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Suomen tuottavuuskehitys ratkaistaan palvelualoilla

Palveluiden osuus tuotannosta ja työllisyydestä 
tulee kasvamaan entisestään kehittyneissä 
talouksissa
• Kilpailukykyiset palvelut kasvun ja hyvinvoinnin kannalta 

avainasemassa
• Esim. 2% tuottavuuskasvu yksityisissä palveluissa BKT +1%
Palvelujen tuottavuuden kasvu nojaa ensisijaisesti uusien 
teknologioiden tehokkaaseen käyttöönottoon ja 
digitalisaatioon
• Koskee myös vähemmän tietointensiivisiä palveluita mm. logistiikkaa
Potentiaalin valjastaminen vaatii politiikkaa, joka tukee: 
• innovaatioita, teknologian tehokasta käyttöönottoa, kilpailua ja 

kansainvälistymistä



Suomi on 10-15 vuotta vertailumaita jäljessä rakennemuutoksessa 
tehdasteollisuudesta tietointensiivisiin palveluihin

Lähde: TEM julkaisuja 2020:5 Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus –Suomi kv.vertailussa –prof. Matti Pohjola

Tuottavuuden (bkt/työtunnit) 
kasvu on hidastunut kaikkialla 
ja erityisesti Suomessa

• Kilpailijamaita alempi työn 
tuottavuus on Suomen 
kansantalouden suurin ongelma:

• OECD 2020: ”Finland performs well 
across most well-being dimensions 
both on average and in terms of 
distribution. However, average 
household income is below the OECD 
average. This reflects weak labour
productivity and labour utilisation
coupled with high taxation.”

Työn tuottavuus BKT/työtunnit



Ruotsin markkinasektorin parempi kasvu syntynyt työn 
tuottavuuden kasvusta ja työn tuottavuuden kasvuero taas 
syntynyt markkinapalveluissa

Lähde: TEM julkaisuja 2020:5 Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus –Suomi kv.vertailussa –prof. Matti Pohjola

Palvelualojen kontribuutio työn tuottavuuden kasvuun on Ruotsissa ollut kaksinkertainen Suomeen verrattuna



Ruotsi investoi enemmän tutkimukseen ja kehittämiseen 
sekä tietotekniikkaan

Lähde: TEM julkaisuja 2020:5 Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus –Suomi kv.vertailussa –prof. Matti Pohjola

Ruotsin korkeampi investointiaste selittyy suuremmilla investoinneilla henkisiin omaisuustuotteisiin,
joita ovat tutkimus ja kehittäminen sekä ohjelmistot ja tietokannat – Suomi investoi rakentamiseen



Miksi toimia tarvitaan juuri tuottavuuden ja 
työllisyyden näkökulmasta?
• Talouskasvu syntyy pitkällä aikavälillä työn 

tuottavuudesta ja Suomessa tuottavuuskehitys jäänyt 
vaisuksi. Tuottavuuskasvun kiihdyttäminen vaatii 
panostuksia

• Työllisyyden kasvu on erityisen tärkeää julkisen 
talouden kannalta. 1 prosenttiyksikkö 
työllisyysasteessa pienentää kestävyysvajetta noin 
0,4% 

• Paltan ehdotukset on rakennettu tukemaan näitä 
molempia talouskasvun saavuttamiseksi

• Vihriälän työryhmän raportissa todetaan mm. näin: 
”Politiikan tulisi tukea voimavarojen ohjautumista uutta 
kysyntää vastaavaan tuotantoon ja vieläpä niin, että 
tuottavuus uudessa tai kasvavassa tuotannossa olisi 
mahdollisimman hyvä.” 

Talouskasvu = työtuntien määrän kasvu% 
+ tuottavuuden kasvu%
• BKT kasvaa joko työllisyyden tai tuottavuuden 

nousun kautta tai molempien ansiosta
• Kilpailukyvyn kannalta tuottavuuden paraneminen on 

olennaista



Tuottavuuden nousua edistäviä toimenpiteitä
Nykyisten rakenteiden, elinkeinopolitiikan välineiden ja toimien 
systemaattinen uudelleenarviointi ja uudistaminen tuottavuuden 
näkökulmasta 
• Markkinapalvelujen (erityisesti tietointensiivisten) tuottavuuden nostaminen ykköstavoitteeksi 
• Rakennemuutosta hidastavien elinkeinotukien vähentäminen ja niistä kokonaan myös luopuminen
• Investointien lisääminen henkisiin omaisuustuotteisiin ja digitalisaatioon vahvaksi painopisteeksi

Kilpailua ja kansainvälistymistä lisättävä  
• Julkisten palvelujen ulkoistamista markkinatoimijoille ja PPP-yhteistyön lisäämistä
• Painopistettä innovatiivisiin hankintoihin kv. referenssien lisäämiseksi    
• Viennin edistämisen työkalujen painopistettä palveluvientiin

Norminpurkua jatketaan ja kaikki lisäkustannuksia yrityksille tuovat 
säädöshankkeet lykätään tai niistä luovutaan 
• Norminpurkutalkoita jatketaan ja sovelletaan vähintään yksi sisään-yksi ulos periaatetta



Palveluvientiä edistäviä toimenpiteitä:
Digitaalisuus on avain palveluvientiin

• Tietopolitiikkaa johdettava hallitusti. 5G luo paljon uusia 
mahdollisuuksia mobiilipalveluissa. Talousdatan 
digitalisoinnissa edettävä (mm. real-time-economy, 
sähköiset kuitit) 

EU:n sisämarkkinoita avataan palveluiden osalta –paljon 
kansallisia esteitä edelleen 

• Kasvun mahdollisuudet Euroopassa liittyvät suurelta osin 
palveluihin, erityisesti digitaalisiin palveluihin

Rahoituksen kohdejoukkoa laajennettava 
• Yrityksen aineeton pääoma huomioitava paremmin –

toimintamallien uudistaminen (Finnvera, BF)
• Tunnistettava alakohtaisesti kasvuhakuisia yrityksiä ja 

kohdistettava toimenpiteitä niiden vientiä tukemaan
Alustatalouden ratkaisujen vahvempi hyödyntäminen 
liiketoiminnan kansainvälistämisessä 

• Vienninedistämisen palvelujen tunnistettava erilaisten 
alustojen kautta tapahtuva kansainvälistyminen

Viime vuosien kehityksellä palveluviennin arvo ylittäisi 
tavaraviennin arvon laskennallisesti vuonna 2033

Etlan mukaan kotimaisen arvonlisän osuus viennin 
arvosta on palvelutoimialoilla 82%



TKI-ohjelma tukemaan elinkeinorakenteen muutosta 
ja tuottavuutta 
Käynnistetään uusi Business Finland -vetoinen 
toimenpideohjelma (100-200 M€), jossa TKI-
toiminnan rahoitusta ja toimenpiteitä ohjataan 
erityisesti elinkeinorakenteen monipuolistamiseen 
sekä tuottavuuskehityksen parantamiseen 
palvelualoilla. 
• Toimenpiteissä ja rahoituksessa huomioidaan erityisesti 

koronakriisistä pahiten kärsineiden toimialojen tarpeet 
sekä ajantasaiset arviot koti- ja maailmanmarkkinoiden 
muuttuneesta kysynnästä ja kehityksestä.

• Rahoituksesta osa voidaan kattaa jo päätetyistä 
BusinessFinlandin häiriötilanteen kehitysrahoituksesta sen 
uudelleen suuntaamisen yhteydessä.

Percentage of Higher education expenditure on R&D (HERD) : Finland and EU28 
(OECD: MSTI). Lähde: Arho Suominen/VTT



Osaamista, digitalisaatiota ja työllisyyttä edistäviä 
toimenpiteitä 
• Perutaan oppivelvollisuusiän nosto ja 

toisen asteen maksuttomuus ja suunnataan 
ko. panostukset jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden edistämiseen. 

• Vastataan kasvavaan työvoimapulaan 
luopumalla työvoiman 
saatavuusharkinnasta ja nopeutetaan 
työperäisen maahanmuuton prosesseja. 

• Otetaan käyttöön tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan verokannustin, joka 
mahdollistaa myös lisävähennykset koskien 
ICT-investointeja ja uusien digitaalisten 
palveluiden kehittämistä. 

• Jatketaan työlainsäädäntöön koronakriisin 
vuoksi tehtyjen poikkeuksien 
voimassaoloaikaa vuoden loppuun ja 
varmistetaan lainsäädännöllä niiden 
soveltaminen aloilla, joilla TES-osapuolet eivät 
ole saaneet neuvoteltua muutoksia 
työehtosopimuksiin.

• Helpotetaan määräaikaisten työsuhteiden 
tekemistä lainmuutoksella, jonka mukaan 
enintään vuoden määräaikaisen työsopimuksen 
voi tehdä ilman erillistä perustetta. 

• Edistetään paikallista sopimista 
lainsäädäntötoimenpitein. 



Logistiikkaa ja liikennettä edistäviä ehdotuksia  

• Perusväylänpidon rahoitus 1,3 miljardin euron vuositaso pysyväksi budjetin kehyksiin 
eli myös hallituskauden jälkeisille vuosille.

• Nostetaan liikenneväylien investointirahoitus 600 miljoonan euron keskimääräiselle 
vuositasolle.
− Tällä turvataan liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen ja 

liikenteen pullonkaulojen poistaminen.
• Liikenteen verouudistuksessa varmistetaan logistiikan osalta kansainvälinen kilpailukyky eikä 

liikenteen kokonaismaksurasitetta nosteta uusilla veroilla tai maksuilla
(erityisesti tavaraliikenteen osalta).
− Tie- ja/tai ruuhkamaksuja ei tule ottaa käyttöön Suomessa.
− Raskaan liikenteen vinjetti-maksujärjestelmää ei oteta käyttöön Suomessa.
− Poistetaan meriliikenteen väylämaksut vuodesta 2021 lähtien.


	Palvelualojen ehdotuksia elvytysvaiheeseen tukemaan kestävää talouskasvua�	��
	Suomen tuottavuuskehitys ratkaistaan palvelualoilla
	Dia numero 3
	Ruotsin markkinasektorin parempi kasvu syntynyt työn tuottavuuden kasvusta ja työn tuottavuuden kasvuero taas syntynyt markkinapalveluissa
	Ruotsi investoi enemmän tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tietotekniikkaan
	Miksi toimia tarvitaan juuri tuottavuuden ja työllisyyden näkökulmasta?
	Tuottavuuden nousua edistäviä toimenpiteitä 
	Palveluvientiä edistäviä toimenpiteitä:�
	TKI-ohjelma tukemaan elinkeinorakenteen muutosta ja tuottavuutta 
	Osaamista, digitalisaatiota ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä 
	Logistiikkaa ja liikennettä edistäviä ehdotuksia  

