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Esipuhe

SU O M I  O N  KÖY H T Y N Y T  suhteessa Ruotsiin 
viimeisten vuosien aikana uskomatonta 
vauhtia. Otimme Ruotsia kiinni kahden su-

kupolven ajan. Ennen fi nanssikriisiä Suomen brutto-
kansantuote henkeä kohti melkein saavutti Ruotsin.

Mutta fi nanssikriisin jälkeisenä aikana maiden 
kohtalot ovat eriy� neet täydellisesti. Ruotsi on kasva-
nut kohisten, mutta Suomi on polkenut paikallaan. 
Ero Ruotsiin on kasvanut viidesosan suuruiseksi. 
Ruotsalaisten tulotaso on siis karkeasti viidenneksen 
korkeampi kuin suomalaisten.

Tämä vähintään ajatuksia herättävä, ellei peräti 
hiuksianostattava havainto on käsissäsi olevan kir-
jasen lähtökohta.

Ajatus julkaisusta syn� i keskustelussa yrittäjä 
Kim Väisäsen kanssa. Väisänen oli kiinnittänyt huo-
miota Ruotsin irtiottoon. Hän esitti kysymyksen siitä, 
mahtaako irtiotto näkyä muuallakin kuin pelkässä 
bruttokansantuotteessa. Jääkö Suomi jälkeen -kirja-
nen on yri� s vastata Kim Väisäsen kysymykseen.

Kirjoittajien Mikko Kiesiläisen ja Roger Wessma-
nin vastaus on kiinnostava.

Suomi on kyllä jäänyt merkittävästi jälkeen ver-
rokkimaita Ruotsia ja Saksaa tuotannossa ja tuloissa. 
Mutta jälkeenjäänti ei näy elintasoa ja elämänlaatua 
kuvaavissa mittareissa. Suomalaisten kulutus ei ole 
jäänyt merkittävästi jälkeen Ruotsista. Suomalaiset 
eivät myöskään ole vähemmän onnellisia tai terveitä 
kuin ruotsalaiset.

Kuinka kulutustason ylläpitäminen on ollut mah-
dollista samaan aikaan, kun tuotanto on polkenut 
paikallaan? Vastaus on aika yksinkertainen: kulu-
tustasoa on ylläpidet�  tulevien vuosien elintason 
kustannuksella, ottamalla velkaa ja supistamalla 
investointeja.

On selvää, että näin ei voida jatkaa pitkällä aikavä-
lillä. Velkaan ja investointien laiminlyöntiin perus-
tuva hyvinvointi ei ole kestävää.

Monet suomalaiset ovat syvän itsepetoksen val-
lassa. Ihmiset hurraavat, kun Suomi mainitaan 
kansainvälisessä lehdistössä elämänlaadun malli-
maana. Hallitus riemuitsee juuri ja juuri prosentin 
ylittävästä kasvuvauhdista. Kiesiläisen ja Wessmanin 
matematiikka on kuitenkin armotonta.

Jos suomalaisten elintason halutaan pysyvän Ruot-

sin ja Saksan tasolla, meidän on alettava tuottaa ja 
tienata enemmän, paljon enemmän. Suomi on jo 
hukannut kokonaisen vuosikymmenen, toista ei ole 
varaa hukata.

Suomea ei ole tuomittu jäämään jälkeen. Monet 
menes� ksen esteistä ovat itse pys� ttämiämme. Kie-
siläinen ja Wessman kertovat, miten jälkeen jäämi-
nen voidaan pysäyttää seuraamalla Ruotsin ja Sak-
san esimerkkejä.

Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa on vähennet�  
sääntelyä, purettu monopoleja ja alennettu tukiaisia. 
Markkinatalous ja toimiva kilpailu ovat asioita, joita 
Suomessa voidaan omalla päätöksenteolla edistää, 
kunhan tahtoa löy� y.

Kirjoittajat toteavat, että Ruotsissa sekä porvari- 
että sosialidemokraattiset poliitikot ovat ymmärtä-
neet markkinatalouden merki� ksen ja onnistuneet 
uudistusten tekemisessä. Suomessa on kyettävä sa-
maan.

Kirjoittajien mielestä Suomen tulisi ottaa Saksasta 
kiireesti mallia eri� isesti � ömarkkinoiden uudis-
tamisessa. Tämä tarkoittaisi paikallisen sopimisen 
mahdollistamista nykyistä laajemmin ja yleissito-
vuuden rajaamista voimakkaasti. Työmarkkinoi-
den uudistaminen yksi keskeisistä keinoista siir� ä 
pysyvästi korkeamman talouskasvun ja � öllisyyden 
uralle.

Kiesiläisen ja Wessmanin analyysin johtopäätök-
set ovat selkeät. Suomen talous on kokenut kovia 
iskuja viime aikoina. Finanssikriisin jälkeistä lamaa 
pahensivat esimerkiksi Nokian romahdus ja Venäjän 
kaupan � reh� minen. Mutta nämä eivät tuomitse 
Suomea jäämään pysyvästi jälkeen.

Suomella on kaikki edelly� kset menes� ä, kun-
han vain pys� mme päättämään välttämättömistä 
uudistuksista.

Ryhdistäydytään ja otetaan ruotsalaiset kiinni!

J.K. Varsinaisen analyysin lisäksi kysyimme usealta 
asiantuntijalta, onko Suomi jäänyt Ruotsista jälkeen 
ja jos on, miten tämä näkyy heidän omalla osaamis-
alueellaan. Tuloksena syntyi eräänlainen kahvipöy-
täkirja, jota voit selailla kääntämällä tämän teoksen 
ympäri.
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R O G E R  W E SS M A N

 Johdanto

 Suomi jää jälkeen Ruotsista ja Saksasta. Me uskomme, että jos otamme pian 
opiksi kilpakumppaneistamme, eron kiinni kurominen on yhä mahdollista.

SUOMEN TALOUSKEHITYS  on viimeisen vuosi-
kymmenen ajan ollut surkeaa. Bruttokansan-
tuote on yhä selkeästi alhaisempi kuin kym-

menen vuotta sitten. Koko maailmassa viimeinen 
vuosikymmen on ollut taloudellisesti vaikea, 
mutta harvoissa maissa yhtä synkkä kuin 
Suomessa.

Suomen bruttokansantulo henkilöä 
kohden on pudonnut yhä kauemmas 
tärkeimpien kauppakumppaneidem-
me luvuista. Samaan aikaan kuin 
Suomi on rämpinyt, Ruotsin ja Saksan 
taloudet ovat selkeästi kasvaneet. Molem-
pien talouksien elinkeinorakenne on melko 
samankaltainen kuin Suomen, ja molemmat 
ovat altistuneet samoille globaalin talouskehi� ksen 
asettamille haasteille. Silti Suomi jää jälkeen. 

Bruttokansantulon kehi� s ei toki kerro � hjentä-
västi, miten suomalaisella taloudella ja yhteiskunnal-
la menee. Me suomalaiset voimme iloita esimerkiksi 
siitä, että päihitämme surkeasta talouskehi� ksestä 
huolimatta onnellisuudessa niin ruotsalaiset kuin 
saksalaiset, ainakin jos uskomme YK:n julkaisemiin 
lukuihin. Heikko talouskehi� s ei näköjään ole teh-
nyt meistä � y� mättömämpiä.

Tyy� väisyydelle löy� y yksi seli� s, kun talouslu-
kuja tarkastelee tarkemmin. Vaikka kansantulo on 
supistunut, kotitalouksien kulutus on noussut. Hei-
kosta talouskehi� ksestä huolimatta keskivertosuo-
malainen ei ole joutunut tinkimään elintasostaan. 

Sillä on kuitenkin ollut hintansa. Kulutustasoa on 
ylläpidet�  tulevien vuosien elintason kustannuksel-
la, ottamalla velkaa ja supistamalla investointeja.

Suomen taloudessa on jo menetet�  yksi vuosi-
kymmenen. Tämä selit� y osittain kansainvälisellä 
talouskriisillä ja Nokian matkapuhelinten romah-
duksella. Nyt Suomen talous näyttää viimein pääs-
seen takaisin kasvuun, kun nämä ongelmat eivät 
enää synkennä kasvulukuja. On silti syytä pelätä, 
että kuilu Ruotsiin ja Saksaan kasvaa entisestään, jos 
emme tahdo tai uskalla uudistua.

Suomen väestö vanhenee vauhdilla. Ikärakenteen 
muutos on meille suurempi ongelma kuin Ruotsille 
ja Saksalle. Eri� isen huolestuttavaa on, että Suomes-
sa investoidaan muita vähemmän liiketoiminnan 

kehi� kseen. Sen takia kasvumme saattaa olla 
muita hitaampaa myös tulevaisuudessa.

Jos otamme opiksi Ruotsista ja Sak-
sasta, pys� mme kuitenkin kääntämään 
suuntaa. Saksasta voimme ottaa mallia 
� ömarkkinapolitiikassa. Ruotsilta taas 
voimme oppia, miten voimme lisätä 
kilpailua eri aloille ja tehostaa koti-

markkinoita.
Jos teemme uudistukset nyt, kilpaili-

joiden venähtäneen etumatkan kurominen 
umpeen on yhä mahdollista. 

 1. Suomi jää jälkeen 
monilla mittareilla

 Miksi vertaamme Suomea Ruotsiin ja 
Saksaan?
Jos väitämme, että Suomi on jäämässä jälkeen, on 
ensin syytä kysyä kaksi asiaa: mihin maihin meidän 
tulisi itseämme verrata, ja mikä on se tavoite, jonka 
me haluamme saavuttaa. Keistä ja mistä me jäämme 
jälkeen?

Tässä julkaisussa me vertaamme Suomea Ruotsiin 
ja Saksaan. Valintaan on monta syytä. Ruotsi on pe-
rinteisesti ollut niin maantieteellisistä kuin historial-
lisista syistä Suomelle luonteva vertailukohde. Sekä 
Ruotsi että Saksa edustavat pohjoiseurooppalaista 
hyvinvointiyhteiskuntamallia, jossa toimiva mark-
kinatalous yhdistetään merkittäviin sosiaalisiin tu-
lonsiirtoihin.

Elinkeinorakenteeltaan Ruotsi ja Saksa ovat 
verrattain Suomen kaltaisia, perinteisesti vahvasti 
vientiteollisuudesta riippuvaisia maita, joille maail-

−8 %
Reaalisen brutto-

kansantulon pudotus 
henkilöä kohden 
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huipusta
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supistunut, kotitalouksien kulutus on noussut. Hei-
kosta talouskehi� ksestä huolimatta keskivertosuo-
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Sillä on kuitenkin ollut hintansa. Kulutustasoa on 
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seen takaisin kasvuun, kun nämä ongelmat eivät 
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kehi� kseen. Sen takia kasvumme saattaa olla 
muita hitaampaa myös tulevaisuudessa.

Jos otamme opiksi Ruotsista ja Sak-
sasta, pys� mme kuitenkin kääntämään 
suuntaa. Saksasta voimme ottaa mallia 
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markkinoita.
Jos teemme uudistukset nyt, kilpaili-

joiden venähtäneen etumatkan kurominen 
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 1. Suomi jää jälkeen 
monilla mittareilla

 Miksi vertaamme Suomea Ruotsiin ja 
Saksaan?
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−8 %
Reaalisen brutto-

kansantulon pudotus 
henkilöä kohden 

vuoden 2008 
huipusta



S U O M I  J Ä Ä  J Ä L K E E N6

mantalouden viimeisen vuosikymmenen ongelmat 
ovat olleet suuri haaste. Siksi ne ovat sopivampia ver-
tailukumppaneita kuin esimerkiksi Norja tai Tanska, 
joiden viennin rakenne on hyvin erilainen. Ruotsi 
ja Saksa ovat myös Suomen talouden kaksi suurinta 
kauppakumppania. Se vahvistaa, että elämme nii-
den kanssa samassa liiketoimintaympäristössä. 

Toki yksi syy valita Ruotsi ja Saksa vertailukoh-
teiksi on myös se, että molemmat maat ovat pär-
jänneet viime vuosikymmenen aikana hyvin. Siksi 
meidän kannattaa kysyä, mitä me voisimme näiltä 
kahdelta maalta oppia.

 Miten menestystä ja hyvinvointia 
pitäisi mitata?
Ekonomistit vertailevat eri talouksien menes� stä 
usein bruttokansantuotteella. Sen valitseminen yh-
teiskunnalliseksi tavoitteeksi ei ole ongelmatonta. 
Liberaali nimittäin kunnioittaa jokaisen ihmisen 
oikeutta valita omat päämäärät elämälleen. Niin-
pä myös kansakunnan menes� ksen mittaamisen 
on pohjauduttava yksilöiden tavoitteisiin. Ihmisen 
tärkein tavoite elämässä voi olla vaikka vapaa-ajasta 
tai puhtaasta luonnosta nauttiminen, eikä näiden 
tavoitteiden saavuttamista voi mitata suoraan brut-

tokansantuotteella.
Silti bruttokansantuote on 
tärkeä mittari. Se kertoo siitä 

palveluiden ja tavaroiden 
tuotannon määrästä, jota 
voimme käyttää tavoittei-
demme saavuttamiseen 
– ottamatta sinällään 
kantaa siihen, käytetään-

kö nämä voimavarat autoi-

luun, teatterikäynteihin vai puutarhanhoitoon.
Sitä paitsi tutkimukset kertovat, että 

mitä vauraampi yhteiskunta on, 
sitä enemmän se usein panostaa 
esimerkiksi luonnonsuojeluun. 
Yleensä myös kansalaisten va-
paa-aika kasvaa ja � öaika lyhe-
nee käsi kädessä bruttokansan-
tuotteen kasvun kanssa. Ja kun YK 
on vertaillut eri maiden asukkai-
den onnellisuutta, suurin onnelli-
suuden vaihtelua selittävä tilastollinen 
muuttuja on juuri bruttokansantuote.

Vielä bruttokansantuotetta tarkemman kuvan 
siitä, kuinka paljon resursseja suomalaisilla on käy-
tössään, antaa bruttokansantulo. Se ottaa huomioon 
myös ulkomailta saadut pääomatulot sekä ulkomai-
sesta velastamme maksetut korot.

Kun haluamme verrata eri maita keskenään, hel-
pointa on suhteuttaa bruttokansantulo asukkaiden 
määrään. Rahamääräiset tulot eivät kuitenkaan edes 
euromaiden välisessä vertailussa suoraan kerro siitä 
tavaroiden ja palveluiden määrästä, mikä eri maiden 
asukkailla on käytettävissään. Hintataso ja siten ra-
han ostovoima kun vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi 
Suomessa elinkustannukset ovat noin viidenneksen 
Saksaa korkeampia. Ruotsissa kustannustaso on 
noussut viime vuosina Suomeakin korkeammalle.

Siksi Maailmanpankki yrittää huomioida koti-
maisen hintatason ja laskee korjattua, niin sanottua 
ostovoimapariteetin mukaista kansantuloa eri mail-
le. Sillä mitattuna suomalaiset ovat selvästi ruotsa-
laisia ja saksalaisia köyhempiä. Ero näihin kahteen 
maahan on revennyt vuodesta 2008.

Suomalaisten arjessa käänne ei kuitenkaan ole 
ollut yhtä dramaattinen. Yksi� inen kulutus on kan-
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sessä suhteessa brutto-
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santulon laskusta huolimatta noussut uusiin huip-
pulukemiin. Saksa on tässä tarkastelussa selkeästi er-
kaantunut joukosta, mutta suomalaisten kulutus on 
pysynyt melkein samalla tasolla kuin ruotsalaisten. 

Kulutus per capita on tässä laskettu Maailmanpan-
kin aikasarjasta ostovoimakorjatusta kulutuksesta 
eri maissa, jota on jaettu eri maiden väestömäärällä 
Eurostatin tilastojen mukaan. Ostovoimakorjauksen 
myötä kuvissa ei siis suoraan verrata euromääräistä 
kulutusta, vaan on otettu huomioon eroja maiden 
hintatasoissa. Saksalaiset ja suomalaiset esimerkiksi 
kuluttavat suurin piirtein yhtä monta euroa henkeä 
kohden, mutta alemmasta hintatasosta johtuen sak-
salaiset saavat enemmän vastinetta rahoilleen.

Vaikka olisimmekin sitä onnellisimpia, mitä enem-
män kulutamme, pelkkä kulutus ei silti riittäisi hyvin-
vointimme mittariksi. Meidän pitää ottaa huomioon 
myös tehdyt investoinnit. Investoinnit eivät välittö-
mästi � ydytä ihmisten tarpeita, mutta vaikuttavat 
siihen, kuinka paljon pys� mme tuottamaan ja siten 
kuluttamaan tulevina vuosina. Korkean kulutustason 
ylläpitäminen investointeja supistamalla ei siis ole 
kestävä ratkaisu, vaan kostautuu tulevaisuudessa.

Myöskään esimerkiksi YK:n onnellisuustilastot ei-
vät ota huomioon, onko elintasomme kestävällä poh-
jalla. Me suomalaiset olemme näiden mukaan yhtä 
� y� väisiä elämäntilanteeseemme kuin kymmenen 
vuotta sitten. Mutta jos � y� väisyyttä on ylläpidet-
�  osittain kestämättömällä kulutustasolla, kuinka 
kauan meillä on syytä iloon? Sitä mittari ei kerro. 

Bruttokansantulo on toimiva hyvinvoinnin mit-
tari, koska sitä käyttämällä huomioimme myös sen, 
miten paljon panostamme tulevan elintasomme yl-
läpitämiseen.

Taloudellisten olosuhteiden ohella terveys ja � ö 
ovat eräitä tärkeimpiä ihmisten onnellisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä. Terveydestä yksinkertaisin mittari 
on odotettu elinikä. Sillä mitattuna Suomi on pär-
jännyt viime vuosina suhteellisen hyvin ja ohittanut 
esimerkiksi Saksan, jossa eliniän piteneminen on 
viime vuosina pysäh� nyt. Ruotsissa eletään yhä pi-
dempään, mutta ero on kutistunut.

Myös terveydellä on yhteys talouskehi� kseen, sil-
lä elinikä korreloi vahvasti henkeä kohden lasketun 
bruttokansantuotteen kanssa. Voiko heikko talous-
kehi� s tulevaisuudessa siis vaarantaa Suomen hy-
vän kehi� ksen elinajan pituudessa?

Työ on ristiriitainen hyvinvoinnin mittari. Työ 
antaa monien elämälle merkitystä, toisaalta työn-
teko rasittaa ja rajoittaa vapaa-aikaa. Ihmiset ovat 
yleensä onnellisempia vapaa-aikana kuin työpäivi-
nä, mutta silti työssä olevat ovat onnellisempia kuin 
työttömät. 

Suomessa on enemmän vasten tahtoaan � ötä vail-
la olevia kuin Ruotsissa tai Saksassa, mutta samaan 
aikaan � össä olevat tekevät keskimäärin enemmän 
� ötä kuin etenkin saksalaiset. 

Me siis teemme mittarista riippuen joko muita 
enemmän tai vähemmän � ötä. Ikävä kyllä olemme 
molemmilla kerroilla väärässä päässä asteikkoa.
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joiden viennin rakenne on hyvin erilainen. Ruotsi 
ja Saksa ovat myös Suomen talouden kaksi suurinta 
kauppakumppania. Se vahvistaa, että elämme nii-
den kanssa samassa liiketoimintaympäristössä. 

Toki yksi syy valita Ruotsi ja Saksa vertailukoh-
teiksi on myös se, että molemmat maat ovat pär-
jänneet viime vuosikymmenen aikana hyvin. Siksi 
meidän kannattaa kysyä, mitä me voisimme näiltä 
kahdelta maalta oppia.

 Miten menestystä ja hyvinvointia 
pitäisi mitata?
Ekonomistit vertailevat eri talouksien menes� stä 
usein bruttokansantuotteella. Sen valitseminen yh-
teiskunnalliseksi tavoitteeksi ei ole ongelmatonta. 
Liberaali nimittäin kunnioittaa jokaisen ihmisen 
oikeutta valita omat päämäärät elämälleen. Niin-
pä myös kansakunnan menes� ksen mittaamisen 
on pohjauduttava yksilöiden tavoitteisiin. Ihmisen 
tärkein tavoite elämässä voi olla vaikka vapaa-ajasta 
tai puhtaasta luonnosta nauttiminen, eikä näiden 
tavoitteiden saavuttamista voi mitata suoraan brut-
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Silti bruttokansantuote on 
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Yleensä myös kansalaisten va-
paa-aika kasvaa ja � öaika lyhe-
nee käsi kädessä bruttokansan-
tuotteen kasvun kanssa. Ja kun YK 
on vertaillut eri maiden asukkai-
den onnellisuutta, suurin onnelli-
suuden vaihtelua selittävä tilastollinen 
muuttuja on juuri bruttokansantuote.

Vielä bruttokansantuotetta tarkemman kuvan 
siitä, kuinka paljon resursseja suomalaisilla on käy-
tössään, antaa bruttokansantulo. Se ottaa huomioon 
myös ulkomailta saadut pääomatulot sekä ulkomai-
sesta velastamme maksetut korot.

Kun haluamme verrata eri maita keskenään, hel-
pointa on suhteuttaa bruttokansantulo asukkaiden 
määrään. Rahamääräiset tulot eivät kuitenkaan edes 
euromaiden välisessä vertailussa suoraan kerro siitä 
tavaroiden ja palveluiden määrästä, mikä eri maiden 
asukkailla on käytettävissään. Hintataso ja siten ra-
han ostovoima kun vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi 
Suomessa elinkustannukset ovat noin viidenneksen 
Saksaa korkeampia. Ruotsissa kustannustaso on 
noussut viime vuosina Suomeakin korkeammalle.
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ostovoimapariteetin mukaista kansantuloa eri mail-
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santulon laskusta huolimatta noussut uusiin huip-
pulukemiin. Saksa on tässä tarkastelussa selkeästi er-
kaantunut joukosta, mutta suomalaisten kulutus on 
pysynyt melkein samalla tasolla kuin ruotsalaisten. 
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Bruttokansantulo on toimiva hyvinvoinnin mit-
tari, koska sitä käyttämällä huomioimme myös sen, 
miten paljon panostamme tulevan elintasomme yl-
läpitämiseen.

Taloudellisten olosuhteiden ohella terveys ja � ö 
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esimerkiksi Saksan, jossa eliniän piteneminen on 
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lä elinikä korreloi vahvasti henkeä kohden lasketun 
bruttokansantuotteen kanssa. Voiko heikko talous-
kehi� s tulevaisuudessa siis vaarantaa Suomen hy-
vän kehi� ksen elinajan pituudessa?

Työ on ristiriitainen hyvinvoinnin mittari. Työ 
antaa monien elämälle merkitystä, toisaalta työn-
teko rasittaa ja rajoittaa vapaa-aikaa. Ihmiset ovat 
yleensä onnellisempia vapaa-aikana kuin työpäivi-
nä, mutta silti työssä olevat ovat onnellisempia kuin 
työttömät. 

Suomessa on enemmän vasten tahtoaan � ötä vail-
la olevia kuin Ruotsissa tai Saksassa, mutta samaan 
aikaan � össä olevat tekevät keskimäärin enemmän 
� ötä kuin etenkin saksalaiset. 

Me siis teemme mittarista riippuen joko muita 
enemmän tai vähemmän � ötä. Ikävä kyllä olemme 
molemmilla kerroilla väärässä päässä asteikkoa.
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 2. Miksi Suomi jää jälkeen?

 Työvoiman tuottavuus 
on alhaista

J O S  H A L U A M M E  K ASVAT TA A  talouden tuotantoa, 
meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko teemme enemmän 
� ötä tai kasvatamme � ön tuottavuutta. Pitkällä täh-
täimellä tuottavuuden kasvattaminen on ratkaisevaa 
hyvinvoinnin kannalta. Yhdellä ihmisellä kun on 
käytössään vaan tiet�  määrä tunteja vuorokaudessa, 
ja suurin osa meistä arvostaa myös vapaa-aikaansa. 

Tuottavuudella tässä tarkoitetaan tuotettua ar-
vonlisää � ötuntia kohti. Koko talouden tasolla tätä 
mitataan ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteel-
la jaettuna teh� jen � ötuntien määrällä. 

Kyseessä ei ole siis suppea tekninen suure, eli 
kuinka monta kappaletta tiet� ä tavaraa saadaan 
teh� ä � ötuntia kohden, vaan taloudellinen suure, 
kuinka suurta arvoa saadaan tuotetuksi. Tuottavuut-
ta voidaan siten kasvattaa ei ainoastaan nostamalla 
� ötuntia kohden tuotettua kappalemäärää, vaan 
myös esimerkiksi kasvattamalla tuotteiden laatua tai 
� öntekijöiden siir� misellä vähemmän tuottavasta 
� östä korkeamman tuottavuuden � ötehtäviin. 

Sekä teh� jen � ötuntien että tuottavuuden taus-

talla on monia tekijöitä. Teh� jen � ötuntien määrä 
riippuu � öllisten määrästä ja siitä, kuinka paljon 
� ötunteja tehdään yhtä � öntekijää kohden. Työllis-
ten osuuteen väestöstä vaikuttaa väestön ikärakenne, 
osallistumisaste eli se, kuinka suuri osa � öikäisistä 
tekee tai hakee � ötä, ja � öttömyys, eli se, kuinka 
hyvin � ömarkkinat onnistuvat � öllistämään � ön-
hakijat.

Tuottavuutta on vaikeampi eritellä. Sitä voidaan 
kasvattaa lisäämällä � öntekijöiden käytettävissä ole-
via koneita ja laitteita eli � ysistä pääomaa, tai heidän 
koulutustasoaan, eli henkistä pääomaa.

Suurin osa tuottavuuden kasvusta selit� y kuiten-
kin kokonaistuottavuuden kehi� ksellä. Se mittaa 
ennen kaikkea teknologista kehi� stä, eli keksintöjä, 
joiden myötä pystymme tuottamaan entistä pie-
nemmillä tuotantopanoksilla enemmän arvoa. Tek-
nologinen kehi� s on globaali ilmiö, mutta taloudet 
voivat erottua toisistaan sillä, miten ne ottavat käyt-
töön parhaat uudet tuotantotavat. Silloin keskeisessä 
roolissa ovat uusien ideoiden aloitteelliset soveltajat, 
siis yrittäjät.

Kokonaistuottavuus voi myös selit� ä talouden 
rakenteilla: pakottaako kilpailu tuottajia hyödyn-
tämään tehokkainta mahdollista teknologiaa, vai 
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ovatko ne kilpailuilta suojattuja mono-
poleja, joilla ei ole tarvetta vaivautua 
pitämään tuotantoa tehokkaana – 
nehän voivat vyöryttää korkeimmat 
kulut käyttäjille. 

Koko tuottavuuden käsite mullis-
tuu, kun siirrymme informaatioyh-
teiskuntaan. Tuotteiden ja palveluiden 
arvo on yhä enemmän riippuvaista sen 
taustalla olleesta luovasta � östä, joka on 
tuottajan aineetonta omaisuutta. Luovan työn 
arvo riippuu ensisijaisesti käyttäjien määrästä. Se, 
että yksi uusi käyttäjä hyödyntää samaa ideaa, ei 
vaadi enää tekijältä suurempaa � öpanosta. Esimer-
kiksi massajakelussa myytävien tietokoneohjelmien 
ja äänite� n musiikin tekeminen vie tie� n ajan, oli 
yleisö sitten kuinka suuri tahansa. Myös palveluita 
verkossa tarjoavat alustat, kuten Facebook ja Airbnb, 
pys� vät kasvattamaan asiakaskuntaansa ilman, että 
niiden kustannukset nousevat vastaavassa määrin. 

Informaatiotalouden logiikka pätee yhä useam-
min myös teollisissa tuotteissa. Kännykän arvo on 
ennen kaikkea sen sisältämässä tuotekehi� s� össä 
eikä varsinaisessa teollisuustuotannossa. Lastenhaa-
larinkin arvo perustuu ensi sijassa tuotesuunnitte-
luun, muotoiluun.

Tästä syystä yhä useammilla markkinoilla vallit-
see ”voittaja ottaa kaiken”-logiikka, jossa menes� k-
sekkäämmällä tuottajalla on automaattisesti korkein 
� ön tuottavuus. Tuottavuus on sitä suurempi, mitä 
useampi käyttäjä hyödyntää tuotekehi� ksen tulosta. 
Esimerkiksi suurimman markkinaosuuden omaa-
van kännykkämerkin tuottaja saa kehi� skustannuk-
set jaettua useammalle myydylle kännykälle. Tällöin 
sen tuotantokustannukset kännykkää kohden ovat 
lähtökohtaisesti myös alhaisimmat, ja sillä on myös 
eniten varaa satsata tuotekehi� kseen.

Siirtyminen informaatioyhteiskuntaan koros-
taa siten luovien yrittäjien merki� stä. Ei riitä, että 
pys� y matkimaan muita ja tuottamaan yhtä hyvää 
markkinahintaan. Täy� y luoda jotain uutta ja pa-
rempaa, jolla nousee jollain lohkolla voittajaksi. Syy 
Suomen alempaan kansantuloon henkilöä kohden 
on ennen kaikkea � övoiman muita maita alem-
pi tuottavuus. Ruotsalaiset tekevät jonkun verran 
enemmän � ötäkin, mutta Saksaan verrattuna koko 
ero selit� y tuottavuudella. Tuottavuudessa saavu-
timme melkein Ruotsin vuosituhannen vaihteessa. 
Viime vuosina tuottavuuskuilu Ruotsiin on jälleen 
selkeästi leven� nyt.

Työ on kasautunut ja 
työllisiä on vähän
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louskasvun taustalla tärkein tekijä on tehdyn � ön 
määrä. Suomessa tehdyt � ötunnit ovat pudonnet 

peräti kahdeksan prosenttia, samalla 
kun Saksassa ne ovat nousseet kolme 
prosenttia ja Ruotsissakin hivenen 
kasvaneet. Kun aikaisemmin teim-
me keskimäärin enemmän töitä kuin 
saksalaiset ja ruotsalaiset, � önteolla 

mitattuna olemme pudonneet lähem-
mäs Saksan tasoa. 
Tuottavuuden kohdalla muutos on pie-

nempi. Suomessa tuotanto � ötuntia kohden 
on polkenut paikallaan, samalla kuin kilpailija-

maissa se oli vuoteen 2015 mennessä noussut 3–4 
prosenttia.

Eri� istä on, että Suomessa � ö on kasautunut. 
Työllisten osuus koko väestöstä on selkeästi alhaisem-
pi kuin vertailumaissa, mutta � ölliset tekevät enem-
män vuosittaisia � ötunteja. Ero on suuri etenkin Sak-
saan, jossa osa-aika� ö on paljon yleisempää. Maissa, 
jossa � ön tuottavuus on muita korkeampi, tehdään 
usein myös vähemmän � ötä – kun vauraus kasvaa, 
on varaa kasvattaa myös vapaa-ajan kulutusta.

Kaikki tekijät puoltavat siis ajatusta, että fokuk-
semme pitäisi olla � öllisyyden parantaminen, ei 
� öllisten � ötuntien kasvattaminen. Nimenomaan 
� öllisyydessä me olemme jääneet Ruotsista ja Sak-
sasta jälkeen, ja ero kasvaa.

Suomessa kilpakumppaneita heikompi � öllisyys 
näkyy osittain korkeampana � öttömyytenä. Etenkin 
Saksaan verrattuna ero on hätkähdyttävä. Suurin osa 
Saksan hyvästä � öllisyyskehi� ksestä selit� y sillä, 
että � ömarkkinoiden parantuneen jouston myötä 
� önhakijoille löydetään yhä useammin töitä.

Väestö ikääntyy vauhdilla
Työttömyys selittää Suomen suhteellisen heikosta 
� öllisyyskehi� ksestä vain osan. Suomen ongelmia 
kasvattaa, että väestö on ikään� nyt ripeämmin kuin 
vertailumaissa, ja � öikäi-
sistä pienempi osuus on 
aktiivista � ömarkkinoilla.

Sodan jälkeiset suuret 
ikäluokat vaikuttavat � öi-
käisten osuuteen väestöstä 
myös Ruotsissa ja Saksassa. 
Suomessa � öikäisten osuu-
den pudotus on kuitenkin 
ollut muita rajumpaa, ja � öikäisten osuus on al-
haisempi. Se on vuodesta 2008 tippunut yli viidellä 
prosenttiyksiköllä. Saksassa taas luku on pysynyt va-
kaana, mikä selit� y ennen kaikkea sillä, että muista 
EU-maista muutetaan paljon Saksaan.

Ruotsissakin � öikäinen väestö on ollut reippaassa 
laskussa, tosin ei aivan yhtä jyrkästi kuin Suomes-
sa. Vastapainona � öikäisten osallistuminen � övoi-
maan on kuitenkin Ruotsissa noussut. Tämä on kas-
vattanut � övoimaa lähes neljällä prosenttiyksiköllä 
vuodesta 2008. Saksassa osallistumisaste on noussut 
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 2. Miksi Suomi jää jälkeen?

 Työvoiman tuottavuus 
on alhaista

J O S  H A L U A M M E  K ASVAT TA A  talouden tuotantoa, 
meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko teemme enemmän 
� ötä tai kasvatamme � ön tuottavuutta. Pitkällä täh-
täimellä tuottavuuden kasvattaminen on ratkaisevaa 
hyvinvoinnin kannalta. Yhdellä ihmisellä kun on 
käytössään vaan tiet�  määrä tunteja vuorokaudessa, 
ja suurin osa meistä arvostaa myös vapaa-aikaansa. 

Tuottavuudella tässä tarkoitetaan tuotettua ar-
vonlisää � ötuntia kohti. Koko talouden tasolla tätä 
mitataan ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteel-
la jaettuna teh� jen � ötuntien määrällä. 

Kyseessä ei ole siis suppea tekninen suure, eli 
kuinka monta kappaletta tiet� ä tavaraa saadaan 
teh� ä � ötuntia kohden, vaan taloudellinen suure, 
kuinka suurta arvoa saadaan tuotetuksi. Tuottavuut-
ta voidaan siten kasvattaa ei ainoastaan nostamalla 
� ötuntia kohden tuotettua kappalemäärää, vaan 
myös esimerkiksi kasvattamalla tuotteiden laatua tai 
� öntekijöiden siir� misellä vähemmän tuottavasta 
� östä korkeamman tuottavuuden � ötehtäviin. 

Sekä teh� jen � ötuntien että tuottavuuden taus-

talla on monia tekijöitä. Teh� jen � ötuntien määrä 
riippuu � öllisten määrästä ja siitä, kuinka paljon 
� ötunteja tehdään yhtä � öntekijää kohden. Työllis-
ten osuuteen väestöstä vaikuttaa väestön ikärakenne, 
osallistumisaste eli se, kuinka suuri osa � öikäisistä 
tekee tai hakee � ötä, ja � öttömyys, eli se, kuinka 
hyvin � ömarkkinat onnistuvat � öllistämään � ön-
hakijat.

Tuottavuutta on vaikeampi eritellä. Sitä voidaan 
kasvattaa lisäämällä � öntekijöiden käytettävissä ole-
via koneita ja laitteita eli � ysistä pääomaa, tai heidän 
koulutustasoaan, eli henkistä pääomaa.

Suurin osa tuottavuuden kasvusta selit� y kuiten-
kin kokonaistuottavuuden kehi� ksellä. Se mittaa 
ennen kaikkea teknologista kehi� stä, eli keksintöjä, 
joiden myötä pystymme tuottamaan entistä pie-
nemmillä tuotantopanoksilla enemmän arvoa. Tek-
nologinen kehi� s on globaali ilmiö, mutta taloudet 
voivat erottua toisistaan sillä, miten ne ottavat käyt-
töön parhaat uudet tuotantotavat. Silloin keskeisessä 
roolissa ovat uusien ideoiden aloitteelliset soveltajat, 
siis yrittäjät.

Kokonaistuottavuus voi myös selit� ä talouden 
rakenteilla: pakottaako kilpailu tuottajia hyödyn-
tämään tehokkainta mahdollista teknologiaa, vai 

KU V I O 2 . 
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ovatko ne kilpailuilta suojattuja mono-
poleja, joilla ei ole tarvetta vaivautua 
pitämään tuotantoa tehokkaana – 
nehän voivat vyöryttää korkeimmat 
kulut käyttäjille. 

Koko tuottavuuden käsite mullis-
tuu, kun siirrymme informaatioyh-
teiskuntaan. Tuotteiden ja palveluiden 
arvo on yhä enemmän riippuvaista sen 
taustalla olleesta luovasta � östä, joka on 
tuottajan aineetonta omaisuutta. Luovan työn 
arvo riippuu ensisijaisesti käyttäjien määrästä. Se, 
että yksi uusi käyttäjä hyödyntää samaa ideaa, ei 
vaadi enää tekijältä suurempaa � öpanosta. Esimer-
kiksi massajakelussa myytävien tietokoneohjelmien 
ja äänite� n musiikin tekeminen vie tie� n ajan, oli 
yleisö sitten kuinka suuri tahansa. Myös palveluita 
verkossa tarjoavat alustat, kuten Facebook ja Airbnb, 
pys� vät kasvattamaan asiakaskuntaansa ilman, että 
niiden kustannukset nousevat vastaavassa määrin. 

Informaatiotalouden logiikka pätee yhä useam-
min myös teollisissa tuotteissa. Kännykän arvo on 
ennen kaikkea sen sisältämässä tuotekehi� s� össä 
eikä varsinaisessa teollisuustuotannossa. Lastenhaa-
larinkin arvo perustuu ensi sijassa tuotesuunnitte-
luun, muotoiluun.

Tästä syystä yhä useammilla markkinoilla vallit-
see ”voittaja ottaa kaiken”-logiikka, jossa menes� k-
sekkäämmällä tuottajalla on automaattisesti korkein 
� ön tuottavuus. Tuottavuus on sitä suurempi, mitä 
useampi käyttäjä hyödyntää tuotekehi� ksen tulosta. 
Esimerkiksi suurimman markkinaosuuden omaa-
van kännykkämerkin tuottaja saa kehi� skustannuk-
set jaettua useammalle myydylle kännykälle. Tällöin 
sen tuotantokustannukset kännykkää kohden ovat 
lähtökohtaisesti myös alhaisimmat, ja sillä on myös 
eniten varaa satsata tuotekehi� kseen.

Siirtyminen informaatioyhteiskuntaan koros-
taa siten luovien yrittäjien merki� stä. Ei riitä, että 
pys� y matkimaan muita ja tuottamaan yhtä hyvää 
markkinahintaan. Täy� y luoda jotain uutta ja pa-
rempaa, jolla nousee jollain lohkolla voittajaksi. Syy 
Suomen alempaan kansantuloon henkilöä kohden 
on ennen kaikkea � övoiman muita maita alem-
pi tuottavuus. Ruotsalaiset tekevät jonkun verran 
enemmän � ötäkin, mutta Saksaan verrattuna koko 
ero selit� y tuottavuudella. Tuottavuudessa saavu-
timme melkein Ruotsin vuosituhannen vaihteessa. 
Viime vuosina tuottavuuskuilu Ruotsiin on jälleen 
selkeästi leven� nyt.

Työ on kasautunut ja 
työllisiä on vähän
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louskasvun taustalla tärkein tekijä on tehdyn � ön 
määrä. Suomessa tehdyt � ötunnit ovat pudonnet 

peräti kahdeksan prosenttia, samalla 
kun Saksassa ne ovat nousseet kolme 
prosenttia ja Ruotsissakin hivenen 
kasvaneet. Kun aikaisemmin teim-
me keskimäärin enemmän töitä kuin 
saksalaiset ja ruotsalaiset, � önteolla 

mitattuna olemme pudonneet lähem-
mäs Saksan tasoa. 
Tuottavuuden kohdalla muutos on pie-

nempi. Suomessa tuotanto � ötuntia kohden 
on polkenut paikallaan, samalla kuin kilpailija-

maissa se oli vuoteen 2015 mennessä noussut 3–4 
prosenttia.

Eri� istä on, että Suomessa � ö on kasautunut. 
Työllisten osuus koko väestöstä on selkeästi alhaisem-
pi kuin vertailumaissa, mutta � ölliset tekevät enem-
män vuosittaisia � ötunteja. Ero on suuri etenkin Sak-
saan, jossa osa-aika� ö on paljon yleisempää. Maissa, 
jossa � ön tuottavuus on muita korkeampi, tehdään 
usein myös vähemmän � ötä – kun vauraus kasvaa, 
on varaa kasvattaa myös vapaa-ajan kulutusta.

Kaikki tekijät puoltavat siis ajatusta, että fokuk-
semme pitäisi olla � öllisyyden parantaminen, ei 
� öllisten � ötuntien kasvattaminen. Nimenomaan 
� öllisyydessä me olemme jääneet Ruotsista ja Sak-
sasta jälkeen, ja ero kasvaa.

Suomessa kilpakumppaneita heikompi � öllisyys 
näkyy osittain korkeampana � öttömyytenä. Etenkin 
Saksaan verrattuna ero on hätkähdyttävä. Suurin osa 
Saksan hyvästä � öllisyyskehi� ksestä selit� y sillä, 
että � ömarkkinoiden parantuneen jouston myötä 
� önhakijoille löydetään yhä useammin töitä.

Väestö ikääntyy vauhdilla
Työttömyys selittää Suomen suhteellisen heikosta 
� öllisyyskehi� ksestä vain osan. Suomen ongelmia 
kasvattaa, että väestö on ikään� nyt ripeämmin kuin 
vertailumaissa, ja � öikäi-
sistä pienempi osuus on 
aktiivista � ömarkkinoilla.

Sodan jälkeiset suuret 
ikäluokat vaikuttavat � öi-
käisten osuuteen väestöstä 
myös Ruotsissa ja Saksassa. 
Suomessa � öikäisten osuu-
den pudotus on kuitenkin 
ollut muita rajumpaa, ja � öikäisten osuus on al-
haisempi. Se on vuodesta 2008 tippunut yli viidellä 
prosenttiyksiköllä. Saksassa taas luku on pysynyt va-
kaana, mikä selit� y ennen kaikkea sillä, että muista 
EU-maista muutetaan paljon Saksaan.

Ruotsissakin � öikäinen väestö on ollut reippaassa 
laskussa, tosin ei aivan yhtä jyrkästi kuin Suomes-
sa. Vastapainona � öikäisten osallistuminen � övoi-
maan on kuitenkin Ruotsissa noussut. Tämä on kas-
vattanut � övoimaa lähes neljällä prosenttiyksiköllä 
vuodesta 2008. Saksassa osallistumisaste on noussut 
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vielä jyrkemmin vuosina 2003–2005 toteutuneiden 
sosiaaliturvauudistusten jälkeen.

Vaikka todellisen eläkeiän nousu on hivenen nos-
tanut osallistumisastetta Suomessa, se on jumiutu-
nut häkellyttävän alhaiselle tasolle. 

Teollisuuden vastoin-
käymiset heikensivät 
tuottavuutta
Suomen viimeisen vuosikymmenen heikon tuotta-
vuuskehi� ksen ytimessä ovat teollisuuden ja eri� i-
sesti Nokian vastoinkäymiset. Teollisuustuotannon 
osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä on 
tippunut kolmanneksella. Koska arvonlisäys � önte-
kijää kohden teollisuudessa 2008 oli 50 prosenttia 
korkeampi kuin taloudessa keskimäärin, pelkästään 
teollisuuden osuuden supistuminen on heikentänyt 
keskimääräistä tuottavuutta lähes kolmella prosent-
tiyksiköllä.

Lisäksi arvonlisäys työ-
tuntia kohden teollisuu-
dessa sukelsi vuodesta 2008 
vuoteen 2012 melkein 20 
prosenttiyksiköllä. Teolli-
suuden suhteellisen heik-
ko kehi� s selittää helposti 
yksinään koko noin neljän 

prosentin eron tuottavuuden kasvussa suhteessa 
vertailumaihin. Teollisuudelle kyseinen ajanjakso 
on tosin ollut haastava muissakin maissa. Ruotsissa 
teollisuuden osuus on tippunut reippaat neljä pro-
senttiyksikköä, eli noin puolet Suomen mene� kses-
tä. Saksassa teollisuustuotannon osuuden lasku on 
jäänyt noin prosenttiyksikköön.

Vuoden 2008 syvä globaali taantuma heijastui 
tuottavuuden romahduksena kaikissa maissa, kun 
työvoiman käyttöä ei saatu vähennettyä samaa 
vauhtia kuin tuotanto sukelsi. Suomessa pudotus oli 
kuitenkin muita maita reippaampi. Sitä seurasi uusi 
pudotus 2011–2012, kun Nokian matkapuhelintuo-
tantoa lopullisesti ajettiin alas. Arvonlisäys � ötuntia 
kohden on Suomessa vasta palautunut vuoden 2008 
tasolle, kun se Saksassa on noussut lähes 30 prosent-
tia ja Ruotsissa jopa yli 30 prosenttia. 

Teollisuuden osuus koko kansantalouden ar-
vonlisäyksestä on tällä hetkellä Suomessa melkein 
täsmälleen samaa tasoa kuin Ruotsissa. Saksassa 
teollisuuden osuus on viimeiset 20 vuotta pysynyt 
suhteellisen vakaana, ja on nyt selkeästi korkeam-
malla tasolla. Tämä on varsin poikkeuksellista, kun 
yleinen trendi on luontaisesti laskeva, kun siirrytään 
kohti palveluyhteiskuntaa.

Suomen teollisuudessa tuottavuus, mitattuna ar-
vonlisäyksellä � ötuntia kohden, on pudonnut sel-
keästi Ruotsin alle, Saksan tasolle. Kymmenen vuotta 
sitten Suomi oli tällä mittarilla kirkkaassa johdossa, 
kun Nokian avulla suomalainen tuotanto oli eri� i-

KU V I O 3. 
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sen arvokasta. 
Nyt Ruotsi on selkeästi 

omassa luokassaan. Maassa 
on menes� viä korkean osaa-
misen aloja, kuten teknolo-

giaa ja lääketeollisuutta.
Voimme lohduttautua sillä, 

että teollisuuden osuus tuotannos-
ta on edelleen Ruotsin tasolla ja tuot-

tavuus yhä keskimäärin Saksan tasolla. Kymmenen 
vuotta sitten Suomi oli kuitenkin muita maita sel-
keästi edellä molemmilla mittareilla, joten suhteel-
linen asemamme on heiken� nyt.

Lohtua saamme myös siitä, että mitään jatkuvaa 
heikkenemistä ei enää viime vuosina ole nähty. 
Teollisuuden osuus taloudesta on muiden maiden 
tapaan pysynyt melko vakaana, ja arvonlisäys � ö-
tuntia kohden on kasvanut suurin piirtein samaa 
tahtia. Ehkä siis uskallamme toivoa, että asemam-
me rapautuminen on ollut kertaluonteinen, Nokian 
matkapuhelintoimintojen alasajoon liit� vä ilmiö. 

Korkean lisäarvon
palveluita on vähän
Samaan aikaan kuin teollisuuden merki� s piene-
nee, korkean lisäarvon � ötä tehdään yhä enemmän 
erilaisissa osaamista vaativissa palveluissa. Sellaisia 
ovat it-ala, rahoitusala ja erilaiset liike-elämän palve-
lut. Niissä Suomi on it-alaa lukuun ottamatta Ruot-
sia ja Saksaa jäljessä.

Suomi ja Ruotsi erottuvat maina, jossa it- ja vies-
tintäpalveluilla on muita maita suurempi rooli. Ero 
Saksaan ei tosin ole kovin dramaattinen. Suomessa 
alan osuus on viime vuosina kasvanut ripeästi. Yksi 
syy on siirtyminen matkapuhelinvalmistuksesta 
it-palveluihin. 

Suomi on sen sijaan jäljessä informaatioalan 
� övoiman tuottavuudessa. Tältä sektorilta löy� nee 
tosin mitattuna arvonlisällä työntekijää kohden 
tuottavin yri� s, Supercell. Ruotsista globaaleja su-
permenestyjiä löytyy pitkä lista, kuten musiikin 
suoratoistopalvelu Spoti� , Minecra� -peliä luonut 
Mojang ja maksupalvelu Klarna. 

Tuottavuus it-alalla voi herkästi vaihdella. Yksi 
maailmalle leviävä hittituote voi rajusti kasvattaa 
tuottavuutta. Kansantaloudelle hyö� ä ei välttämät-
tä näiden yhtiöiden kohdalla keräänny samaa tahtia 
tuotannon kanssa. Jos menes� syhtiö myydään ulko-
maille, saadaan odotettua menes� stä muunnettua 
etukäteen rahaksi. Sen jälkeen voitot alkavat valua 
ulkomaiselle omistajalle eivätkä enää kasvata brut-
tokansantuloa.

Muita ammatillisia palveluita tarjoavien yri� s-
ten merki� s on Suomessa vertailumaita pienempi. 
Tämä on varsin sekalainen ryhmä, johon kuuluu 
niin tuotteita globaaleille markkinoille kehittäviä 

designtaloja kuin paikallisia tilitoimistoja, joiden 
tuotannon lisäarvo on suhteellisen matala. 

Korkean lisäarvon pal-
veluiden kehittämisessä 
Suomi on yleisesti ver-
tailumaita jäljessä, ja se 
alentaa kansantalouden 
tuottavuutta.  Suomen 
vahvuutena olevan infor-
maation ja viestinnänkin 
kohdalla tuottavuus on 
selkeästi Ruotsia ja Saksaa 
alempi. 

Iloonkin on syytä. Vaikka Suomi on yhä jäljessä, 
viime vuosina arvonlisän kasvu on ollut erittäin ri-
peätä ja ero muihin maihin on supistunut. 

Yritykset 
tuudittautuvat suojatuille 
kotimarkkinoille
Tuottavuuden kasvuun tarvitaan teknologian kehi-
� stä ja koulutettua � övoimaa. Jotta kasvu toteutuisi, 
jonkun on sovellettava mahdollisuudet käytännön 
elinkeinotoimintaan. Tarvitaan toimijoita, jotka 
identifi oivat hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ja 
tarttuvat niihin, siis yrittäjiä.

Yrittäjyyden tilaa Suomessa on vaikea mitata. 
Pelkästään juridinen yri� smuoto ei kerro innovatii-
visesta toiminnasta. Oman yhtiön nimiin laskuttava 
muurari voi tehdä hyvin arvokasta � ötä, mutta hä-
nen roolinsa talouden kehittämisessä on toisenlai-
nen kuin uutta palvelua lanseeraavan start-up yrit-
täjän. Yri� ksen optimaalinen koko riippuu monesta 
tekijästä, mutta keskimäärin suurimpien yri� sten 
� övoiman tuottavuus on pieniä korkeampi. Siksi 
yrittäjinä toimivien määrän maksimointi ei ole jär-
kevä tavoite. 

Kansainvälisesti arvoste-
tuinta yritystä mitata yritys-
toiminnan tilaa eri maissa 
edustaa vuosittain julkaistava 
Global Entrepreneurship In-
dex. Indeksin mukaan Suo-
messa tilanne on kohtuullisen 
hyvä. Tuoreimman indeksin 
mukaan Suomi on 11. sijalla, 
juuri ennen Saksaa. Ruotsi on 
selkeästi meitä edellä neljännellä sijalla. 

Suomen vahvuuksia ovat verkostoituminen 
ja startup-yritysten kehittäminen. Myönteinen 
Slush-asenne näkyy. Silti Ruotsi on indeksin mukaan 
selkeästi Suomea edellä esimerkiksi yri� stoiminnan 
kansainvälis� misessä, teknologian hyödyntämises-
sä ja inhimillisen pääoman eli osaavien tekijöiden 
saatavuudessa.

Suomen suurin heikkous verrattuna Ruotsiin ja 
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työntekijöiden osuus 
Suomessa 2016
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vielä jyrkemmin vuosina 2003–2005 toteutuneiden 
sosiaaliturvauudistusten jälkeen.

Vaikka todellisen eläkeiän nousu on hivenen nos-
tanut osallistumisastetta Suomessa, se on jumiutu-
nut häkellyttävän alhaiselle tasolle. 

Teollisuuden vastoin-
käymiset heikensivät 
tuottavuutta
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tuntia kohden teollisuu-
dessa sukelsi vuodesta 2008 
vuoteen 2012 melkein 20 
prosenttiyksiköllä. Teolli-
suuden suhteellisen heik-
ko kehi� s selittää helposti 
yksinään koko noin neljän 

prosentin eron tuottavuuden kasvussa suhteessa 
vertailumaihin. Teollisuudelle kyseinen ajanjakso 
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tä. Saksassa teollisuustuotannon osuuden lasku on 
jäänyt noin prosenttiyksikköön.
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pudotus 2011–2012, kun Nokian matkapuhelintuo-
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Suomen teollisuudessa tuottavuus, mitattuna ar-
vonlisäyksellä � ötuntia kohden, on pudonnut sel-
keästi Ruotsin alle, Saksan tasolle. Kymmenen vuotta 
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kun Nokian avulla suomalainen tuotanto oli eri� i-
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sen arvokasta. 
Nyt Ruotsi on selkeästi 

omassa luokassaan. Maassa 
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Saksaan on indeksin mukaan kilpailun puute. Se 
vähentää painetta toiminnan tehostamiseen. Kilpai-
lun puute näkyy myös osittain World Economic Fo-
rumin laskemassa kilpailuindeksissä. Sen mukaan 
ongelmana on, että suomalaiset yri� kset kohtaavat 
muita vähemmän kovaa kilpailua nimenomaan 
kotimarkkinoilla. Tiukkaa kansainvälistä kilpailua 
suomalaiset yri� kset kyllä kokevat. Etenkin saksa-
laiset yri� kset ovat siltä paremmin suojassa. 

Liian moni suomalainen yrittäjä löytää turvallisen 
suojan heikosti kilpailuilta kotimarkkinoilta. World 
Economic Forumin mukaan kotimainen kilpailu on 
Suomessa heiken� nyt viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Finanssikriisin jälkeen kaikkialla koti-
mainen kilpailu väheni, mutta Suomessa kilpailun 
heikkeneminen on ollut muita maita jyrkempää.

Suomen talous sulkeutuu yhä vahvemmin suoja-
tuille kotimarkkinoille. Tätä kuvaa vahvistaa se, että 
ulkomaankauppa on supistunut suhteessa koko ta-
louteen. Kansainvälis� minen on muissakin maissa 
pysäh� nyt, mutta ainoastaan Suomessa ulkomaan-
kaupan merki� s on selkeästi pienen� nyt.

Sääntelyä on paljon 
ja verot ovat korkeat

Yksi syy kilpailun heikkoudelle ovat viranomaisten 
asettamat kilpailuesteet. Maailmanpankin laskema 
indeksi olosuhteista liiketoiminnalle vahvistaa ku-
vaa siitä, että Ruotsissa lupamenettelyt ja sääntely 
rajoittavat yrittämistä vähemmän kuin Suomessa. 
Saksassa sääntelyä on vielä Suomea enemmän.

Saksa on Suomea ja Ruotsia edellä siinä, että ve-
rorasitus on kevyempi. Ruotsissa veroaste on ollut 
perinteisesti kansainvälisessä vertailussa korkea, 
mutta vuosituhannen alusta verotusta on keven-
net� . Suomi on viime vuosina saavuttanut Ruotsia 

kilpailussa ankarimman verottajan 
tittelistä, kun julkisen talouden 

vajetta on ensisijaisesti korjat-
tu veroja korottamalla. 

Työteon kannustinten 
kannalta oleellista ei ole ai-
noastaan kokonaisveroaste, 
vaan ennen kaikkea margi-

naalivero, eli kuinka suuri 
osa tulonlisäyksestä menee 

verottajalle. Erot tämän suhteen 
ovat vielä selkeämpiä. Työntekijä, jon-

ka tulot ovat 67 prosenttia yli keskitulojen, maksaa 
Saksassa � önantajan maksamat sosiaaliturvamak-
sut mukaan lukien 44 prosenttia tulojen lisäyksestä 
veroina. Suomessa vastaava niin sanottu marginaa-
liverokiila on yli 58 prosenttia ja Ruotsissa peräti 67 
prosenttia. 

Laadukas koulutus 
ei takaa huippuosaajia
Korkea koulutustaso kompensoi jonkin verran Suo-
men muita heikkouksia. Osuus aikuisväestöstä, joka 
on suorittanut kolmannen asteen koulutuksen, on 
hivenen korkeampi kuin Ruotsissa ja merkittävästi 
korkeampi kuin Saksassa.

Oleellista tietysti on myös koulutuksen laatu. 
Korkeakoulutettujen korkea määrä Suomessa ei 
näytä tulleen kuitenkaan laadun kustannuksella. 
Päinvastoin korkeakoulutettujen keskimääräinen 
osaamistasokin on huippuluokkaa, ainakin OECD:n 
teettämien tutkimusten mukaan. OECD on nimen-
omaan yrittänyt arvioida � öelämän kannalta oleel-
lista osaamista. Tältäkin osin Suomi on piirun verran 
Ruotsia edellä, selvällä etumatkalla Saksaan. 

Tulevasta osaamistason kehi� ksestä antaa jotain 
osviittaa koululaisten oppimista mittaava PISA-tutki-
mus. Tässäkin Suomella on etumatkaa vertailumai-
hin, vaikka testitulokset ovat kautta linjan heiken� -
neet vuosituhanteen alusta. Ero etenkin Saksaan on 
supistunut. Viimeisissä tutkimuksissa Ruotsikin on 
kuronut eroa Suomeen hivenen umpeen. 

Kaikki kyseiset tutkimukset kertovat kansalaisten 
keskimääräisestä osaamistasosta. Tuottavuuden kan-
nalta suhteettoman tärkeässä roolissa ovat kuitenkin 
huippuosaajat, joita tarvitaan 
maailmanluokan menestysten 
luomiseen. 

Huolenamme ei ole ainoas-
taan koulutusjärjestelmän kyky 
kasvattaa huippuosaajia. Osaajat 
ovat liikkuvaa väkeä, joka voi hel-
posti löytää � öpaikan muualta. 
Eikä ulkomaisten huippuosaajien 
houkuttelu Suomeen ole helppoa 
sekään. Tässä kokonaiskuvio eli suhteellisen korkea 
progressiivinen verotus yhdistet� nä kalliisiin elin-
kustannuksiin on Suomelle ja Ruotsille suuri haaste.

Ulkomaalaisten osuus � öntekijöistä Suomessa on 
ylipäätään edelleen vain kolme prosenttia, vaikka vi-
rolaiset ovat nostaneet osuutta. Ruotsissa ulkomaa-
laisten osuus on tuplasti korkeampi, ja Saksassa yli 
kymmenen prosenttia. 

Ulkomaisista työntekijöista voi olla muutakin 
hyö� ä kuin osaamisvajeen paikkaaminen. He aut-
tavat nostamaan � öikäisten osuutta väestöstä eli 
kohentamaan huoltosuhdetta. Innovaatioita edis-
tää, kun ihmiset, joilla on erilaiset taustat ja näke-
mykset, kohtaavat � öpaikoilla. Tutkimukset myös 
vahvistavat, että maahanmuuttajat kasvattavat ulko-
maankauppaa maahanmuuttajien vanhan ja uuden 
kotimaan välillä.

Toki kielimuuri ja Suomen maantieteellinen 
sijainti nostavat kynnystä tulla Suomeen. Sitä suu-
remmalla syyllä meidän pitää poistaa viranomaisten 
asettamia jarruja � öperäiselle maahanmuutolle.

» Ulkomaisten 
huippuosaajien 

houkuttelu 
Suomeen ei 
ole helppoa.

11%
Ulkomaisten 

työntekijöiden osuus 
Saksassa 2016
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 3. Kulutamme tulevaisuuden 
kustannuksella

 Suomessa ei säästetä
Suomessa säästettiin vielä vuosituhannen alussa 
enemmän kuin Ruotsissa ja Saksassa. Kun totut-
tua kulutustasoa on ylläpidet�  talouden heikkoina 
vuosina, säästäminen on vähen� nyt. Muissa maissa 
säästäminen on pysynyt viime vuosina suhteellisen 
vakaana.

Maan bruttosäästäminen koostuu kotimaisista in-
vestoinneista ja nettolainanannosta eli sijoituksista 
rahoitusinstrumentteihin. Jos kiinteitä investointeja 
rahoitetaan ottamalla velkaa, maan nettolainananto 
on negatiivinen.

Kiinteät investoinnit ovat supistuneet selkeästi 
vähemmän kuin säästäminen kokonaisuudessaan. 
Suhteessa bruttokansantuloon Suomessa investoi-
daan yhä suurin piirtein samaa vauhtia kuin Sak-
sassa. Ruotsi erottautuu selkeästi joukosta. Siellä 
vallitsee tällä hetkellä varsinainen investointibuumi: 
investointeihin käytetään nyt siellä suurempi osa 
tuotannosta kuin koskaan tällä vuosituhannella.

Suomen ja sen kilpailijoiden ero säästämisessä 
selit� y ennen kaikkea sillä, että Suomi on kään� nyt 
lainanantajasta lainanottajaksi. Saksassa kehi� s on 
ollut päinvastaista, ja maa on kään� nyt yhä vah-
vemmin luotonantajaksi. Ruotsissakin lainananto 
on Suomen tapaan supistunut, mutta maa on silti 
yhä nettoluotonantaja.

Suomi poikkeaa Ruotsista ja 
Saksasta, koska meille ei jää yli-
jäämää, jota voisimme sijoittaa 
ulkomaille. Se ei heikennä Suo-
men talouden tuotantokykyä, 
mutta ulkomaille sijoittavat 
maat voivat nauttia sijoitusten 
antamista tuloista. Se saattaa 
tulevaisuudessa kasvattaa niiden kansantuloa. 

Koska korot ja sijoitustuotot ovat tällä hetkellä 
alhaiset, kilpailijamaat eivät saa ulkomaisen varal-
lisuuden kartuttamisesta suhteessa kovin suurta 
hyö� ä. Siksi jatkuvasta vaihtotaseylijäämästä huo-

KUVIO 4. 
Kotitalouksien kulutus / henkilö
Ostovoimapariteettikorjattu USD vuoden 2010 rahalla mitattuna

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

18 000

17 000

16 000

15 000

14 000

13 000
1996 1998  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Lähde: Macrobond, http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.PC.KD

»  Suomi on 
kään� nyt 

lainanantajasta 
lainanottajaksi.



S U O M I  J Ä Ä  J Ä L K E E N12

Saksaan on indeksin mukaan kilpailun puute. Se 
vähentää painetta toiminnan tehostamiseen. Kilpai-
lun puute näkyy myös osittain World Economic Fo-
rumin laskemassa kilpailuindeksissä. Sen mukaan 
ongelmana on, että suomalaiset yri� kset kohtaavat 
muita vähemmän kovaa kilpailua nimenomaan 
kotimarkkinoilla. Tiukkaa kansainvälistä kilpailua 
suomalaiset yri� kset kyllä kokevat. Etenkin saksa-
laiset yri� kset ovat siltä paremmin suojassa. 

Liian moni suomalainen yrittäjä löytää turvallisen 
suojan heikosti kilpailuilta kotimarkkinoilta. World 
Economic Forumin mukaan kotimainen kilpailu on 
Suomessa heiken� nyt viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Finanssikriisin jälkeen kaikkialla koti-
mainen kilpailu väheni, mutta Suomessa kilpailun 
heikkeneminen on ollut muita maita jyrkempää.

Suomen talous sulkeutuu yhä vahvemmin suoja-
tuille kotimarkkinoille. Tätä kuvaa vahvistaa se, että 
ulkomaankauppa on supistunut suhteessa koko ta-
louteen. Kansainvälis� minen on muissakin maissa 
pysäh� nyt, mutta ainoastaan Suomessa ulkomaan-
kaupan merki� s on selkeästi pienen� nyt.

Sääntelyä on paljon 
ja verot ovat korkeat

Yksi syy kilpailun heikkoudelle ovat viranomaisten 
asettamat kilpailuesteet. Maailmanpankin laskema 
indeksi olosuhteista liiketoiminnalle vahvistaa ku-
vaa siitä, että Ruotsissa lupamenettelyt ja sääntely 
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Työteon kannustinten 
kannalta oleellista ei ole ai-
noastaan kokonaisveroaste, 
vaan ennen kaikkea margi-

naalivero, eli kuinka suuri 
osa tulonlisäyksestä menee 
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 3. Kulutamme tulevaisuuden 
kustannuksella
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rahoitusinstrumentteihin. Jos kiinteitä investointeja 
rahoitetaan ottamalla velkaa, maan nettolainananto 
on negatiivinen.

Kiinteät investoinnit ovat supistuneet selkeästi 
vähemmän kuin säästäminen kokonaisuudessaan. 
Suhteessa bruttokansantuloon Suomessa investoi-
daan yhä suurin piirtein samaa vauhtia kuin Sak-
sassa. Ruotsi erottautuu selkeästi joukosta. Siellä 
vallitsee tällä hetkellä varsinainen investointibuumi: 
investointeihin käytetään nyt siellä suurempi osa 
tuotannosta kuin koskaan tällä vuosituhannella.

Suomen ja sen kilpailijoiden ero säästämisessä 
selit� y ennen kaikkea sillä, että Suomi on kään� nyt 
lainanantajasta lainanottajaksi. Saksassa kehi� s on 
ollut päinvastaista, ja maa on kään� nyt yhä vah-
vemmin luotonantajaksi. Ruotsissakin lainananto 
on Suomen tapaan supistunut, mutta maa on silti 
yhä nettoluotonantaja.

Suomi poikkeaa Ruotsista ja 
Saksasta, koska meille ei jää yli-
jäämää, jota voisimme sijoittaa 
ulkomaille. Se ei heikennä Suo-
men talouden tuotantokykyä, 
mutta ulkomaille sijoittavat 
maat voivat nauttia sijoitusten 
antamista tuloista. Se saattaa 
tulevaisuudessa kasvattaa niiden kansantuloa. 

Koska korot ja sijoitustuotot ovat tällä hetkellä 
alhaiset, kilpailijamaat eivät saa ulkomaisen varal-
lisuuden kartuttamisesta suhteessa kovin suurta 
hyö� ä. Siksi jatkuvasta vaihtotaseylijäämästä huo-
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limatta Ruotsin nettomääräiset inves-
tointitulot ovat supistuneet. Saksa on 
onnistunut paremmin kartuttamaan 
tulojaan. Suomenkin kohdalla inves-
tointitulojen eli korkojen ja osinko-
jen virta on kään� neet positiiviseksi 
viime vuosien lainanotosta huolimat-
ta.

 Investoinnit näyttävät synkiltä
Kiinteät investoinnit antavat vihjeitä tulevasta talou-
den tuotantokapasiteetista. Niiden osalta Suomessa 
näyttää synkältä. Eri� isesti kone- ja laiteinvestoinnit 
ovat laskeneet selkeästi jyrkemmin täällä kuin Ruot-
sissa ja Saksassa.

Alhaisilla investoinneilla on suora vaikutus ta-
louden tuotantokykyyn. Ne huolestuttavat myös 
toisesta syystä: ne kielivät siitä, kuinka houkuttele-
vana yri� kset näkevät liiketoiminnan kehittämisen 
Suomessa.

Suomen asema uuden talouden edelläkävijänä 

on pahasti horjunut. Viimeisen viiden 
vuoden aikana investoinnit tutki-
mukseen ja kehi� kseen ovat olleet 
rajussa pudotuksessa. 

Nokian matkapuhelintoimintojen 
alasajo selittää pitkältä pudotuksen, 

ja panostuksemme on yhä Saksaa kor-
keammalla. Olemme kuitenkin kauka-

na Ruotsin tasosta, kun matkapuhelinten 
jälkeen uusia kehi� skohteita ei merkittävässä 

mittakaavassa ole löy� nyt. 
Investointien pudotus synkentää Suomen talou-

den kasvunäkymää. Me kehitämme vähemmän 
uusia liiketoimintoja, jotka kasvattaisivat Suomen 
taloutta. Työntekijöillämme on entistä vähemmän 
koneita ja laitteita käytössään, mikä alentaa heidän 
tuottavuuttaan.

Koska investointimme tutkimukseen ja kehi� k-
seen ovat supistuneet, meillä on entistä vähemmän 
mahdollisuuksia luoda maailmanluokan voittajia, 
jotka tekisivät meistä vauraampia tulevaisuudessa. 

KU V I O 5. 

Kone- ja laite- sekä T&K-investoinnit
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 4. Mitä voimme oppia Ruotsilta?

 Ruotsi vapautti sääntelyä, Suomi ei
Sekä Suomi että Ruotsi kävivät läpi pankkikriisin ja 
laman 1990-luvun alkupuolella. Molemmat maat 
joutuivat pakon edessä toteuttamaan suuria valtion 
talouden leikkauksia, mutta Ruotsi teki enemmän. 
Tämän radikaalin korjausliikkeen myötä Ruotsi 
oppi, miten hyödyntää vapaata markkinatalout-
ta hyvinvointivaltion rahoittamiseen. Siitä lähtien 
Ruotsissa on ymmärretty liian pitkälle menneen 
taloudellisen toiminnan sääntelyn aiheuttamat hai-
tat. Uudistaakseen talouttaan Ruotsin valtio on sys-
temaattisesti pyrkinyt vähentämään taloudellista toi-
mintaa rajoittavaa sääntelyä silloin, kun sääntelylle 
ei ole ollut painavia perusteluja. 

Ruotsissa virkamiesjohtajat valvovat veron-
maksajien ja kuluttajien etua, kun taas Suomessa 
toimialan sääntelystä vastaavat virkamiehet ovat 
liian usein myös toimialan edunvalvojia. Ruotsin 
maatalousuudistukset käynnistänyt maatalousmi-
nisteriön kansliapäällikkö oli siir� nyt tehtävään 
valtiovarainministeriön budjettipäällikön paikalta. 
Vertailun vuoksi Suomessa apteekkitoimialan sään-
telystä vastaava ja uudistuksia vastustava neuvottele-
va virkamies on Apteekkariliiton palkitsema Vuoden 
proviisori.

Kilpailun lisääminen kasvattaa toimialojen tuot-
tavuutta, parantaa palvelua ja pääsääntöisesti laskee 
hintoja. Suomikin on avannut kilpailulle muutamia 
säännel� jä toimialoja, kuten tele- ja rahoitusmark-
kinat, mutta näistä onnistumisista huolimatta sään-
telyn vähentäminen ei ole saanut riittävää poliittista 
tukea. Kuuden esimerkin kautta kuvaamme kuinka 
Ruotsi on onnistunut lisäämään kilpailua eri toimi-
aloilla kauan ennen Suomea. 

Toimialoja, 
joita Ruotsi on uudistanut

 1. Valtionyhtiö SVT loi 
kilpaillut markkinat
Ensi silmäyksellä vaikuttaa, että valtion ja säänte-
lyn rooli Suomen ja Ruotsin mediamarkkinoilla on 
hyvin samantapaista. Molemmissa maissa valtion 

mediayhtiöt, YLE ja SVT, ovat myös markkinoiden 
suurimmat toimijat. YLE ja SVT olivat molemmat 
pitkään televisiossa monopoliasemassa, ennen kuin 
markkinat asteittain avautuivat kilpailulle. Suomi 
avasi televisiomarkkinan yksi� isille lähe� ksille jopa 
hieman Ruotsia aikaisemmin kolmoskanavan aloit-
taessa lähe� kset vuonna 1986.

Pinnan alta löy� y kuitenkin suuria eroja. SVT on 
onnistunut jättämään taakseen monopoliyhtiön ras-
kaan perinnön ja hyväksynyt, ettei julkisen rahoituk-
sen tarvitse tarkoittaa myös julkista tuotantoa. Yhtiö 
on vähentänyt itse tuottamiensa tv-tuotantojen mää-
rää ja ostaa huomattavan suuren osan lähettämis-
tään tv-sarjoista itsenäisiltä tuotantoyhtiöiltä. Tällä 
toimintatavalla SVT on luonut Ruotsiin toimivan 
televisiotuotantomarkkinan, jossa tuotantoyhtiöt 
kilpailevat keskenään laadulla. 

Malli on osoittanut viime vuosina toimivuutensa, 
kun Ruotsi – ja samaa mallia hyödyntävät Norjan 
ja Tanskan yleisradiot – ovat tuottaneet lukuisia 
kansainvälistä menestystä niittäneitä tv-sarjoja. 
Mediamarkkinoiden kehi� ksessä Suomi on jäänyt 
Ruotsista jälkeen. 

 2. Apteekkimonopolin purku paransi 
saatavuutta ja laatua
Ruotsi avasi apteekkijärjestelmän kilpailulle vuonna 
2009, kun valtion apteekkimonopoli Apoteket pilkot-
tiin osiin ja uusien apteekkiketjujen perustamisesta 
tuli mahdollista. Uudistukseen asti Apoteket toimi 
Alkon kaltaisena valtion monopoliyhtiönä. Erikoisen 
siitä teki se, ettei vastaavaa valtion lääkejakelumono-
polia ilmeisesti ollut missään muualla maailmassa 
kuin Ruotsissa, Kuubassa ja Pohjois-Koreassa.

Kun omistajana oli valtio joka maksoi lääkekor-
vauksien kautta suurimman osan Apoteketin me-
noista, kustannusten minimointi oli tärkeämpää 
kuin palvelu ja laatu. Vuoteen 2009 asti Ruotsissa oli 
yksi Euroopan harvimmista apteekkiverkostoista. 
Asiakkaat olivat laajalti � y� mättömiä palveluun, 
mutta lääkkeet olivat edullisia.

Uudistuksen myötä kilpailu on edelleen pitänyt 
lääkkeet selvästi edullisempina kuin esimerkiksi 
Suomessa. Samalla aukioloajat ovat piden� neet, 
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palvelusta on tullut nopeampaa ja apteekkien lu-
kumäärä kasvanut huikeasti 50 prosentilla. Myös 
apteekkitoimialan kehityksessä Suomi on jäänyt 
Ruotsista jälkeen. 

 3. Taksialan vapauttaminen lisäsi 
taksien määrää ja mahdollistaa uudet 
palvelut 
Ruotsi avasi taksimarkkinat kilpailulle vuonna 1990. 
Taksien lukumäärä nousi 36 prosenttia, ja Tukhol-
massa kilpailun avaaminen lyhensi asiakkaan odo-
tusaikaa neljä minuuttia muutaman ensimmäisen 
vuoden aikana. Samanaikaisesti myös hinnat nou-
sivat. Ruotsalaisen tutkimuslaitoksen Institutet för 
Näringslivsforskning’n mukaan hintojen ja palvelun 
laadun nousu heijasteli asiakkaiden preferenssejä, 
ja lyhen� neet jonotusajat olivat kuluttajille hinnan 
nousun arvoinen parannus.

Viimeistään digitalisaation myötä Ruotsin valit-
sema tie on osoittautunut oikeaksi. Alalle syn� neet 
taksiyhtiöt ovat kehittäneet digitaalisia palveluitaan 
huomattavasti nopeammin kuin suomalaiset kilpai-
lulta suojatut taksitoimijat.

Ruotsalaisten taksiyhtiöiden kilpailukykyä käy-
tettiin jopa argumenttina olla avaamatta Suomen 
taksimarkkinaa, kun vuonna 2018 voimaantulevasta 
Suomen taksiuudistuksesta keskusteltiin. Pelkona oli, 
että jos markkinat avataan, ruotsalaiset yhtiöt valtaa-
vat Suomen markkinat. Jos Suomen taksimarkkinat 
olisi avattu aiemmin, asetelma voisi olla toisin päin.

Taksimarkkinoiden kehi� ksessä Suomi on Ruot-
sia pahasti jäljessä. Hallitus on sentään päättänyt läh-
teä kirimään eroa kiinni, kun liikennekaaren myötä 
taksikiintiöistä luovutaan ja hinnoittelu vapautuu.

 4. Keskittämällä saatiin 
elinvoimaisempia lentokenttiä
Ruotsi on keskittänyt lentoliikennettä kymmenelle 
Swedavian operoimalla lentokentälle. Liikenteen 
keskittäminen kymmenelle kentälle on taannut riit-
tävän matkustajavolyymin kullekin kentälle, jolloin 
kentille on syn� nyt kilpaillut lentoliikennemark-
kinat. Suomessa Finavia ylläpitää kaksinkertaista 
määrää lentokenttiä, jolloin matkustajamäärät ovat 
käytännössä Helsinkiä ja Oulua lukuunottamatta 
kaikilla kentillä liian pienet, jotta kentille voisi syn-
� ä merki� ksellistä volyymiä.

Lyhytnäköinen linjaus ylläpitää liian useita pieniä 
maakuntakenttiä on johtanut lentoliikennemarkki-
nan surkastumiseen ja kansainvälisten yhteyksien 
keskittymiseen vain Helsinki–Vantaalle. Nykyään 
Helsinki–Vantaan osuus kaikista ulkomaanlentomat-
kustajista on 94 prosenttia kun Arlandan osuus Ruot-
sin kansainvälisistä lennoista on vain 68 prosenttia. 

Tiheän, mutta matkustajamääriltään surkastuvan 
maakuntalentokenttien verkoston ylläpitäminen ei 

palvele maakuntia, lentoasiakkaita eikä veronmak-
sajia. Finavia käyttää vuosittain 20 miljoonaa euroa 
vuodessa maakuntakenttien tappioiden kattamiseen 
ja summan odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina. 

Kotimaisten lentoliikennemarkkinoiden kehi� k-
sessä Suomi on jäänyt Ruotsista jälkeen. 

5. Kaukoliikenteen kilpailussa 
Ruotsi oli edelläkävijä
Suomessa aiemmat hallitukset ovat kaikin keinoin 
pyrkineet jarruttamaan linja-auto- ja rautatieliiken-
teen avaamista kilpailulle. Vasta EU:n pakottamana 
tilanne on alkanut muuttua, ja linja-autoliikenteessä 
uudet haastajat ovat päässeet paljastamaan vanhan 
kartellin tehottomuuden. Uudet toimijat ovat tuo-
neet niin houkuttelevia vaihtoehtoja että ne ovat 
vieneet matkustajia vanhan linja-autoliikenteen 
kartellin lisäksi myös VR:ltä. 

Ruotsi vapautti linja-autoliikenteen kilpailulle 
oma-aloitteisesti jo 1990-luvun aikana. Rautateiden 
omistuksen ja liikenteen operoinnin Ruotsi erot-
ti toisistaan ensimmäisenä Euroopassa jo vuonna 
1988. Sitä seuranneina vuosina vuosina sekä sosi-
aalidemokraattiset että porvarilliset hallitukset ovat 
asteittain lisänneet kilpailua.

Suomessa kaukoliikenteen kohdalla vanhaa sään-
telyä on suojannut mielenkiintoinen yhdistelmä 
ideologiaa ja edunvalvontaa. Linja-autoliikenteen 
kilpailurajoituksista hyö� ivät perinteikkäiden lin-
ja-autoyhtiöiden omistajat ja he varmasti tekivät oman 
osansa hidastaakseen alan vapauttamista. Poliitiikko-
jen parissa VR:n suojelu on ennen Sipilän hallitusta 
ollut ilmeisen laajaa kannatusta nauttinut teema. 

VR:n hintojen lasku linja-autoliikenteen vapau-
tumisen jälkeen osoittaa, kuinka paljon suomalaiset 
kuluttajat ovat kärsineet tarpeettomista kilpailura-
joituksista. Kaukoliikennemarkkinoiden kehi� kses-
sä Suomi on kaukana Ruotsia jäljessä, mutta onneksi 
EU pakottaa suomalaisia poliitikoita ottamaan aske-
leita oikeaan suuntaan. 

 6. Miljardien säästöt maataloustuissa
Maataloussektorin sääntelyä ja tukia uudistettiin 
Ruotsissa radikaalisti 1990-luvun alussa. Maan 
maataloussektorin toimintaa haluttiin tehostaa ja 
kilpailua lisätä. Ulkomaiseen kilpailuun kohdistuvat 
rajoitukset, kuten tuontitullit ja -kiintiöt, pidettiin 
ennallaan. Vientituista luovuttiin, tuottajajärjestöjen 
valtaa supistettiin ja puolivuosittain asetetut hinta-
ohjeet lopetettiin.

Uudistukset pakottivat maataloussektorin teke-
mään rakenteellisia uudistuksia parantaakseen kil-
pailukykyä. Ruotsi esimerkiksi tuottaa Suomea suu-
remman määrän maitoa, vaikka Suomessa on kaksi 
kertaa enemmän maitotiloja kuin Ruotsissa. Hinta- 
ja tuotantotukiin tunnetusti liit� y riski, että tuet ei-
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vät jää tuottajille vaan siir� vät tuotannontekijöiden 
omistajille, ja maatalouden osalla tämä tarkoittaa 
eri� isesti peltojen omistajia. Kuvaavaa on, että vaik-
ka Suomessa on huonommat viljelyolosuhteet kuin 
Ruotsissa, peltomaan hinta on Suomessa korkeampi. 

Kun muutama vuosi uudistusten jälkeen Ruotsi 
liit� i Euroopan unioniin, Ruotsin maataloussektori 
oli varsin kilpailukykyinen. Toimiala on pärjännyt 
siitä asti ilman erillisiä kansallisia tukia. Suomi 
sen sijaan ei aloittanut maataloussektorin uudista-
mista ennen jäsenyyttä ja on käyttänyt jäsenyyden 
ensimmäiset 22 vuotta taistellakseen EU:sta lähtöi-
sin olevia uudistuksia vastaan. Suomi on käyttänyt 
paljon aikaa, rahaa ja vaivaa lobatakseen itselleen 
poikkeuksia, joiden turvin Suomi saa maksaa nykyi-
sen verran kansallisia tukia maataloustuottajille. Jos 
sama määrä energiaa ja rahaa olisi käytet�  toimialan 
rakenteelliseen uudistamiseen, suomalainen maata-
lous luultavasti pärjäisi ilman kansallisia tukia sa-
maan tapaan kuin Ruotsissa. Kilpailukykyisen maa-
talouden kehi� ksessä Suomi on jäänyt järkyttävästi 
Ruotsia jälkeen.

 Uudistuminen on mahdollista myös 
Suomelle
Talouskasvun edelly� ksistä huolehtiminen vaatii 
poliittisilta päättäjiltä töitä ja tahtoa. Ruotsissa tä-
män ovat ymmärtäneet sekä porvari- että sosialide-
mokraattiset hallitukset. Poliitikot yli puoluerajojen 
ymmärtävät markkinatalouden merki� ksen hyvin-
vointivaltion palvelujen rahoittamisessa, ja he ovat 
onnistuneet uudistusten tekemisessä. 

Hiljalleen tähän on alettu herätä myös Suomessa, 
ja turhia yrittämisen rajoituksia on alettu purkaa. 
Sipilän hallitus on muun muassa vapauttanut nuo-
houksen kilpailulle ja purkanut taksialan sääntelyä, 
mutta Ruotsista olemme vielä kaukana. 

Liian usein Suomessa uudistukset pysähtyvät 
säännellyn toimialan vastustukseen, ja usein sään-
neltävä toimiala kontrolloi sääntelyä itse. Tämän 
ongelman korjaaminen vaatii poliittista tahtoa. Jos 
Suomen poliitikot jossain vaiheessa oikeasti halua-
vat uudistaa Suomen taloutta ja saada Suomen nou-
suun, onneksi esimerkkejä onnistumisista ei tarvitse 
hakea naapurimaata kauempaa. 

 

5. Mitä voimme oppia Saksalta

 Oppi 1: Madalletaan muuria 
ja annetaan vauhtia
Työllistymistä voi ajatella kuvitteellisen muurin 
ylittämisenä. Kun pääsee muurin yli, pääsee töihin. 
Työvoimapolitiikalla voidaan antaa � öttömälle lisää 
vauhtia tai madaltaa muuria. Vauhdin lisääminen 
tarkoittaa � öttömien � önhakijoiden kannustimien 
lisäämistä ja muurin madaltaminen � öllis� misen 
helpottamista.

Sipilän hallitus on tähän mennessä keskit� nyt 
antamaan lisää vauhtia � önhakijoille heikentämällä 
� öttömyysturvan ehtoja. Kielikuvaa jatkaen: ilman 
että samalla madalletaan muuria � öttömät � önha-
kijat vain törmäävät muuriin aiempaa kovempaa. 
Tällainen � övoimapolitiikka on lähinnä heikossa 
asemassa olevien epäinhimillistä kiusaamista. 

Saksassa uudistettiin 2000-luvun alussa � ömark-
kinoita. Työnhakijoille annettiin lisää vauhtia ja ma-
dallettiin samalla � öllis� misen kynnystä. Suomen 
kannattaa seurata esimerkkiä. 

 Oppi 2: Lisätään 
kannustimia 
Työnhakijoille annettiin Saksassa lisää vauhtia, ja 
samalla tuotiin � ömahdollisuuksia helpommin hei-
dän ulottuvilleen. Työttömyysturvan kestoa rajattiin, 
erilaisia sosiaaliturvan muotoja yhdistettiin ja vaa-
dittiin � öttömiltä aiempaa suurempaa aktiivisuutta. 

Ennen uudistusta Saksan � öttömyysturvajärjes-
telmä oli monimutkainen ja byrokraattinen. Maassa 
toimi kaksi päällekkäistä järjestelmää. Alemman 
toimeentuloturvan muodosti kuntien maksama 
tarveharkintainen korvaus, jota maksettiin niille, 
jotka eivät olleet missään vaiheessa � öllis� neet. 
Korkeammalla tasolla taas oli kansallinen � öttö-
myysvakuutusrahaston maksama ansiosidonnainen 
etuus, jota oli mahdollista saada eläkeikään saakka, 
jos � övuosia oli ehtinyt ker� ä riittävästi. Asetelma 
ei antanut vahvaa kannustinta palata � öelämään. 
Niinpä � öttömyysturva muutettiin yksikanavaiseksi 
siten, että vain yksi viranomainen teki korvauksien 
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palvelusta on tullut nopeampaa ja apteekkien lu-
kumäärä kasvanut huikeasti 50 prosentilla. Myös 
apteekkitoimialan kehityksessä Suomi on jäänyt 
Ruotsista jälkeen. 

 3. Taksialan vapauttaminen lisäsi 
taksien määrää ja mahdollistaa uudet 
palvelut 
Ruotsi avasi taksimarkkinat kilpailulle vuonna 1990. 
Taksien lukumäärä nousi 36 prosenttia, ja Tukhol-
massa kilpailun avaaminen lyhensi asiakkaan odo-
tusaikaa neljä minuuttia muutaman ensimmäisen 
vuoden aikana. Samanaikaisesti myös hinnat nou-
sivat. Ruotsalaisen tutkimuslaitoksen Institutet för 
Näringslivsforskning’n mukaan hintojen ja palvelun 
laadun nousu heijasteli asiakkaiden preferenssejä, 
ja lyhen� neet jonotusajat olivat kuluttajille hinnan 
nousun arvoinen parannus.

Viimeistään digitalisaation myötä Ruotsin valit-
sema tie on osoittautunut oikeaksi. Alalle syn� neet 
taksiyhtiöt ovat kehittäneet digitaalisia palveluitaan 
huomattavasti nopeammin kuin suomalaiset kilpai-
lulta suojatut taksitoimijat.

Ruotsalaisten taksiyhtiöiden kilpailukykyä käy-
tettiin jopa argumenttina olla avaamatta Suomen 
taksimarkkinaa, kun vuonna 2018 voimaantulevasta 
Suomen taksiuudistuksesta keskusteltiin. Pelkona oli, 
että jos markkinat avataan, ruotsalaiset yhtiöt valtaa-
vat Suomen markkinat. Jos Suomen taksimarkkinat 
olisi avattu aiemmin, asetelma voisi olla toisin päin.

Taksimarkkinoiden kehi� ksessä Suomi on Ruot-
sia pahasti jäljessä. Hallitus on sentään päättänyt läh-
teä kirimään eroa kiinni, kun liikennekaaren myötä 
taksikiintiöistä luovutaan ja hinnoittelu vapautuu.

 4. Keskittämällä saatiin 
elinvoimaisempia lentokenttiä
Ruotsi on keskittänyt lentoliikennettä kymmenelle 
Swedavian operoimalla lentokentälle. Liikenteen 
keskittäminen kymmenelle kentälle on taannut riit-
tävän matkustajavolyymin kullekin kentälle, jolloin 
kentille on syn� nyt kilpaillut lentoliikennemark-
kinat. Suomessa Finavia ylläpitää kaksinkertaista 
määrää lentokenttiä, jolloin matkustajamäärät ovat 
käytännössä Helsinkiä ja Oulua lukuunottamatta 
kaikilla kentillä liian pienet, jotta kentille voisi syn-
� ä merki� ksellistä volyymiä.

Lyhytnäköinen linjaus ylläpitää liian useita pieniä 
maakuntakenttiä on johtanut lentoliikennemarkki-
nan surkastumiseen ja kansainvälisten yhteyksien 
keskittymiseen vain Helsinki–Vantaalle. Nykyään 
Helsinki–Vantaan osuus kaikista ulkomaanlentomat-
kustajista on 94 prosenttia kun Arlandan osuus Ruot-
sin kansainvälisistä lennoista on vain 68 prosenttia. 

Tiheän, mutta matkustajamääriltään surkastuvan 
maakuntalentokenttien verkoston ylläpitäminen ei 

palvele maakuntia, lentoasiakkaita eikä veronmak-
sajia. Finavia käyttää vuosittain 20 miljoonaa euroa 
vuodessa maakuntakenttien tappioiden kattamiseen 
ja summan odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina. 

Kotimaisten lentoliikennemarkkinoiden kehi� k-
sessä Suomi on jäänyt Ruotsista jälkeen. 

5. Kaukoliikenteen kilpailussa 
Ruotsi oli edelläkävijä
Suomessa aiemmat hallitukset ovat kaikin keinoin 
pyrkineet jarruttamaan linja-auto- ja rautatieliiken-
teen avaamista kilpailulle. Vasta EU:n pakottamana 
tilanne on alkanut muuttua, ja linja-autoliikenteessä 
uudet haastajat ovat päässeet paljastamaan vanhan 
kartellin tehottomuuden. Uudet toimijat ovat tuo-
neet niin houkuttelevia vaihtoehtoja että ne ovat 
vieneet matkustajia vanhan linja-autoliikenteen 
kartellin lisäksi myös VR:ltä. 

Ruotsi vapautti linja-autoliikenteen kilpailulle 
oma-aloitteisesti jo 1990-luvun aikana. Rautateiden 
omistuksen ja liikenteen operoinnin Ruotsi erot-
ti toisistaan ensimmäisenä Euroopassa jo vuonna 
1988. Sitä seuranneina vuosina vuosina sekä sosi-
aalidemokraattiset että porvarilliset hallitukset ovat 
asteittain lisänneet kilpailua.

Suomessa kaukoliikenteen kohdalla vanhaa sään-
telyä on suojannut mielenkiintoinen yhdistelmä 
ideologiaa ja edunvalvontaa. Linja-autoliikenteen 
kilpailurajoituksista hyö� ivät perinteikkäiden lin-
ja-autoyhtiöiden omistajat ja he varmasti tekivät oman 
osansa hidastaakseen alan vapauttamista. Poliitiikko-
jen parissa VR:n suojelu on ennen Sipilän hallitusta 
ollut ilmeisen laajaa kannatusta nauttinut teema. 

VR:n hintojen lasku linja-autoliikenteen vapau-
tumisen jälkeen osoittaa, kuinka paljon suomalaiset 
kuluttajat ovat kärsineet tarpeettomista kilpailura-
joituksista. Kaukoliikennemarkkinoiden kehi� kses-
sä Suomi on kaukana Ruotsia jäljessä, mutta onneksi 
EU pakottaa suomalaisia poliitikoita ottamaan aske-
leita oikeaan suuntaan. 

 6. Miljardien säästöt maataloustuissa
Maataloussektorin sääntelyä ja tukia uudistettiin 
Ruotsissa radikaalisti 1990-luvun alussa. Maan 
maataloussektorin toimintaa haluttiin tehostaa ja 
kilpailua lisätä. Ulkomaiseen kilpailuun kohdistuvat 
rajoitukset, kuten tuontitullit ja -kiintiöt, pidettiin 
ennallaan. Vientituista luovuttiin, tuottajajärjestöjen 
valtaa supistettiin ja puolivuosittain asetetut hinta-
ohjeet lopetettiin.

Uudistukset pakottivat maataloussektorin teke-
mään rakenteellisia uudistuksia parantaakseen kil-
pailukykyä. Ruotsi esimerkiksi tuottaa Suomea suu-
remman määrän maitoa, vaikka Suomessa on kaksi 
kertaa enemmän maitotiloja kuin Ruotsissa. Hinta- 
ja tuotantotukiin tunnetusti liit� y riski, että tuet ei-
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vät jää tuottajille vaan siir� vät tuotannontekijöiden 
omistajille, ja maatalouden osalla tämä tarkoittaa 
eri� isesti peltojen omistajia. Kuvaavaa on, että vaik-
ka Suomessa on huonommat viljelyolosuhteet kuin 
Ruotsissa, peltomaan hinta on Suomessa korkeampi. 

Kun muutama vuosi uudistusten jälkeen Ruotsi 
liit� i Euroopan unioniin, Ruotsin maataloussektori 
oli varsin kilpailukykyinen. Toimiala on pärjännyt 
siitä asti ilman erillisiä kansallisia tukia. Suomi 
sen sijaan ei aloittanut maataloussektorin uudista-
mista ennen jäsenyyttä ja on käyttänyt jäsenyyden 
ensimmäiset 22 vuotta taistellakseen EU:sta lähtöi-
sin olevia uudistuksia vastaan. Suomi on käyttänyt 
paljon aikaa, rahaa ja vaivaa lobatakseen itselleen 
poikkeuksia, joiden turvin Suomi saa maksaa nykyi-
sen verran kansallisia tukia maataloustuottajille. Jos 
sama määrä energiaa ja rahaa olisi käytet�  toimialan 
rakenteelliseen uudistamiseen, suomalainen maata-
lous luultavasti pärjäisi ilman kansallisia tukia sa-
maan tapaan kuin Ruotsissa. Kilpailukykyisen maa-
talouden kehi� ksessä Suomi on jäänyt järkyttävästi 
Ruotsia jälkeen.

 Uudistuminen on mahdollista myös 
Suomelle
Talouskasvun edelly� ksistä huolehtiminen vaatii 
poliittisilta päättäjiltä töitä ja tahtoa. Ruotsissa tä-
män ovat ymmärtäneet sekä porvari- että sosialide-
mokraattiset hallitukset. Poliitikot yli puoluerajojen 
ymmärtävät markkinatalouden merki� ksen hyvin-
vointivaltion palvelujen rahoittamisessa, ja he ovat 
onnistuneet uudistusten tekemisessä. 

Hiljalleen tähän on alettu herätä myös Suomessa, 
ja turhia yrittämisen rajoituksia on alettu purkaa. 
Sipilän hallitus on muun muassa vapauttanut nuo-
houksen kilpailulle ja purkanut taksialan sääntelyä, 
mutta Ruotsista olemme vielä kaukana. 

Liian usein Suomessa uudistukset pysähtyvät 
säännellyn toimialan vastustukseen, ja usein sään-
neltävä toimiala kontrolloi sääntelyä itse. Tämän 
ongelman korjaaminen vaatii poliittista tahtoa. Jos 
Suomen poliitikot jossain vaiheessa oikeasti halua-
vat uudistaa Suomen taloutta ja saada Suomen nou-
suun, onneksi esimerkkejä onnistumisista ei tarvitse 
hakea naapurimaata kauempaa. 

 

5. Mitä voimme oppia Saksalta

 Oppi 1: Madalletaan muuria 
ja annetaan vauhtia
Työllistymistä voi ajatella kuvitteellisen muurin 
ylittämisenä. Kun pääsee muurin yli, pääsee töihin. 
Työvoimapolitiikalla voidaan antaa � öttömälle lisää 
vauhtia tai madaltaa muuria. Vauhdin lisääminen 
tarkoittaa � öttömien � önhakijoiden kannustimien 
lisäämistä ja muurin madaltaminen � öllis� misen 
helpottamista.

Sipilän hallitus on tähän mennessä keskit� nyt 
antamaan lisää vauhtia � önhakijoille heikentämällä 
� öttömyysturvan ehtoja. Kielikuvaa jatkaen: ilman 
että samalla madalletaan muuria � öttömät � önha-
kijat vain törmäävät muuriin aiempaa kovempaa. 
Tällainen � övoimapolitiikka on lähinnä heikossa 
asemassa olevien epäinhimillistä kiusaamista. 

Saksassa uudistettiin 2000-luvun alussa � ömark-
kinoita. Työnhakijoille annettiin lisää vauhtia ja ma-
dallettiin samalla � öllis� misen kynnystä. Suomen 
kannattaa seurata esimerkkiä. 

 Oppi 2: Lisätään 
kannustimia 
Työnhakijoille annettiin Saksassa lisää vauhtia, ja 
samalla tuotiin � ömahdollisuuksia helpommin hei-
dän ulottuvilleen. Työttömyysturvan kestoa rajattiin, 
erilaisia sosiaaliturvan muotoja yhdistettiin ja vaa-
dittiin � öttömiltä aiempaa suurempaa aktiivisuutta. 

Ennen uudistusta Saksan � öttömyysturvajärjes-
telmä oli monimutkainen ja byrokraattinen. Maassa 
toimi kaksi päällekkäistä järjestelmää. Alemman 
toimeentuloturvan muodosti kuntien maksama 
tarveharkintainen korvaus, jota maksettiin niille, 
jotka eivät olleet missään vaiheessa � öllis� neet. 
Korkeammalla tasolla taas oli kansallinen � öttö-
myysvakuutusrahaston maksama ansiosidonnainen 
etuus, jota oli mahdollista saada eläkeikään saakka, 
jos � övuosia oli ehtinyt ker� ä riittävästi. Asetelma 
ei antanut vahvaa kannustinta palata � öelämään. 
Niinpä � öttömyysturva muutettiin yksikanavaiseksi 
siten, että vain yksi viranomainen teki korvauksien 
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käsittelyn ja maksatuksen, ja ansiosidonnaisen tur-
van kestoa lyhennettiin huomattavasti. 

 Oppi 3: Luodaan matalan 
kynnyksen työpaikkoja

Saksassa oli tunnistettu ongelma, että � ömarkkinat 
olivat jakautuneet vahvasti niihin, jotka olivat � ö-
markkinoilla hyvässä asemassa vakituisessa � össä, 
ja niihin, joilla ei ollut töitä eikä realistisia mahdol-
lisuuksia � öllis� ä. Tähän väliin tarvittiin matalan 
kynnyksen � öllis� mistä, jotta � öttömillä olisi mah-
dollisuus saada jalkansa � ömarkkinoiden oven vä-
liin.

Saksan kolme merkittävintä uudistusta kynnyk-
sen madaltamiseksi olivat matalapalkkaisten ja 
osa-aikaisten ”mini jobien”, lyhyiden � ösuhteiden, 
väliaikais� ön ja itsensä� öllistämisen mahdollista-
minen. Vakituisessa � ösuhteissa olevien asemaan 
tehtiin taas hyvin vähän muutoksia. Tämä helpotti 
uudistusten läpivientiä.

Väliaikais� övoiman käyttöä helpotettiin sallimal-
la määräaikaiset � ösopimukset ja vuokra� övoima. 
Ajatuksena oli, että uudistus antaisi � önantajille 
lisää joustavuutta ja että � öttömät voisivat siir� ä 
väliaikaisten töiden kautta pysyviin � ösuhteisiin. 

Mini-jobeista eli 400–450 euroa kuukaudessa 
tekijälleen tienaavista osa-aikaisista työsuhteista 
on tullut Saksan � ömarkkinauudistusten tunne-
tuin osa. Uudistuksen myötä oli mahdollista tienata 
450 euroa kuukaudessa verovapaasti ja ilman, että 
se vähensi muita etuuksia kuten � öttömyysturvaa. 
Samaan tapaan kuin väliaikais� öt, mini jobit loivat 
� ömahdollisuuksia etupäässä niille, joilla ei aiem-
min ollut mitään mahdollisuuksia saada � ötä. 

 Oppi 4: Siirrytään paikal-
liseen sopimiseen

Saksan lähtötilanteessa oli yksi keskeinen ero verrat-
tuna Suomen nykytilanteeseen. Jo ennen 2000-luvun 
lainsäädännöllisiä uudistuksia Saksan � ömarkki-
noilla paikallinen sopiminen oli laajalti otettu käyt-
töön. Paikallinen sopiminen ja uudistukset tekivät 
Saksasta EU:n talousveturin.

Jo 1990-luvun puolella huoli yri� sten ja � öpaik-
kojen siir� misestä edullisempien � övoimakustan-
nusten maihin oli saanut poliitikot tekemään muu-
toksia � öehtosopimusten kattavuuteen. Aiempaa 
harvemmat � önantajat halusivat kuulua � önanta-

jajärjestöihin, ja � öntekijät olivat valmiita tekemään 
yri� skohtaisia sopimuksia, joilla pys� ttiin paran-
tamaan kilpailukykyä ja turvaamaan � öpaikkojen 
säilyminen.

Paikallinen sopiminen mahdollisti tuloksista 
palkitsemisen tavalla, johon � ömarkkinajärjestöjen 
välille solmitut keskite� t ratkaisut eivät olleet taipu-
neet. Tulos- ja tuottavuustavoitteiden käyttäminen 
osana yhtiökohtaista palkkaratkaisua saa sekä � ön-
antajat että � öntekijät kehittämään tuottavuutta 
parantavia järjestelyjä.

Uudistukset saivat Saksan � öllisyysasteen voi-
makkaaseen nousuun, joka on jatkunut jopa eu-
rokriisin läpi. Vuonna 2016 � öllisyysaste nousi jo 
75 prosenttiin, mikä on kolme prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin mitä Sipilän hallitus uskaltaa edes 
tavoitella.

 Mitä meidän pitäisi tehdä heti?
Suomi ei ole koskaan varsinaisesti toipunut euroajan 
ensimmäisestä negatiivisesta shokista. Suomi on yl-
läpitänyt kulutusta investointien kustannuksella, ja 
näin peittänyt itseltään totuuden heiken� neestä kil-
pailukyvystä. 

Tähän mennessä Sipilän hallitus on � y� nyt � ön-
tämään � öttömiä � önhakijoita kovalla vauhdilla 
seinää päin, kun se voisi myös myös madaltaa seinää 
niin, että sen ylittäminen onnistuisi. Ansiosidonnai-
sen � öttömyysturvan keston lyhentäminen ja am-
mattisuojan heikentäminen ovat lähinnä heikossa 
asemassa olevien kiusaamista, jos samanaikasesti ei 
helpoteta pitkäaikais� öttömien palaamista � öelä-
mään.

Sipilän hallitus ei ole uudistuksiin ryh� nyt, kos-
ka ne vaatisivat vahvan ammattiyhdistysliikkeen 
haastamista. Työmarkkinoiden jouston lisääminen 
vaatisi käytännössä nykyisen toimialakohtaisen 
yleissitovan � öehtosopimusjärjestelmän radikaalia 
uudistamista. 

Suomen tulisi kiireellisesti ottaa oppia Saksasta 
ja mahdollistaa � öehdoista sopiminen paikallisesti. 
Yleissitovuus tulisi rajata vain � öntekijän turvak-
si määritel� ihin minimiehtoihin. Suomen pitäisi 
myös toteuttaa ansioturvareformi, joka takaisi uni-
versaalin ansiosidonnaisen � öttömyysturvan ja tar-
joaisi useammalle kannustimia ottaa � ötä vastaan. 

Suomi näyttää vihdoin pinnistelleen kasvupolul-
le vuosia kestäneen taantuman jälkeen. Työmark-
kinauudistuksen puute tulee kuitenkin näkymään 
kasvun kituliaisuutena niin kauan kunnes seuraava 
negatiivinen shokki iskee. 

Jos muista ei oteta opiksi, Suomella on edessään 
seuraava menetet�  vuosikymmen.
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Näissä asioissa olemme 
Ruotsia ja Saksaa jäljessä

1. Suomalaisista harvempi on työikäinen.

2. Työikäisistä pienempi osa on aktiivista työmarkkinoilla. 
Työtä hakevista onnistumme työllistämään harvempia.

3. Työntekijöistä harvempi on töissä korkean tuottavuuden alalla.

4. Useimmilla aloilla työvoiman tuottavuus on alhaisempi. 

5. Investoimme vähemmän työvoiman tuottavuutta nostaviin 
koneisiin, laitteisiin, tutkimukseen ja kehitykseen. 

Näissä asioissa voimme 
ottaa Ruotsista ja Saksasta mallia

1. Nostetaan työikäisten määrää kasvattamalla maahanmuuttoa. 
Puretaan työperäisen maahanmuuton hallinnollisia esteitä.

2. Kasvatetaan osallistumista työmarkkinoille purkamalla 
kannustinloukkuja ja uudistamalla sosiaaliturvaa.

3. Mahdollistetaan paikallinen sopiminen.

4. Avataan suojattuja aloja kilpailulle.

5. Kannustetaan luovia yrittäjiä kohtuullisella verotuksella. 
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 LO P U KS I

Suomi on tienhaarassa
VO I M M E VA L I TA ,  K Ä Ä N N Y M M E KÖ RU OTS I N JA SA KSA N T I E L L E.  Se tie on uudistusten, avoimuuden ja mark-
kinatalouden tie. Se on � ömarkkinoiden vapauttamisen ja � öllisyyden esteiden poistamisen tie. Se on tie, joka 
johtaa vaurauteen, kasvuun ja hyvinvointiin.

Toinen vaihtoehto on jatkaa nykyisellä tiellä: varovaisten tai olemattomien uudistusten, loputtomien tupo-
jen, kartellien, sääntelyn, tukiaisten, alhaisen � öllisyyden ja paikallaan polkemisen tiellä. Tätä tietä kulkemalla 
olemme jo jääneet jälkeen lähes kokonaisen vuosikymmenen.

Velaksi eläminen ja investointien laiminlyönti ovat mahdollistaneet sen, ettei jälkeenjääminen ole vielä 
näkynyt liiemmälti arjessa. Mutta korkeaa kulutusta ja elämänlaatua ei voida pitkällä aikavälillä rakentaa kuin 
talouskasvun ja korkean � öllisyyden varaan.

On aika valita oikea tie. Suomella ei ole varaa menettää toista vuosikymmentä.
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