla, jolloin se kykenee paremman 

teknologiansa turvin syrjäyttämään kilpailijan-
sa. Innovoinnin kannustimet ovat yleensä sitä 
suuremmat, mitä vähäisempää kilpailu hyödyke-
markkinoilla on ja mitä suuremmat monopoli-
voitot johtavassa markkina-asemassa oleva yritys 
voi siten saada. Toisaalta, jos useammat yritykset 
ovat tuotantoteknologioidensa puolesta tasave-
roisia, kireämpi kilpailutilanne voi muodostaa 
suuremmat kannustimet päästä innovaatioiden 
avulla etulyöntiasemaan.

Markkinoiden kilpailutilanteen ja yritysten 
T&K-toiminnan kannustimien välinen yhteys ei 
siis ole yksiselitteinen. On empiirinen kysymys, 
voisivatko hyödykemarkkinoiden kilpailullisuu-
den lisääminen ja yritysdynamiikan vauhdittami-
nen lisätä yritysten innovointia ja uusiutumista 
ja siten kasvattaa työn tuottavuutta Suomessa. 
Muun muassa tähän raportti yrittää löytää vas-
tauksia ja onnistuukin siinä osittain.

1.  Tuottavuus yritystasolla

Raportin analyysissä hyödynnetään yritystason 
tilastoaineistoja, joiden avulla yritysdynamiik-
kaa voidaan tutkia hienojakoisesti. Raportti luo-
kittelee yritykset digitaaliseen ja ei-digitaaliseen 
teollisuuteen sekä digitaalisiin ja ei-digitaalisiin 
palveluihin. Digitaalisiin palveluihin luetaan te-
leviestintä, IT-palvelut, lakiasiat ja laskentatoimi, 
tieteellinen tutkimus, markkinointi sekä hallin-
to- ja tukipalvelut. Digitaalinen teollisuus puo-
lestaan koostuu elektroniikkateollisuudesta sekä 
koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden valmis-
tuksesta. Ei-digitaalisen tuotannon muodostavat 
loput palvelu- ja teollisuustoimialat. Luokittelu 
perustuu OECD:n kehittämään määrittelyyn 
(Calvino ym. 2018).

Tuottavuuslautakunnan laskelmien mukaan 
työn tuottavuus on kehittynyt erityisen heikosti 
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raportin otsikkoonkin nostetuissa digitaalisissa 
palveluissa, joissa tuottavuus on supistunut sekä 
absoluuttisesti että suhteessa verrokkimaiden 
ryhmään. Muissa toimialaryhmissä työn tuotta-
vuus on myös kehittynyt vaisusti vuoden 2007 
jälkeen, mutta viime vuosina ne ovat onnistu-
neet kuromaan kiinni tuottavuuseroa verrok-
kimaihin.

Lisäksi digitaalisissa palveluissa yritysten vä-
linen työn tuottavuuden hajonta on vähäistä ver-
rattuna vastaaviin toimialoihin verrokkimaissa. 
Erot työn tuottavuudessa yritysten välillä ovat 
siis verrattain pieniä. On kuitenkin huomattava, 
että erityisesti palvelualoilla tuotoksen ja arvon-
lisän mittaamiseen liittyy haasteita, jotka saatta-
vat vaikeuttaa tulosten tulkintaa.

Digitaalisissa palveluissa myös markkinoi-
den keskittyneisyys vaikuttaa olevan verrokki-
maita vähäisempää eli näillä toimialoilla toimii 
verrattain vähän suuria yrityksiä. Näin on siitä 
huolimatta, että juuri näillä aloilla voidaan aja-
tella olevan erityisiä mittakaavaetuja digitaalis-
ten palvelujen helpon skaalautuvuuden ansiosta. 
Tämän pitäisi luontaisesti johtaa markkinoi-
den keskittymiseen tuottavimmille yrityksille. 
Tällaista kehitystä on havaittu kansainvälisesti 
mm. monien sosiaalisen median ja alustapalve-
luiden kohdalla. Monissa digitaalisissa palve-
luissa relevantti toimintaympäristö onkin maa-
ilmanlaajuinen. 

Myös yritysten vaihtuvuuden havaitaan 
olevan Suomessa verrokkimaita vähäisempää 
kaikilla toimialoilla, erityisesti palvelualoilla. 
Uusia yrityksiä tulee markkinoille ja vanhoja 
poistuu selvästi vähemmän kuin verrokkimais-
sa. Markkinoille tulon jälkinen kasvu on yrityk-
sissä kuitenkin samaa luokkaa kuin verrokki-
maissa.

Nämä havainnot viittaavat siihen, että di-
gitaalisten palvelualojen heikko keskimääräi-
nen tuottavuuskehitys johtuu siitä, että näil-
tä toimialoilta puuttuu korkean tuottavuuden 
yrityksiä, joihin tuotanto olisi luontevasti kes-
kittynyt. Se puolestaan voisi toisaalta johtua 
verrokkimaita vähäisemmistä panostuksista 
T&K-hankkeisiin.

Innovoinnin kannustimet näillä toimialoilla 
voivat olla järjestään heikot, jos ne ovat lähtökoh-
taisesti pieniä ja kaukana tuottavuuden kansain-
välisestä eturintamasta. Digitaalisissa palveluissa 
globaali kilpailuasetelma voi olla erityisen kireä. 
Tämä voi heikentää markkinoille tulon kannus-
timia ja kotimaisen yrityskentän uusiutumista. 
Samalla kotimaisten yritysten resurssit T&K-
toimintaan voivat olla kansainvälisiä kilpailijoita 
huomattavasti vähäisempiä.

Digitaalisten palveluiden heikkoon tuotta-
vuuskehitykseen ei siis löydy yksittäistä selitys-
tä, vaan kyse on todennäköisesti useista niiden 
toimintaympäristöön liittyvistä haasteista. On 
kuitenkin huomattava, että raportin käsittele-
mä ”digitaalisten palveluiden” toimiala muo-
dostuu joukosta keskenään hyvin erilaisia aloja. 
Digitaalisten palveluiden sisällä eri toimialojen 
kehitys saattaa erota toisistaan hyvinkin pal-
jon, joten tarkempi toimiala- tai jopa yritys-
kohtainen analyysi olisi tarpeen. Esimerkiksi 
Vanhala ja Virén (2018) havaitsevat, että työn 
tuottavuus on kasvanut informaatio- ja vies-
tintäalalla, jossa myös yritysten väliset tuot-
tavuuserot ovat samalla kasvaneet, mikä viit-
taa eturintaman yritysten muita nopeampaan 
tuottavuuskasvuun. Tuottavuuslautakunnan 
raportin tulokset siis riippuvat osin käytetystä 
toimialojen luokittelusta. 
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2. Voimavarojen kohdentuminen

Toisen, kenties vakavamman syyn tuottavuus-
kasvun heikkoudelle raportti löytää tuotanto-
panosten kohdentumisesta yritysten välillä.  
Tuottavuuden kasvu voidaan jakaa eri mene-
telmin erilaisiin osatekijöihin. Eräs tapa on 
hajottaa tuottavuuskasvu yritysten sisäiseen,  
keskimääräisen tuottavuuden kasvuun ja allo-
kaa tio tehokkuuteen. Allokaatiotehok kuus on 
sitä parempi, mitä vahvempi keskimää räi nen 
yhteys on yrityksen sisäisen tuottavuuskasvun 
ja sen työllisyys- tai arvonlisäosuuden kasvun 
kanssa. Tuotantopanosten kohdentuminen on 
siis tässä mielessä tehokasta, kun tuottavimmat 
yritykset kasvavat nopeimmin.

Raportin tulosten mukaan teollisuustuotan-
non allokaatiotehokkuus on Suomessa huomatta-
vasti heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Eri 
mittareilla laskettuna voimavarojen väärinkoh-
dentuminen on heikentänyt keskimääräistä työn 
tuottavuuskasvua Suomessa koko 2000-luvun 
ajan, kun työvoimaa on siirtynyt keskimääräistä 
heikommin tuottaville toimialoille ja tuottavuus 
on kasvanut supistuvilla toimialoilla.2

Allokaatiotehokkuuden heikkeneminen on 
samaan aikaan merkittävästi vaimentanut myös 
kokonaistuottavuuden kehitystä. Raportissa 
vaikutuksen arvioidaan olevan häkellyttävän 
suuri. Allokaatiotehokkuuden heikkeneminen 
hidasti kumulatiivista kokonaistuottavuuden 
kasvuvauhtia pahimmillaan finanssikriisin ai-
kaan lähes neljällä prosenttiyksiköllä, kun es-
timoitu kokonaistuottavuuden kumulatiivinen 
vuosikasvu 2000-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä oli noin 2 %. Ilman tätä vaikutusta 

2  Samankaltaisia tuloksia on hiljattain raportoitu Suomen 
osalta esimerkiksi Euroopan keskuspankin raportissa (Eu-
roopan keskuspankki 2021).

kumulatiivinen tuottavuuskasvu olisi siten ollut 
lähes kolminkertaista. Vielä vuonna 2015 ko-
konaistuottavuuden kumulatiivinen kasvu vuo-
situhannen alusta lähtien olisi ollut kaksinker-
taista ilman allokaatiotehokkuuden heikentävää 
vaikutusta. Sittemmin tilanteen arvioidaan hie-
man kohentuneen.

Suomalaista tuottavuuskasvua on siis viime 
vuosikymmenten aikana vaivannut työntekijöi-
den ja tuotantopanosten erittäin heikko uudel-
leenkohdentuminen tuottavimmille toimialoil-
le ja tuottavimpiin yrityksiin. Tämä voi näkyä 
tuottavien yritysten vähyytenä ja pienuutena, jos 
parhaat yritykset eivät pääse kasvamaan erilais-
ten työ- ja pääomamarkkinoiden kitkatekijöiden 
vuoksi.

3.  Raportin suositukset ja niiden 
teoriapohja

Tuottavuuslautakunnan raportissa päätellään, 
että huomiota tulisi kiinnittää erityisesti yritys-
ten sisäisen innovaatiotoiminnan edellytyksiin 
korkean tuottavuuden yritystoiminnan mahdol-
listajana. Samalla on syytä varmistaa, että edel-
lytykset yritysten uusiutumiselle ja tuotantopa-
nosten kohdentumiselle tuottavimpiin yrityksiin 
ovat hyvät.

Raportti suosittaa tukemaan yritysten in-
novaatiotoiminnan edellytyksiä lisäämällä jul-
kista T&K-rahoitusta sekä vahvistamalla yritys-
ten omia innovaatiokannusteita. Tukea voidaan 
tarvita sekä omaan innovaatiotoimintaan et-
tä muualla kehitettyjen uusien teknologioiden 
käyttöönottoon. Globaali kilpailu korostaa  
T&K-toiminnan tukemisen merkitystä eten-
kin digitaalisessa teollisuudessa ja palveluissa. 
Täydentävinä innovaatiopolitiikkaa tukevina 
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keinoina mainitaan koulutuspolitiikka sekä 
osaavan työvoiman maahanmuuton edistämi-
nen.

Samalla raportti suosittaa kiinnittämään 
huomiota yritysten dynamiikkaan ja markki-
noiden luovaan uudistumiseen. Yritysten väli-
sen kilpailun ja uusien yritysten markkinoille 
tulon edistäminen ovat tärkeässä roolissa, kun 
elinkeinoelämän sääntelyä ja kilpailupolitiikkaa 
kehitetään. 

Kuten edellä todetaan, tuottavuuslautakun-
nan raportti tukeutuu analyysissään vahvasti 
luovan tuhon mekanismiin ja sen taustalla ole-
vaan innovaatioperusteiseen tai schumpeteri-
laiseen kasvuteoriaan (Romer 1990; Grossman 
ja Helpman 1991; Aghion ja Howitt 1992). 
Endogeenisen talouskasvun tutkimus moder-
nissa makrotaloustieteessä nojautuu kuitenkin 
tämän teoriakehikon lisäksi toiseen kasvuteori-
aan: inhimillisen pääoman merkitystä korosta-
vaan traditioon (esim. Lucas 1988). Nämä kaksi 
modernin kasvuteorian perinnettä eivät välttä-
mättä ole keskenään ristiriidassa, vaan täydentä-
vät toisiaan. Koska ne kuitenkin lähestyvät hie-
man eri tulokulmista sitä, mikä pitkän aikavälin 
talouskasvua määrittää, myös niiden tuottamien 
politiikkasuositusten painotus on hieman erilai-
nen.

Koulutusta korostavan kasvuteorian mukaan 
tuottavuuskasvu johtuu pitkällä aikavälillä koko-
naisuudessaan inhimillisen pääoman kertymises-
tä kansantaloudessa (Lucas 1988). Tässä mallis-
sa tieto ja osaaminen ovat sidoksissa työvoimaan, 
jonka inhimillinen pääoma karttuu koulutuksen 
avulla. Kun inhimillinen pääoma ymmärretään 
osaksi kansantalouden kokonaispääomaa fyysi-
sen pääoman ohella, panostukset koulutukseen 
ja osaamiseen kasvattavat kokonaispääomakan-
nan laatua ja samalla kohentavat kaikkien inves-
tointien tuottavuutta.

Schumpeterilainen malli puolestaan perus-
tuu tiedon kertymiseen yrityksissä joko oman 
T&K-toiminnan tuloksena tai uusien teknolo-
gioiden imitoinnin avulla. Kyse on siten tuotan-
nollisen pääoman laadun kohentamisesta tuote-
kehityksen avulla. Tieto karttuu uusien ideoiden 
ja teknologioiden muodossa, eikä jonkin uuden 
idean käyttö yhdessä yrityksessä estä toista yri-
tystä ottamasta käyttöön samaa ideaa. Tietoon ja 
teknologiaan liittyy siten positiivisia ulkoisvai-
kutuksia, sillä yhden yrityksen tekemä keksintö 
hyödyttää kaikkia. Keskeinen elementti mallissa 
on yritysten välinen kilpailu teknologisen etu-
lyöntiaseman ja sitä kautta markkinajohtajuuden 
saavuttamiseksi. Malli edellyttää toimiakseen 
monopolistista kilpailua yritysten välillä. Tällöin 
huomio kiinnittyy innovoinnin kannustimiin yri-
tyksissä ja markkinoiden kilpailuasetelmiin.

Monet endogeenisen kasvun mallit yhdis-
tävät elementtejä molemmista traditioista: sekä 
inhimillisen pääoman karttumisella että T&K-
toiminnalla on merkitystä. Innovaatiot eivät 
synny tyhjiössä, ja uusien teknologioiden onnis-
tunut käyttöönotto ja leviäminen yritysten välillä 
vaatii osaamista ja sitoutumista yritysten kaikelta 
henkilöstöltä. Tuottavuuskasvua syntyy sekä in-
himillisen että tuotannollisen pääoman laadun 
kohentuessa.

4.  Keskustelua raportin 
suosituksista

Tuottavuuslautakunnan raportin suosituksissa 
painottuu kenties valitun teoriakehikon ohjaa-
mana perinteinen innovaatiopolitiikka. Se pyrkii 
tuottavuuskasvun tukemiseen T&K-panostusten 
lisäämisen kautta joko suoralla julkisella tuella 
tai esimerkiksi verotukien avulla.
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Samaan aikaan raportissa kuitenkin tode-
taan, että T&K-panostusten taso suomalaisissa 
yrityksissä on yhä hyvällä kansainvälisellä tasolla 
ja finanssikriisin jälkeen panostukset ovat kasva-
neet yrityssektorilla elektroniikkateollisuutta lu-
kuun ottamatta. Yrityskyselyiden mukaan myös-
kään rahoituksen saatavuus tai hinta ei ole ollut 
yrityksille ensisijainen niiden kasvua rajoittava 
ongelma.

Huomattava osa uusista teknologioista tuo-
daan joka tapauksessa ulkomailta. Suomalaiset 
yritykset eivät kykene innovoimaan kaikkea it-
se, eikä niiden kannattaisi sitä yrittääkään. 
Teknologian tuonti on keskeinen tapa kohentaa 
kotimaisen pääomakannan laatua ja työn tuot-
tavuutta. Kotimaisen innovaatiotoiminnan tuke-
minen ei siten yksinään ratkaise Suomen tuot-
tavuusongelmia, vaikka innovoinnin tukeminen 
julkisin varoin onkin yleisesti ottaen perusteltua 
siihen liittyvien positiivisten ulkoisvaikutusten 
vuoksi. 

Ylipäänsä on pidettävä huolta yritysten edel-
lytyksistä kaikkiin investointeihin – ei pelkäs-
tään T&K-investointeihin – jos ajatellaan, että 
inhimillisen pääoman kertyminen parantaa ko-
ko pääomakannan tuottavuutta tuotantoproses-
sissa.

Yritysten T&K-panostusten määrä tai on-
gelmat yritysrahoituksen saatavuudessa eivät 
siis yksinään tai edes pääosin selitä Suomen yri-
tyssektorin kansainvälisesti vertaillen heikkoa 
tuottavuuskehitystä, mikä tuottavuuslautakun-
nan raportissakin myönnetään. Suomen erityi-
nen heikkous vaikuttaa olevan voimavarojen 
tehoton kohdentuminen oikeille toimialoille ja 
oikeisiin yrityksiin. Tuottavuuskasvun edistämi-
nen samoin kuin voimavarojen kohdentuminen 
muodostavat monisyisen kokonaisuuden, johon 
vaikuttaminen vaatii hidasvaikutteisia rakenteel-
lisia uudistuksia.

Lucasilainen kasvuteoria ohjaa kiinnittämään 
huomiota työvoiman koulutukseen ja osaami-
seen. Sekä koulutus- että maahanmuuttopolitii-
kan keinoin voidaan edistää osaavan ja koulute-
tun työvoiman saatavuutta. Tuotta vuuskasvun 
edistäminen koulutuspolitiikan avulla – esimer-
kiksi työvoiman keskimääräistä koulutusastetta 
kasvattamalla ja panostamalla luonnontieteellis-
ten ja teknillisten alojen osaamiseen – vaatii po-
litiikalta pitkäjänteisyyttä, sillä tulokset näkyvät 
pitkällä viiveellä.

Väestön ikääntyminen Suomessa korostaa 
entisestään koulutuksen merkitystä, sillä vähe-
nevän työikäisen väestön on kyettävä yhä parem-
paan tuottavuuteen, jotta koko väestön elintasoa 
voidaan ylläpitää. Lisäksi on havaittavissa, että 
suomalaisen nuorten aikuisten keskimääräinen 
koulutustaso on itse asiassa alkanut hälyttäväs-
ti heikentyä (Mäki-Fränti 2019). Tästäkin syystä 
koulutuspoliittiset toimet työvoiman osaamisen 
lisäämiseksi ovat välttämättömiä.

Korkeatasoisen koulutuksen saatavuuden 
varmistaminen kulkee käsi kädessä korkeata-
soisen perustutkimuksen kanssa. Julkisia T&K-
panostuksia saattaakin olla järkevää ohjata  
erityisesti yliopistojen tutkimusrahoituksen tur-
vaamiseen, sillä yritykset eivät välttämättä tarvit-
se julkista T&K-tukea samassa määrin. Lisäksi 
julkisen T&K-tuen tehokkaaseen kohdentumi-
seen sitä aidosti tarvitseville yrityksille liittyy 
monia käytännön ongelmia, joita raportti selke-
ästi tuo esiin.

Osaajien houkuttelu ulkomailta Suomeen on 
koulutuspoliittisia toimia nopeavaikutteisem-
pi keino lisätä osaavan työvoiman saatavuutta 
kotimaassa. Tällöin on kiinnitettävä huomio-
ta Suomen vetovoimatekijöihin kansainvälisillä 
työmarkkinoilla ja helpotettava yritysten kan-
sainvälistä rekrytointia. Samoin maahan tulevien 
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työntekijöiden hyvään integrointiin on hyödyllis-
tä suunnata resursseja. 

Teknologian tuonnin tärkeys korostaa enti-
sestään kansainvälisten osaajien merkitystä uu-
sien teknologioiden tehokkaassa käyttöön otossa. 
Esimerkiksi korkean tuottavuuden tek no-
logiateollisuudessa ja IT-palveluissa kansainväli-
nen osaaminen on keskeistä globaalissa kilpailus-
sa pärjäämiseksi. Digitaalisten palveluiden osalta 
olisi hyödyllistä perehtyä alan yritysten toimin-
taympäristön erityisiin haasteisiin ja tukea niiden 
kansainvälistymistä.

Voimavarojen kohdentumisen tehostamisek-
si puolestaan on huolehdittava työvoiman liik-
kuvuuden edellytyksistä sekä yritysten ja toimi-
alojen välillä että alueellisesti. Työmark kinoiden 
sääntelyn kehittäminen ja asuntopolitiikka ovat 
tässä tärkeitä työkaluja.

Työvoiman liikkuvuuden lisäksi myös tuo-
tannollisen pääoman liikkuvuus on tärkeää 
tuottavuuskehityksen kannalta. Tätä tuotta-
vuuslautakunnan raportti ei käsittele. Perin tei-
sesti työvoima on käsitetty helpommin liikku-
vaksi tuotantopanokseksi pääomaan ver rattuna, 
mutta myös tuotannollisen pääoman allokaati-
on tehokkuuteen olisi kiinnitettävä huomiota. 
Sijoituspääomien ja yritysrahoituksen saata-
vuus edesauttaa tuotannossa käytettävän fyysi-
sen pääoman tehokasta jakautumista yritysten 
välillä. Erilaiset kitkatekijät yritysrahoituksen 
välittymisessä voivat haitata yritysten investoin-
teja ja siten heikentää tuottavuuskasvua (ks. 
esim. Hsieh ja Klenow 2009; Buera ym. 2011). 
Vaikka yrityskyselyiden mukaan yritykset eivät 
koe rahoituksen saatavuutta yleisesti ongelmak-
si, on syytä kiinnittää huomiota erityisesti suo-
malaisten kasvuyritysten rahoituksen saatavuu-
teen, sillä niissä tuottavuuskasvun potentiaali 
on suuri.

5.  Lopuksi

Tuottavuuskasvu on keskeisin talouden ja aineel-
lisen elintason kasvun tekijä pitkällä aikavälillä. 
Ikääntyvässä kansantaloudessa, jossa työikäinen 
väestö supistuu, työn tuottavuuden kasvu on käy-
tännössä ainoa keino ylläpitää, saati kasvattaa, vä-
estön elintasoa ja samalla turvata julkisen talou-
den kestävyyttä.

Samalla tuottavuuskasvu edistää Suomen 
kansainvälistä hintakilpailukykyä, mikä puoles-
taan tukee viennin ja sitä kautta koko kansan-
talouden kasvua. Suomen kaltaisessa pienessä 
avotaloudessa avoimen sektorin kilpailukyky on 
keskeinen talouskasvua määrittävä tekijä.

Tuottavuuslautakunta tuottaa arvokasta, yk-
sityiskohtaista tietoa suomalaisten yritysten tuot-
tavuuskehityksestä kotimaisen päätöksenteon 
tueksi. Tuoreimmassa raportissa sovelletaan an-
siokkaasti uusimpia modernin kasvuteorian me-
netelmiä suomalaisiin yritysaineistoihin tuotta-
vuuskasvun ja yritysdynamiikan perkaamiseksi. 
Lisäksi raportti tarjoilee tuloksiinsa nojaavan ja 
kattavan – mutta ei suinkaan tyhjentävän – va-
likoiman tuttuja keinoja, joiden avulla tuotta-
vuuskehitystä voi yrittää kohentaa.3 Tuottavuus-
lautakunta tarjoaa siis tärkeän lisän kotimaiseen 
tietopohjaiseen päätöksentekoon analyysinsä 
avulla.

Tuottavuuskasvun edistäminen on keskei-
nen talouspoliittinen kysymys, mutta keinot ovat 
usein hidasvaikutteisia ja niiden vaikutuskanavat 
varsin epäsuoria. Koko keinovalikoiman inno-
vaatiopolitiikasta koulutus- ja maahanmuuttopo-
litiikkaan on oltava käytössä, sillä mikään yksit-
täinen toimenpide ei yksinään riitä ratkaisemaan 
Suomea vaivaavia tuottavuusongelmia. □

3  Laajan katsauksen innovaatiotoiminnan edistämiseen 
erilaisin sääntelyn keinoin esittävät myös mm. Takalo ja 
Toivanen (2021).
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