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1 JOHDANTO 

Kilpailukyky on yrityksen tasolla suhteellisen selkeä käsite. Kansantalouden 

näkökulmasta tarkasteltaessa se on kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertainen 

konsepti. Globalisaation myötä kilpailukyvystä on tullut yhä keskeisempi käsite 

akateemisissa ja poliittisissa keskusteluissa. Monet tutkijat ovat vuosien varrella 

analysoineet kilpailukyvyn roolia ja vaikutuksia valtion taloudelliseen vaurauteen, 

hyvinvointiin ja investointien houkuttelevuuteen. (Stanojevic & Velickovic, 2021.) 

Kansantalouden kilpailukyvyn merkitystä ja olemassaoloa on aikojen saatossa 

kritisoitu ja kyseenalaistettu esimerkiksi Nobelisti Paul Krugmanin (1994) toimesta, 

joka kutsui valtion kilpailukykyä vaaralliseksi pakkomielteeksi. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on hahmotella kansantalouden kilpailukykyä 

käsitteenä ja perehtyä sen yleisimpiin mittausmenetelmiin sekä huomioida aiheeseen 

kohdistettua kritiikkiä ja vastaväitteitä. Tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, mitä 

kansantalouden kilpailukyvyllä ylipäätään tarkoitetaan, miten sitä määritellään, 

tarkastellaan ja mitataan eri lähteistä saatujen tietojen perusteella. Tämän tutkielman 

kolme tutkimuskysymystä kuuluvat seuraavasti: Mitä kansantalouden kilpailukyky on, 

vai onko sitä olemassakaan? Miten kansantalouden kilpailukykyä tulisi tarkastella? 

Miten kansantalouden kilpailukykyä mitataan?  

Kansantalouden kilpailukyvyn määritteleminen on haastavaa, eikä sille ole pystytty 

esittämään yhtä selkeää määritelmää, vaan erilaisia tulkintoja löytyy yhtä paljon kuin 

aiheesta kertovia lähteitäkin. Kilpailukyvyn käsitteen merkitystä on arvosteltu sen 

epäselvien tulkintojen ja määritelmien sekavuuden vuoksi. Useimmat tutkijat pitävät 

kilpailukykyä kuitenkin tärkeänä tekijänä kansantaloudelle. Tärkeintä kilpailukyvyn 

tarkastelussa on määritellä, mitä sillä kussakin yhteydessä tarkoitetaan. Tarkastelua 

voidaan tehdä eri tasoilla ja aikaväleillä. Kilpailukykyä voidaan tarkastella yrityksen, 

toimialan tai kansantalouden näkökulmasta. 

Erityisen tärkeää on määritellä, tarkastellaanko kilpailukykyä lyhyellä vai pitkällä 

aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä merkityksellisintä on kustannuskilpailukyky ja 

pitkällä aikavälillä tarkastelu keskittyy rakenteelliseen eli kasvukilpailukykyyn. 
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Kustannus- ja kasvukilpailukyvyn mittausmenetelmät eroavat toisistaan niin 

aikajänteeltään kuin metodeiltaan. 

Kustannuskilpailukyvyn mittaamiseen löytyy paljon erilaisia melko suoraviivaisia ja 

helposti ymmärrettäviä mittareita, mutta pidemmän aikavälin rakenteellista 

kilpailukykyä tarkasteltaessa sopivan mittarin luominen on monimutkaisempi 

prosessi. Kokonaisuudessaan kilpailukyvyn arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

kotimaiset erityispiirteet ja tarpeet. Kilpailukykyä mitataan suhteessa valittuun 

vertailumaajoukkoon, lyhyellä aikavälillä kustannusten tai hintojen ja pitkällä 

aikavälillä kansalaisten hyvinvoinnin tason puitteissa. Pitkällä aikavälillä tarkastellaan 

erityisesti tuottavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Kilpailukykymittareiden toimivuudesta on esitetty erinäisiä mielipiteitä, mutta siihen 

keskitytään tässä tutkielmassa vain pintapuolisesti. Kustannuskilpailukyvyn 

merkityksestä on kiistelty muun muassa teknologisen kehityksen ja tuotannon 

hajauttamisen yleistymisen vuoksi. Tunnettujen kilpailukykyauktoriteettien, 

sveitsiläisen yksityisen kauppakorkeakoulun (International Institute for Management 

Development, IMD) ja Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) 

pääosin rakenteellista kilpailukykyä mittaavat indeksit eivät ole tutkimusten mukaan 

sellaisenaan sopivia valtion kilpailukyvyn arvioimiseen, vaan niitä tulee soveltaa 

tarpeiden mukaan. IMD:n ja WEF:n mittareita voidaan kuitenkin käyttää perustana 

kansantalouden kilpailukyvyn analysoinnissa ja mittaamisessa. 

Tutkielman toisessa luvussa esitellään kilpailukyvyn käsitettä, tutkitaan tarkemmin 

kansantalouden kilpailukyvyn määritelmiä ja arvioidaan aiheeseen kohdistunutta 

kritiikkiä ja vastaväitteitä. Kolmannessa luvussa keskitytään kilpailukyvyn 

tarkastelemiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Neljännessä luvussa tutustutaan 

kustannuskilpailukyvyn mittareihin ja selvitetään mittarinvalintaprosessia ja siihen 

liittyviä valintoja. Viidennessä luvussa tarkastellaan rakenteellisen kilpailukyvyn 

mittareita, erityisesti maailmalla tunnettuja IMD:n ja WEF:n mittareita ja niiden 

toimivuutta.  Kuudes luku on yhteenveto. 
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2 KILPAILUKYKY 

2.1 Kilpailukyky käsitteenä 

Kilpailukyvyllä voidaan tarkoittaa monia eri asioita riippuen siitä, mihin yhteyteen 

käsite on liitetty. Kilpailukyvystä puhutaan usein talouspoliittisten keskusteluiden 

yhteydessä. Käsitteen monitulkintaisuuden vuoksi onkin erityisen tärkeää tarkentaa, 

mitä kilpailukyvyllä kussakin yhteydessä tarkoitetaan. Kilpailukykyä voidaan 

tarkastella yksittäisten yritysten, toimialojen tai kansantalouksien tasolla. Erityisen 

tärkeää on erotella, tarkastellaanko lyhyen vai pitkän aikavälin kilpailukykyä. 

Lyhyellä aikavälillä muuttuvia tekijöitä ovat etenkin hinnat ja kustannukset ja 

pidemmällä aikavälillä tarkastellaan talouden rakenteellisia elementtejä ja 

tuottavuutta. (Stenborg, Huovari, Kiema & Maliranta, 2020.)   

Kilpailukyky on käsitteenä suhteellisen helppo ymmärtää yritysten tasolla. Mikäli 

yrityksen markkina-asema on kestämätön, eikä tilanteeseen onnistuta tekemään 

parannuksia, yritystoiminta tulee päätökseensä. Kilpailukyvytön yritys ei selviä 

markkinoilla, koska menoja on enemmän kuin tuloja, eikä työntekijöiden palkkoja tai 

toimittajien korvauksia pystytä maksamaan. Yksinkertaisuudessaan yrityksen 

kilpailukyvyttömyys tarkoittaa markkinoilta karsiutumista, sillä ainoastaan 

kilpailukykyiset ja kilpailukykyään kehittävät yritykset pystyvät menestymään 

markkinoilla. (Krugman, 1994.) 

Kansantalouden kilpailukyvyn määritteleminen on puolestaan huomattavasti 

haastavampaa ja monimutkaisempaa kuin yksittäisen yrityksen, koska kansallisvaltion 

kilpailukyvyn määritelmiä on lukuisia.  Kansantalouksien ja yritysten kilpailukykyä ei 

voida arvioida samoista lähtökohdista, koska valtiot eivät kamppaile yritysten tavoin 

markkinoilla keskenään. Kansantaloudet keskittävät suhteellisen edun periaatteen 

mukaisesti tuotantonsa ja vientinsä niihin hyödykkeisiin, joiden tuotannossa ne ovat 

kaikista tehokkaimpia. Valtioiden välinen kilpailu on luonteeltaan ja päämääriltään 

hyvin erilaista kuin yritysten. Kilpailukykynsä menettäneet valtiot eivät myöskään 

poistu markkinoilta yritysten tavoin, vaan ne voivat olla joko tyytyväisiä tai 

tyytymättömiä taloudelliseen suoriutumiseensa. (Krugman, 1994; Stenborg ym., 

2020.)  
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Kilpailukyvyn käsitteen monitulkintaisuutta kuvastaa hyvin Malirannan ja Vihriälän 

(2013) esimerkki siitä, kuinka samalla termillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 

kansantalouden markkinaosuuksien ja vaihtotaseen edellytyksiä, yritysten 

selviytymisstrategioita kansainvälisen kilpailupaineen alla ja kansalaisten 

hyvinvointia tulojen ja onnellisuuden puitteissa. Näiden lisäksi tulkintoja 

kilpailukyvystä on lukematon määrä, kuten myös mittareita, joilla kilpailukykyä 

arvioidaan. Maliranta (2014a, s. 8) painottaa, että jotkut kilpailukyvyn näkökohdista 

ovat relevantteja vain tietyiltä tasoilta (yritys, toimiala, kansantalous) tarkasteltaessa, 

joten kilpailukyvyn eri näkökohdat on syytä pitää erillään toisistaan.  

Kuviossa 1 kilpailukykykäsitteen laajuus avautuu entisestään. Kuviossa on esitetty 

kilpailukyvyn lyhyen ja pitkän aikavälin tekijöitä, mittaristoa ja relevanttiutta. 

Kuviosta voidaan havaita, että kaikki esitetyt mittarit ja osatekijät ovat relevantteja 

kansantalouden kilpailukyvyn tarkastelussa. Tuottavuus-käsite esiintyy kilpailukyvyn 

käsitteellisessä kehikossa useaan otteeseen, mikä johtuu siitä, että tuottavuuden 

nähdään olevan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarkastelussa tärkeä tekijä. Krugman 

(1994) jopa toteaa kansantalouden kilpailukyvyn olevan kuin hauska ilmaisu 

tuottavuudelle. 

 

Kuvio 1. Kilpailukyvyn käsitteellinen kehikko (mukaillen Maliranta, 2014a, s. 7). 

KILPAILUKYKY

Kustannuskilpailukyky Kasvukilpailukyky

Nimelliset 

yksikkö(työ)-

kustannukset

Reaaliset 

yksikkö(työ)-

kustannukset

Innovaatiot, 

rakenteiden 

uudistuminen ja 

tuottavuus

NU(L)C RU(L)C Yhdistelmäindikaattorit

Tuottavuus Tuottavuus Innovaatiot / Tuottavuus

Kansantalous
Toimialat, 

kansantalous

Yritykset, toimialat, 

kansantalous

Aikaväli

Kilpailukyky-

tekijä

Mittaristo

Indikaattoreita

Relevanttius

LYHYT AIKAVÄLI => PITKÄ AIKAVÄLI
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2.2 Kansantalouden kilpailukyvyn määritteleminen 

Yritys tarvitsee kilpailukykyä selvitäkseen markkinoilla ja vastatakseen kilpailun 

vaatimuksiin. Yrityksen päällimmäinen tavoite on saavuttaa voittoa ja menestyä. 

Kansallisvaltion lähtökohtainen tavoite on korkea ja kasvava hyvinvoinnin taso, ja 

kilpailukyky on hyödyllinen väline tuon tavoitteen saavuttamiseksi (Pajarinen, 

Rouvinen & Ylhäinen, 2017). Kansantalouden kilpailukyvyn määritteleminen on 

monimutkainen tehtävä. Määritelmät vaihtelevat laidasta laitaan riippuen siitä, kuka 

aiheesta on kirjoittanut ja mikä on ollut päämääränä. Monissa määritelmissä 

kilpailukyvyllä on huomioitu olevan ainakin epäsuora yhteys kansantalouden yleiseen 

suorituskykyyn (Delgado, Ketels, Porter & Stern, 2012).  

Joidenkin tutkijoiden mukaan kilpailukyvyllä kuvataan maan alhaista kustannustasoa 

tai valuuttakurssia ja toiset näkevät sen kertovan teknologisen kehityksen tasosta tai 

valtion kasvuasteesta  (Boltho, 1996). Kilpailukyky on liitetty keskusteluissa vuosien 

varrella kolmeen eri pääajatukseen: markkinaosuuteen, kustannuksiin ja 

tuottavuuteen. Termi levisi laajemmin talouspoliittisiin keskusteluihin 1980-luvulla, 

jolloin kilpailukyky nähtiin nollasummapelinä, jossa valtion kilpailukyvyn 

paraneminen tarkoitti kansainvälisen kilpailun voittamista toisen maan 

kustannuksella. (Delgado ym., 2012.) Tämä väite niin sanotusta nollasummapelistä ei 

kuulosta realistiselta, koska nykypäivänä on hyvin yleistä, että jonkin valtion kehitys 

vaikuttaa muihin valtioihin positiivisella tavalla eikä päinvastoin. 

Yhdysvaltalaisen liiketaloustieteen professori Michael E. Porterin (2008, s. 176) 

mukaan ainoa merkityksellinen käsite, joka kuvastaa kansantalouden kilpailukykyä on 

tuottavuus. Porter painottaa, että kansallisvaltion päätavoitteen eli mahdollisimman 

korkean elintason luominen riippuu tuottavuudesta. Hänen mukaansa tuottavuus on 

kansallisen asukaskohtaisen tulon perimmäinen syy pitkän aikavälin tarkastelussa, ja 

kansallisvaltion yritysten tulisi parantaa tuottavuuttaan jatkuvasti. Entinen 

Yhdysvaltain kansallisen talousneuvoston johtaja, Laura D’Andrea Tyson (1993, s. 1) 

puolestaan esittää kansantalouden kilpailukyvyn tarkoittavan kykyä tuottaa 

kansainvälisen kilpailun vaatimuksiin vastaavia hyödykkeitä ja palveluita, eli käydä 

kansainvälistä kauppaa suotuisalla tasolla, jonka myötä kansalaisten elintaso paranisi.  
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Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) ja sveitsiläinen yksityinen 

kauppakorkeakoulun (International Institute for Management Development, IMD) 

ovat kansainvälisesti johtavia maiden välistä kilpailukykyä arvioivia instituutteja. 

WEF ja IMD julkaisevat vuosittain kattavat raportit maiden välisestä kilpailukyvystä, 

ja tarkastelevat sitä pääosin valtioiden rakenteellisten tekijöiden näkökulmasta. 

(Pajarinen ym., 2017.) Maailman talousfoorumi, WEF määrittelee kansantalouden 

kilpailukyvyn olevan ”joukko tekijöitä, politiikkaa ja instituutioita, jotka päättävät 

valtion tuottavuuden tasosta” (Schwab, 2019). IMD puolestaan määrittelee 

kansantalouden kilpailukyvyn kuvastavan valtion kykyä luoda ja ylläpitää yrityksille 

suotuisaa kasvu- ja kilpailuympäristöä sekä kykyä hyödyntää resursseja 

kasvattaakseen kansalaisten hyvinvointia ja vaurautta (Cabolis, 2019). Euroopan 

komissio (2004) on asiasta samoilla linjoilla ja kuvailee kilpailukyvyn mittaavan 

talouden tuottavuutta globaaleilla markkinoilla huomioiden elintason nostamisen ja 

työttömyyden vähentämisen. 

Kansantalouden kilpailukyky on nostettu monessa maassa osaksi kansallisen 

talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Poliittiset päättäjät eivät tosin ole aivan 

yksimielisiä siitä, miten kilpailukyvylliset tavoitteet tulisi saavuttaa. (Delgado ym., 

2012.) Kilpailukyky-keskustelu valtioiden tasolla on noussut usein otsikoihin ja 

puhuttanut mediassa viime vuosikymmeninä. Paul de Grauwen (2010) mukaan 

erityisesti liike-elämässä ja poliitikkojen keskuudessa valtioiden kilpailukyky nähdään 

liian usein kuin urheilukilpailuna, jossa jotkut valtiot voittavat mitalin ja toiset jäävät 

ilman. Monet tutkijat kuten Krugman (1994) ovat kyseenalaistaneet koko 

kansantalouden kilpailukyvyn käsitteen sen epäselkeyden vuoksi. 

Delgado ym. (2012) esittävät kansantalouden kilpailukykyä tarkasteltavan yhä 

laajemmassa mittakaavassa ottaen huomioon kaikki tuottavuutta ja hyvinvointia 

lisäävät tekijät, joihin voidaan vaikuttaa poliittisin toimin. He korostavat sosiaalisen 

infrastruktuurin ja poliittisten instituutioiden, raha- ja finanssipolitiikan ja 

mikrotaloudellisen ympäristön vaikutuksia kilpailukykyyn, sekä valtion 

houkuttelevuutta kansainvälisten investointien kohteena osana kilpailukyvyn 

tarkastelua. Kansainvälinen investointikelpoisuus on Delgadon ym. rinnastama käsite 

kilpailukyvylle, jonka mukaan kansainvälisiä investointeja voidaan houkutella 

maahan suotuisan kustannustason ja hyvien rakenteellisten olosuhteiden avulla.  
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Valtion kansainvälinen investointikelpoisuus rakentuu pääpiirteittäin samoista 

tekijöistä kuin kansantalouden kilpailukyky. Kustannukset ja rakenteelliset tekijät 

vaikuttavat sekä kilpailukyvyn tasoon että investointien houkuttelevuuteen. Näin ollen 

voidaan olettaa, että Delgadon ym. (2012) esittämä malli kilpailukykykäsitteeseen 

rinnastetusta kansainvälisestä investointikelpoisuudesta ei ole täysin harhaanjohtava. 

2.3 Vaarallinen pakkomielle? 

Nobelisti, taloustieteilijä ja emeritusprofessori Paul Krugman (1994) ottaa 

artikkelissaan Competitiveness: A Dangerous Obsession kantaa kansantalouden 

kilpailukyvyn merkitykseen. Krugmanin artikkeliin on viitattu todella monissa 

kansantalouden kilpailukykyä koskevassa tekstissä, ja se on puhuttanut laajasti ympäri 

maailmaa. Artikkelissaan Krugman kuvailee kansantalouden kilpailukyvyn olevan 

kuin vaarallinen pakkomielle, joka johtaa vain huonoihin poliittisiin päätöksiin. 

Krugmanin mukaan kilpailukykyajattelu vaikuttaa negatiivisesti poliittisten 

keskusteluiden ja päätösten laatuun, ja voi aiheuttaa valtion taloudellisten resurssien 

väärinkäyttöä, protektionismia tai jopa maailmanlaajuisen kauppasodan.  

Krugman (1994) väittää kilpailukykyongelman olevan kotimaisen tuottavuuden 

ongelma sen sijaan, että kyse olisi kansainvälisessä kilpailussa epäonnistumisesta. 

Hänen mukaansa kilpailukyvystä on tullut korkealentoinen käsite seuraavista syistä: 

kilpailu on myyvää ja aiheuttaa jännitystä, se saa taloudelliset haasteet näyttämään 

helpommilta ratkaista, ja maiden johtajat ovat saaneet siitä hyödyllisen poliittisen 

välineen vaikeiden päätösten perusteluun tai välttelyyn. Poliittisten päättäjien 

virheellinen ajatusmalli valtioiden välisestä kilpailusta aiheuttaa Krugmanin mukaan 

vääränlaisia toimintatapoja, eikä kilpailukykyä tulisi sen vuoksi liittää 

kansantaloudelliseen konseptiin lainkaan.  

Brittiläinen taloustieteilijä ja emeritusprofessori John H. Dunning (1995) 

kyseenalaistaa kommentissaan Think Again Professor Krugman: Competitiveness 

Does Matter Krugmanin väitteitä kansantalouden kilpailukyvyn 

merkityksettömyydestä. Dunning uskoo valtioiden välisen suorituskyvyn arvioinnin 

olevan tärkeää, mikäli saavutettua informaatiota osataan ja aiotaan käyttää maan 

taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen. Dunning tiedostaa, etteivät valtioiden ja 
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yritysten tavoitteet ole samankaltaiset, mutta painottaa, että kansantaloudet voivat 

edistää hyvinvointitavoitteensa saavuttamista hyödyntämällä kansainvälisen 

kilpailukyvyn vertailua.  

Dunning (1995) huomauttaa, ettei maiden välisten tuottavuuksien vertailu ole 

merkityksetöntä, mikäli ollaan riittävän tietoisia tuottavuuteen vaikuttavista 

taustatekijöistä. Hänen mukaansa Krugmanin väite kilpailukyvyn 

merkityksettömyydestä perustui perinteisen kansainvälisen kaupan teoriaan ja sen 

oletuksiin esimerkiksi yritysten sijainnin rajoittamisesta resurssien 

liikkumattomuuden vuoksi. Tällainen ajattelumalli ei ole Dunningin mukaan 

realistinen nykypäivänä, koska tuotanto pyrkii siirtymään sille suotuisimmalle 

toiminta-alueelle.  

Itävaltalaisen taloustieteilijä ja professori Karl Aigingerin (2006) mukaan 

kilpailukykyajattelusta johtuvia virheellisiä poliittisia toimia ja uhkia aiheutuu 

huomattavasti harvemmin, mikäli kilpailukyvyn ajatellaan olevan kansallisvaltion 

kykyä luoda ja parantaa maan hyvinvointia. Kilpailukykyyn liittyvät konseptit, jotka 

keskittyvät tarkastelemaan hintakilpailukykyä tai ulkoista tasapainoa voivat 

helpommin johtaa harhaan. Aiginger painottaa myös, ettei yhden valtion kilpailukyvyn 

paraneminen johda toisen maan kilpailukyvyn heikkenemiseen. Aigingerin mukaan 

hyvinvointilähtöisellä kilpailukykyajattelulla voidaan saavuttaa parempia taloudellisia 

strategioita ja saada käsitystä maan heikkouksista ja vahvuuksista, sekä välttää 

mahdollisia väärinkäytöksiä ja uhkia, joita kansantalouden kilpailukyky Krugmanin 

mukaan aiheuttaa.  

Professori Colin Hay (2012) puolestaan väittää Krugmanin varoitusten 

kansantalouden kilpailukyvyn tavoittelemisesta kaikuneen kuuroille korville, koska 

kilpailukyky liitetään yhä useammin osaksi poliittisia keskusteluita. Hayn mukaan 

Krugmanin käsitys kansantalouden kilpailukyvyn määrittelemisestä meni pieleen siinä 

kohtaa, kun hän ajatteli poliitikkojen ymmärtäneen kilpailukyvyn ainoastaan 

valtioiden välisenä kamppailuna markkinaosuuksista. Krugmanin määritelmä 

kilpailukykyongelmalle on Hayn mukaan harhaanjohtava ja liian suppea. Hay ei sulje 

pois ajatusta kilpailukyvyn vaarallisesta pakkomielteestä, mutta esittää sen olevan 

ennemminkin kustannuskilpailukykyyn liittyvä ongelma nykypäivänä.  
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3 KILPAILYKYVYN TARKASTELEMINEN 

Kilpailukyvyn tarkastelussa täytyy ottaa huomioon, tehdäänkö tarkastelua yrityksen, 

toimialan vai kansantalouden näkökulmasta. Tarkastelutason lisäksi aikavälin 

määritteleminen on erityisen tärkeää. Kilpailukykyä voidaan tarkastella lyhyellä tai 

pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin tarkastelussa muuttuvia tekijöitä ovat hinnat ja 

kustannukset, jolloin voidaan puhua hinta- tai kustannuskilpailukyvystä. Pitkällä 

aikavälillä muuttuvia tekijöitä ovat hintojen lisäksi kansantalouden rakenteelliset 

tekijät, jolloin puhutaan rakenteellisesta kilpailukyvystä tai kasvukilpailukyvystä. 

Ratkaisevinta pitkän aikavälin kilpailukyvyn tarkastelussa on työn tuottavuus. 

(Stenborg ym., 2020.) 

Kilpailukyvyn tarkastelussa aikavälien erottelu on merkittävää, jotta mittaristo ja 

indikaattorit voidaan valita oikein. Ei tule kuitenkaan unohtaa lyhyen ja pitkän 

aikavälin kilpailukykyjen yhteyttä. Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn heikkoudet tulevat 

lopulta heijastumaan myös pitkän aikavälin kilpailukykyyn. Vastaavasti lyhyen 

aikavälin kustannuskilpailukyvyn paraneminen voi edesauttaa pitkän aikavälin 

tuottavuuden kehitystä.  (Maliranta & Vihriälä, 2013.)  

Kilpailukyky on optimaalisella tasolla silloin, kun kansantalous pystyy 

samanaikaisesti saavuttamaan hyvän sisäisen ja ulkoisen tasapainon. Ulkoinen 

tasapaino tarkoittaa kansantalouden vaihtotaseen jotain toivottavaa tasoa, jolloin 

alijäämä on kestävällä tasolla eikä valtio velkaannu liikaa. Sisäisellä tasapainolla 

tarkoitetaan mahdollisimman alhaista työttömyysastetta, vakaata hintakehitystä ja 

julkisen talouden tasapainoa. (Boltho, 1996.) 

Lyhyen aikavälin kilpailukyky keskittyy sisäisen ja ulkoisen tasapainon optimointiin 

ja pitkän aikavälin kilpailukyky varmistamaan kansalaisille mahdollisimman korkean 

elintason ja hyvinvoinnin. Mikäli ulkoiseen tasapainoon päästään vain sisäisen 

tasapainon kustannuksella tai päinvastoin, kilpailukyky on heikkoa. Kansantalouden 

kannalta ei ole järkevää tavoitella mahdollisimman korkeaa lyhyen aikavälin 

kilpailukykyä vaan sopivaa, talouskasvun vakautta ja tasapainoisuutta edistävää 

kilpailukyvyn tasoa. (Kajanoja, 2017; Maliranta, 2014a, s. 5–6.) 
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Rakenteellisten tekijöiden muutosten arvioiminen ja mittaaminen on huomattavasti 

haastavampaa ja monimutkaisempaa kuin hintojen, kustannusten tai kannattavuuden 

analysointi. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin kilpailukyky vaikuttavat osaltaan 

kansantalouden viennin menestykseen. (Stenborg ym., 2020.) Lyhyellä aikavälillä 

kilpailukykyä tarkastellaan yhden tai muutaman vuoden tähtäimellä ja pitkän aikavälin 

tarkastelu kattaa viidestä kymmeneen vuotta, jopa vuosikymmeniä (Ylhäinen, Ali-

Yrkkö, Fornaro & Pajarinen, 2020).  

3.1 Lyhyen aikavälin näkökulma 

Lyhyen aikavälin kilpailukyky on ulkoisen ja sisäisen tasapainon optimointia. 

Kilpailukyvyn ei tulisi olla lyhyellä aikavälillä katsottuna liian hyvää tai liian heikkoa. 

Liian hyvällä kilpailukyvyllä voidaan edistää vientiä ja vientisektorilla toimivien 

yritysten kilpailukykyä, mikä aiheuttaa kotimaan markkinoilla toimivien yritysten 

kilpailukyvyn ja työntekijöiden palkkojen heikkenemistä. Liian huono kilpailukyky 

aiheuttaa päinvastaisia vaikutuksia kansantalouteen. (Huovari ym., 2022.) 

Lyhyellä aikavälillä kilpailukykyä mitataan vertaamalla kotimaisia hintoja ja 

kustannuksia suhteessa muihin maihin. Hintakilpailukyky on suoraviivainen tapa 

arvioida maan kykyä tuottaa tiettyä hyödykettä. Mikäli hyödykkeen kotimaisen 

tuotannon hinta on johonkin vertailumaahan nähden suhteutettuna edullisempi, 

valtiolla on kilpailukykyä kyseisen hyödykkeen tuottamisessa. Hintakilpailukyvyn 

mittari, joka analysoi kahden maan tuotannon välistä kilpailukykyä on melko suppea 

tapa arvioida kansantalouden kilpailukykyä, ja mikäli mittaria laajennetaan useamman 

maan vertailuun, sen tarkkuus heikkenee. (Siggel, 2010.)  Lyhyen aikavälin 

kilpailukykyä tarkasteltaessa tuottavuus on myös merkittävä tekijä, mutta poliittisen 

päätöksenteon kannalta mielenkiintoisempia muuttujia ovat työn hinta, välituotteiden 

hinnat ja yritystoiminnan kannattavuus (Maliranta, 2014a, s. 8).  

Hintojen sijaan kilpailukykyä voidaan mitata myös kustannusten avulla, jolloin 

kyseessä on kustannuskilpailukykyyn perustuva näkökulma. Kustannuskilpailukyky 

ja suhteellinen etu ovat läheisesti toisiinsa liittyvät, mutta eivät kuitenkaan identtiset 

käsitteet, ja näiden välinen ero on tärkeää muistaa poliittisessa päätöksenteossa.  

Suhteellista etua on historiassa mitattu työpanosten kustannuksia vertailemalla. 
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(Siggel, 2010.) Kustannuskilpailukyky kertoo, ovatko työn kustannukset 

optimaalisella tasolla suhteessa tuottavuuteen pitkällä aikavälillä, lisäksi hinta- ja 

kustannuskilpailukykyä tarkastellaan aina suhteessa muihin maihin (Huovari, 

Keskinen, Kiema, Lähdemäki & Villanen, 2020). 

3.2 Pitkän aikavälin näkökulma - tuottavuus 

Kansalaisten hyvinvoinnin ja elintason kasvu on pitkän aikavälin kilpailukyvyn 

tärkein tavoite. Elintason kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun, joten tuottavuus on 

pitkän aikavälin tarkastelussa merkittävin tekijä. Tuottavuuden kasvu puolestaan 

perustuu esimerkiksi teknologiseen kehitykseen, jota voidaan parantaa tekemällä 

panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (t&k&i). Kyseisiä 

panostuksia tehdään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Uuden tiedon, 

osaamisen ja innovaatioiden luomiseen keskittyvät yksiköt muodostavat yhdessä 

innovaatioekosysteemin. (Arora, Belenzon, Patacconi & Suh, 2020.) 

Innovaatioekosysteemin toiminta ja t&k&i-panostukset eri instituutioissa vaikuttavat 

kansantalouden tuottavuuteen (Stenborg ym., 2020). Kuviossa 2 esitellään 

tuottavuuteen panostamista eri instituutioissa, panostuksen vaikutusmekanismeja ja 

prosessin tuloksia. Tuottavuuteen panostaminen yrityksissä, yliopistoissa ja 

tutkimuslaitoksissa vaikuttaa lopulta myös kansantalouden tuottavuuteen. Yrityksen 

tuottavuuden kasvu, teknologian käyttöönotto ja hallinta sekä luova tuho parantavat 

kansantalouden tuottavuutta pidemmällä aikavälillä katsottuna. 

 

Kuvio 2. Tuottavuuteen panostamisen vaikutukset (mukaillen Stenborg ym., 2020, s. 47). 

T&K&I

Kansantaloudessa

- Yritykset

- Yliopistot ja

tutkimuslaitokset

Tuottavuuden kasvu 

kansantaloudessa

Tuottavuuden kasvu

yrityksessä

Teknologian leviäminen

yritysten välillä

Luova tuho

Panostus Mekanismi Tulos
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Luovalla tuholla tarkoitetaan tuottavuutta vahvistavaa yritysrakenteiden muutosta. 

Luova tuho kuvailee tilannetta, jossa uusia yrityksiä tulee markkinoille, vanhoja 

poistuu ja tuotannontekijät kohdentuvat uudelleen yritysten välillä. Uudet työpaikat 

tulevat vanhojen huonosti tuottavien tilalle ja tuottavuus kasvaa. Vanhojen 

työpaikkojen tuhoutuessa monet jäävät työttömäksi, mikä puolestaan aiheuttaa 

sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Luovalla tuholla on näin ollen myös merkittäviä 

haittavaikutuksia. (Maliranta, 2014b.) 

Teknologisen kehityksen merkitys on nykypäivänä korostunut digitalisaation ja 

globalisaation myötä. Sekä yrityksiltä että valtioilta vaaditaan teknologista osaamista 

ja investointeja teknologisiin palvelimiin. Esimerkiksi Suomessa lähestulkoon kaikki 

julkisten palveluiden ajanvarausjärjestelmät ja tukipalvelut on siirretty sähköisiin 

palvelimiin. Yritysten sisällä toimintoja on sähköistetty, henkilökuntaa koulutettu ja 

palveluiden saantia sen myötä helpotettu. Teknologinen kehitys ei kuitenkaan ole 

aivan kaikki kaikessa pitkän aikavälin kilpailukykyä tarkasteltaessa, vaan on monia 

muitakin seikkoja, joita tulee ottaa huomioon.  

Pitkän aikavälin tavoitteen, hyvinvoinnin parantamisen saavuttamiseen tarvitaan 

monenlaista poliittista päättämistä ja järjestelyä. Hyvinvoinnin ja talouskasvun välillä 

on todettu olevan vahva yhteys huolimatta siitä, millä mittarilla tutkimusta on tehty. 

Pitkän aikavälin rakenteellisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan siis kansantalouden 

kykyä luoda tuottavuutta. Tarkoituksena on edistää tekijöitä, joilla 

kokonaistuottavuuden kasvua voidaan nopeuttaa. Kansantalouden kilpailukyvykkyys 

mahdollistaa uusien investointien syntyä, mikäli valtio vaikuttaa houkuttelevalta 

investointikohteelta. Investointien kasvu lisää valtion talouskasvua ja edesauttaa 

teknologian ja osaamisen välittymistä maahan. Pitkän aikavälin kilpailukyvyn 

analysointi ja mittaaminen on monimutkaista verrattuna lyhyen aikavälin tarkasteluun. 

(Stenborg ym., 2020.) 
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4 KUSTANNUSKILPAILUKYVYN MITTAAMINEN 

Kajanojan (2017) mukaan kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen 

tasapainon edellytyksiä kustannusten näkökulmasta. Ulkoisten edellytysten ollessa 

hyvällä tasolla, tuotannon ja työllisyyden suotuisa kehitys on mahdollista talouden 

avoimella sektorilla. Talouden avoin sektori tarkoittaa niitä tuotannon aloja, jotka ovat 

suorassa yhteydessä kansainväliseen kilpailuun.  

Fagerbergin (1988) mukaan maan kustannuskilpailukyky vaikuttaa kilpailukykyyn, 

mutta ei niin paljoa kuin yleensä ajatellaan. Hänen mukaansa merkittävimmät 

kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ovat teknologinen kehitys ja kyky 

kilpailla toimituksissa, vaikkakin reaalinen yksikkötyökustannusten mittari (Real Unit 

Labor Cost, RULC) tuntuu olevan suosituin tapa arvioida valtion kilpailukykyä. Siggel 

(2010) puolestaan näkee kustannuskilpailukyvyn olevan johdonmukaisin tapa mitata 

maan kilpailukykyä. Näkemyksiä asiaan on monia, samoin kuin mittareita ja tulkintoja 

kilpailukyvystä ja sen merkityksestä ylipäätään.  

Kustannuskilpailukyvyn mittaamiseen on aiheellista käyttää useampia eri mittareita, 

jolloin saadaan parempi käsitys kustannuskehityksen kokonaiskuvasta. Ei voida sanoa, 

että jotain tiettyä mittaria voitaisiin soveltaa kaikkiin olosuhteisiin, eivätkä kaikki 

mittarit ole hyödyllisiä tietyn maan kustannuskilpailukyvyn kehitystä mitattaessa. 

Kustannuskilpailukyvyn mittareiden avulla voidaan analysoida tietyn 

kustannussuureen kotimaista kehitystä suhteessa vertailumaihin samassa valuutassa 

ilmaistuna. (Kajanoja, 2017.)  

Taulukko 1 havainnollistaa kilpailukykymittarin muodostamisprosessia selkeämmin. 

Hinta- tai kustannusmuuttujan valinta on mielenkiintoisin osa tätä prosessia. 

Kilpailukyvyn mittaaminen lyhyellä aikavälillä voi perustua esimerkiksi 

työkustannuksiin, yksikkötyökustannuksiin, yleiseen hintatasoon, vientihintaan tai 

efektiiviseen valuuttakurssiin. Mittarin muodostamisessa tulee ottaa huomioon, mitä 

talouden sektoria sillä halutaan tarkastella. Vertailumaiden valinta kohdistetaan 

yleensä joko kauppakumppanimaihin tai samalla kehitystasolla oleviin maihin.  
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Taulukko 1. Kilpailukykymittarin muodostaminen (mukaillen Huovari ym., 2020, s. 16). 

Valinta Vaihtoehtoja Kommentti 

 Indikaattorin tyyppi  

Hinta- tai kustannusmuuttuja 

Työkustannus/ 

Palkansaajakustannukset, Yleinen 

hintataso, Vientihinta, 

Valuuttakurssi 

Näistä voidaan laskea 

yksikkötyökustannuksia ja 

reaalisia efektiivisiä 

valuuttakurssi-indikaattoreita 

Talouden sektori 
Koko talous, Avoin sektori, 

Tehdasteollisuus 
 

 Vertailutapa  

Vertailumaat 
Samalla kehitystasolla olevat 

maat, Kauppakumppanimaat 

Tiedon saatavuus rajoittaa 

vertailumaiden valintaa 

Valuuttakurssien huomiointi 
Kansalliset valuutat, Sama 

valuutta (esim. euro tai dollari) 
 

Kustannuskilpailukykymittaria muodostaessa on tehtävä erilaisia valintoja, jotta 

mittari vastaa mahdollisimman hyvin sen hetkisiin tarpeisiin.  Hinta- tai 

kustannusmuuttujan, tarkastelutason, perusvuoden tai -vuosien keskiarvon, 

vertailujoukon ja vertailumaiden valinta ovat osa kustannuskilpailukykymittarin 

muodostamisprosessia. Kilpailukykymittarin luomisprosessi sisältää taulukossa 

esitettyjen indikaattorin tyyppiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi muun muassa 

frekvenssin ja perusvuoden valinnan. Vertailutapaan liittyviä lisävalintoja ovat 

esimerkiksi vertailumaiden painotus, painotustyyppi ja keskiarvon laskemistavan 

valinta. Näiden lisäksi tulee vielä valita, vertaillaanko kilpailukykyindikaattorin tasoja 

vai suhteellisia muutoksia. (Huovari ym., 2020.) 

4.1 Työkustannukset 

Työntekijää tai työtuntia kohti laskettujen työkustannuksen kehityksen suunnilleen 

saman kehitystason maiden välinen vertailu on Kajanojan (2017) mukaan 

yksinkertaisin kustannuskilpailukyvyn mittari. Työkustannusten kehitystä tulisi 

Kajanojan mukaan tarkastella koko talouden tasolla, koska avoimen sektorin 

kustannuksiin ja kannattavuuteen vaikuttavat myös muiden toimialojen 
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työkustannukset. Työkustannusten suureena käytetään yleisimmin kansantalouden 

tilinpidon palkansaajaa kohti laskettuja palkansaajakorvauksia.  

Työkustannukset sisältävät palkkakustannusten lisäksi työnantajamaksut, mutta eivät 

yrittäjien työpanoskustannuksia niiden hankalan saatavuuden vuoksi. 

Yksikkötyökustannuksiin tehdäänkin tästä syystä usein yrittäjäkorjausta. Työn 

tuottavuuden maiden väliset erot tekevät työkustannuksista kilpailukykymittarina 

melko puutteellisen. Yksikkötyökustannukset ovatkin työkustannuksiin verrattuna 

edistyksellisempi mittari, jossa myös työn tuottavuus on otettu huomioon. (Huovari 

ym., 2020.) 

4.2 Nimelliset yksikkötyökustannukset 

Kun halutaan tarkempaa ja realistisempaa informaatiota talouden avoimen sektorin 

tuotannon ja työllisyyden edellytyksistä, voidaan tarkastella työkustannusten 

suhteellista kehitystä suhteutettuna johonkin tuotannon kehityksen muuttujaan. 

Nimelliset yksikkötyökustannukset (Nominal Unit Labor Cost, NULC) suhteuttavat 

työkustannukset tuotannon määrän kehitykseen. (Kajanoja, 2017.)  

Nimelliset yksikkötyökustannukset toimivat samoilla markkinoilla kilpailevien 

yritysten hintakilpailukykymittarina, mutta eri markkinoilla kilpaileville yrityksille 

mittari voi jäädä puutteelliseksi, koska hintojen kehitykseen vaikuttavat myös muut 

yrityksestä riippumattomat tekijät. Kansantalous on kilpailukykyinen, kun sen 

tuotoksen hinta alenee suhteessa verrokkimaihin. (Maliranta, 2014a, s. 10.) 

Yhtälö (1) kuvaa nimellisten yksikkötyökustannusten yksinkertaistettua mallia, jossa 

nimelliset yksikkötyökustannukset 𝑁𝑈𝐿𝐶 määräytyvät nimellisten työkustannusten W 

ja tuotannon volyymin 𝑄𝑣 osamääränä: 

𝑁𝑈𝐿𝐶 =  
𝑊

𝑄𝑣
=

𝑊/𝐻

𝑄𝑣/𝐻
 . 

(1) 
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Nimelliset yksikkötyökustannukset voidaan laskea myös yhtälön 1 esittämällä 

vaihtoehtoisella tavalla, jossa keskimääräiset työkustannukset 𝑊/𝐻 jaetaan työn 

tuottavuudella 𝑄𝑣/𝐻. Tällöin nimelliset työkustannukset ja tuotannon volyymi 

suhteutetaan työpanokseen, tässä tapauksessa työtunteihin H. 

Nimellisiä yksikkötyökustannuksia laskettaessa tuotannon volyymina voidaan käyttää 

joko bruttokansantuotetta (BKT) tai arvonlisää. Valinnalla ei ole merkittävää 

vaikutusta laskennan lopputulokseen, mutta yleensä kansantalouden 

yksikkötyökustannusten laskemiseen käytetään bruttokansantuotetta ja toimialojen 

tasolla käytetään arvonlisää. Työkustannukset lasketaan yleensä vain palkansaajat 

kattavien palkansaajakorvausten mukaan, jolloin yrittäjien työkustannukset jäävät 

huomioimatta. Yrittäjien huomiotta jättäminen voi vaikuttaa yksikkötyökustannuksiin, 

joten olisi parasta tehdä niin sanottu yrittäjäkorjaus. (Huovari ym., 2020.) 

Yhtälö (2) kuvaa nimellisten yksikkötyökustannusten mallia, jossa yrittäjäkorjaus on 

otettu huomioon jakamalla palkansaajien mukaan lasketut keskimääräiset 

työkustannukset työllisten perusteella lasketulla työn tuottavuudella: 

𝑁𝑈𝐿𝐶 =  
𝑊/𝐻𝑝𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛𝑠𝑎𝑎𝑗𝑎𝑡

𝑄𝑣/𝐻𝑡𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡
 . 

(2) 

Nimellisten yksikkötyökustannusten laskeminen voidaan suorittaa eri tavoin, eikä 

laskentatavalla ole suurta merkitystä lopputulokseen etenkään lyhyellä aikavälillä. 

Merkittävin muuttujien valintaan vaikuttava tekijä on tietojen saatavuus, jossa esiintyy 

myös maiden välisiä eroavaisuuksia. Yrittäjäkorjausta ei voida tehdä, mikäli 

ajankohtaista tietoa on saatavilla vain työllisistä eikä palkansaajista. (Huovari ym., 

2020.)  

4.2.1 Tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset 

Kustannuskilpailukyvyn mittarina käytetään usein tehdasteollisuuden suhteellisia 

nimellisiä yksikkötyökustannuksia. Tehdasteollisuuden nähdään altistuvan herkimmin 
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suoralle kansainväliselle kilpailulle. Kyseisen mittarin suoraviivaisuus on vahvasti 

riippuvainen maiden teollisuuden rakenteellisista tekijöistä ja niiden vaikutuksista 

suhteelliseen hintakehitykseen. Mittarin tulkinta on helppoa, mikäli vertailumaiden 

teollisuuden rakenteet eivät eroa merkittävästi toisistaan. Toimialarakenteissa on 

kuitenkin merkittäviäkin eroja maiden välillä, joten yksikkötyökustannukset eivät ole 

välttämättä hyödyllinen kilpailukyvyn mittari. (Huovari ym., 2020; Kajanoja, 2012, 

2017.)  

4.2.2 Vaihtosuhdekorjatut nimelliset yksikkötyökustannukset 

Vaihtosuhdekorjatut koko taloutta koskevat nimelliset yksikkötyökustannukset ottavat 

huomioon vaihtosuhteen muutoksena näkyvät vertailumaista poikkeavat vienti- ja 

tuontihintojen muutokset. Tämänkaltainen lähestymistapa kustannuskilpailukyvyn 

mittaamiseen ei ole aivan yleisimmästä päästä. Kustannuskilpailukyvyn perinteiseen 

lähestymistapaan perustuen vaihtosuhteen kehitys on välttämätöntä ottaa huomioon 

työkustannusten kehityksen tasapainoisuutta arvioitaessa. Vaihtosuhdekorjatut 

yksikkötyökustannukset kasvavat, mikäli vaihtosuhde heikkenee, työkustannukset 

nousevat tai työn tuottavuus vähenee. (Huovari ym., 2020; Kajanoja, 2017.) 

Yhtälö (3) kuvaa vaihtosuhdekorjattujen nimellisten yksikkötyökustannusten mallia, 

jossa vaihtosuhdekorjatut nimelliset yksikkötyökustannukset 𝑁𝑈𝐿𝐶𝑡𝑜𝑡 määräytyvät 

nimellisten työkustannusten ja vaihtosuhdekorjatun bruttokansantuotteen 𝐵𝐾𝑇𝐴𝑑𝑗 

osamääränä: 

𝑁𝑈𝐿𝐶𝑡𝑜𝑡 =  
𝑊

𝐵𝐾𝑇𝐴𝑑𝑗
 ≈  

𝑊

𝑄𝑣+
𝑋𝑐
𝑃𝑀

−𝑋𝑣

 . 

(3) 

Yhtälössä 3 esitetty bruttokansantuotteen vaihtosuhdekorjaus määräytyy 

bruttokansantuotteen volyymin 𝑄𝑣 ja tuonnin hintaindeksiin 𝑃𝑀 suhteutetun nimellisen 

viennin 𝑋𝑐 summana, josta vähennetään viennin volyymi 𝑋𝑣. 
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Hintakehitys vaikuttaa vaihtosuhdekorjattuihin yksikkötyökustannuksiin, minkä takia 

vaihtosuhdekorjauksen merkitys on olematon silloin, kun vienti- ja tuontihinnat ovat 

samanlaisessa kehityksessä. Mitä nopeammin vientihinnat kasvavat suhteessa 

tuontihintoihin, sitä pienemmät vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset ovat. 

Vaihtosuhdekorjauksella pyritään huomioimaan se, ettei tuottavuuden kasvu 

automaattisesti tarkoita yritysten palkanmaksukyvyn ja kilpailukyvyn paranemista, 

mikäli sen hyödyt valuvatkin ulkomaille vientihintojen laskuna. (Stenborg ym., 2020.) 

4.3 Reaaliset yksikkötyökustannukset 

Koska nimellisten yksikkötyökustannusten avulla ei aina saada riittävän kattavaa 

kuvaa kansantalouden kilpailukyvyn kehityksestä joko toimialarakenteen erilaisuuden 

tai tuotteiden laadun vaikutusten puutteellisen mittauksen vuoksi, tuotannontekijöiden 

hintoja voidaan mitata tuotoksen hinnoin eli käyttää reaalisia yksikkötyökustannuksia 

(Real Unit Labor Cost, RULC) kilpailukyvyn mittarina. Reaalisten 

yksikkötyökustannusten mittarissa tuotannontekijöiden kustannukset suhteutetaan 

tuotannon arvoon, ei volyymiin, ja näin saadaan tietoon työn tulo-osuus, joka kuvaa 

käänteisesti myös tuotannon kannattavuuden kehitystä. Reaalisiin 

yksikkötyökustannuksiin perustuvan mittarin mukaan kustannuskilpailukykyä 

parantavat tuottavuuden nopea kasvu, työvoimakustannusten hidas kasvu ja 

arvonlisäyksen hinnan nopea kasvu. (Maliranta, 2014a, s. 10–11.)  

Yhtälö (4) kuvaa reaalisten yksikkötyökustannusten mallia, jossa reaaliset 

yksikkötyökustannukset 𝑅𝑈𝐿𝐶 määräytyvät nimellisten työkustannusten ja tuotannon 

arvon 𝑄𝑐 osamääränä: 

𝑅𝑈𝐿𝐶 =  
𝑊

𝑄𝑐
=  

𝑁𝑈𝐿𝐶

𝑃𝑄
 . 

 (4) 

Reaaliset yksikkötyökustannukset voidaan laskea myös yhtälön 4 esittämällä 

vaihtoehtoisella tavalla, jossa nimelliset yksikkötyökustannukset jaetaan tuotannon 

hinnalla 𝑃𝑄.  
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Reaalinen yksikkötyökustannusmittari ottaa vaihtosuhdekorjatun nimellisen 

yksikkötyökustannusmittarin tavoin huomioon tuottavuuden kehityksen hyötyjen 

mahdollisen valumisen maiden rajojen ulkopuolelle vientihintojen laskuna. Sekä 

nimellisen että reaalisen yksikkötyökustannuksen mittaria voidaan käyttää 

kokonaisten toimialojen ja kansantalouksien tasolla. Useimmiten näiltä tasoilta 

tarkastellessa työpanoksen ilmaisuun käytetään työtuntien sijaan työntekijöiden 

lukumäärää. Tämä johtuu siitä, että monien maiden kohdalla oikeita työtuntimääriä ei 

ole saatavilla. (Stenborg ym., 2020.) 

4.4 Suhteelliset yksikkötyökustannukset 

Maan kilpailukykyä pystytään arvioimaan vain suhteessa muihin maihin. 

Kansantalouden nimelliset tai reaaliset yksikkötyökustannukset tulee suhteuttaa 

valittujen vertailumaiden kustannuksiin, jotta kilpailukykyä voidaan mitata. Tällöin 

puhutaan suhteellisista nimellisistä yksikkötyökustannuksista (Relative Nominal Unit 

Labor Cost, RNULC) tai suhteellisista reaalisista yksikkötyökustannuksista (Relative 

Real Unit Labor Cost, RRULC). Myös valtion kustannuskilpailukyvyn muutosta 

mitattaessa maan yksikkötyökustannuksien muutokset tulee suhteuttaa 

kilpailijamaiden yksikkötyökustannuksiin. Vertailumaiden valinta ja painottaminen 

on kustannuskilpailukyvyn mittaamisen kannalta tärkeä tehtävä. Maita tulisi painottaa 

esimerkiksi sen mukaan, kuinka tärkeitä tekijöitä ne ovat kotimaiselle tuonnille ja 

viennille. (Maliranta, 2014a, s.11.)  

4.5 Efektiiviset valuuttakurssit 

Hinta ja kustannuskilpailukykyä voidaan mitata myös nimellisellä efektiivisellä 

valuuttakurssilla tai reaalisella efektiivisellä valuuttakurssilla (Real Effective 

Exchange Rate, REER). Nimellinen efektiivinen valuuttakurssi on valikoitujen 

kahdenvälisten valuuttakurssien painotettu keskiarvo, joka kertoo valuutan 

vahvistumisesta tai heikkenemisestä suhteessa muihin valittuihin valuuttoihin. 

(Huovari ym., 2020.) 

Reaalinen efektiivinen valuuttakurssi on nimellinen efektiivinen valuuttakurssi, joka 

on korjattu ulkomaisten ja kotimaisten kustannusten ja hintojen eroilla. Laskemiseen 



23 

käytetään useimmiten kuluttajahintaindeksiä (Consumer Price Index, CPI) tai 

yksikkötyökustannuksia (Unit Labor Cost, ULC). Reaalinen efektiivinen 

valuuttakurssi kuvastaa maan tuotteiden hintoja suhteessa kilpailijamaihin. 

Yksikkötyökustannuksilla devalvoitu efektiivinen valuuttakurssi ja suhteelliset 

nimelliset yksikkötyökustannukset samassa valuutassa ilmaistuna ovat käytännössä 

sama asia. Reaalisen efektiivisen valuuttakurssin vahvistuminen tarkoittaa maan 

kustannuskilpailukyvyn heikkenemistä ja päinvastoin. Toisaalta maan 

kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen on todettu olevan yhteydessä maan viennin 

kohentumiseen. (Kajanoja, 2017; Nieminen, 2016.) 

4.6 Kustannuskilpailukyvyn merkitys 

Koska maiden tuotantoa on hajautettu yli valtioiden rajojen, kansainvälisen kilpailun 

luonne on muuttunut. Kysymykset siitä, tarvitaanko kustannuskilpailukykyä 

nykypäivänä tai voidaanko valtion kilpailukykyä mitata työn kustannusten perusteella 

ovat nousseet esille. Teknologinen kehitys ja maiden rajojen yli hajautettu tuotanto 

ovat vaikuttaneet kustannuskilpailukyvyn merkitykseen. Yhden maan 

kustannustasolla ei välttämättä ole niin suurta merkitystä, mikäli tuotanto on hajautettu 

useampaan valtioon. Kajanojan (2016) mukaan niin kauan kuin ihmisten tekemää 

työtä edelleen tarvitaan, kustannuksilla on merkitystä kansainvälisessä kilpailussa. 

Teknologinen kehitys on vaikuttanut ihmistyön tarpeen vähenemiseen, mutta ei 

toistaiseksi ainakaan ole syrjäyttänyt sitä kokonaan.  

Timmer, Los, Stehrer ja de Vries (2013) ovat esittäneet uuden tavan mitata 

kansainvälistä kilpailukykyä, joka perustuu maiden lopputuotteiden tuotantoon 

aikaansaamaan arvonlisäykseen. Heidän mukaansa aiemmat mittarit eivät toimi 

nykypäivän taloudessa, jossa tuotannon hajauttaminen on yhä yleisempää. Uusi mittari 

on nimeltään global value chain (GVC) income, joka vapaasti suomennettuna 

tarkoittaa globaaleihin arvoketjuihin liittyvää tuloa. Heidän mukaansa aikaisemmat 

kustannuskilpailukykyä arvioivat mittarit eivät näytä talouksien todellista tilannetta, 

vaan niiden perusteella saadut arviot voivat olla harhaanjohtavia. Kajanojan (2016) 

mukaan empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet kustannuskehityksellä 

olevan vaikutusta maan kilpailukykyyn ja ulkomaankauppaan. 



24 

5 RAKENTEELLISEN KILPAILUKYVYN MITTAAMINEN 

Pitkän aikavälin rakenteellista kilpailukykyä voidaan kutsua myös 

kasvukilpailukyvyksi. Pitkän aikavälin kilpailukykyä ajatellaan kansalaisten elintason 

ja hyvinvoinnin maksimointitehtävänä. Lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyvyn 

todettiin aiemmin vaikuttavan vientiin lyhyellä tähtäimellä. Pitkän aikavälin 

rakenteellinen kilpailukyky edistää tuottavuutta ja antaa edellytyksiä viennin 

menestykselle. Kustannuskilpailukyky voi olla liian huono tai hyvä mutta, pitkän 

aikavälin kasvukilpailukykyä tarkastellessa tilanne on toinen. Pitkällä aikavälillä on 

tavoitteena mahdollisimman nopea talouskasvu, joka edesauttaa hyvinvoinnin 

kehittymistä, joten kasvukilpailukyvyn halutaan olevan mahdollisimman hyvällä 

tasolla. Kansantaloudet kilpailevat pitkällä aikavälillä siitä, kuinka korkean 

hyvinvoinnin ne voivat kansalaisilleen tuottaa. (Stenborg ym., 2020.) 

Kansantalouden pitkän aikavälin rakenteellista kilpailukykyä voidaan havainnollistaa 

esimerkiksi Pajarisen ym. (2017) esittämän kilpailukykypyramidin avulla. Kyseinen 

kilpailukykypyramidi on alun perin lähtöisin Irlannin kilpailukykyraportista, mutta 

sitä on sovellettu Pajarisen ja muiden kirjoittajien toimesta. Kuviossa 3 esitetään 

kilpailukykypyramidin sovellettu malli, jolla voidaan edesauttaa rakenteellisen 

kilpailukyvyn johdonmukaista hahmottelua. 

 

Kuvio 3. Kilpailukykypyramidi (mukaillen Pajarinen ym., 2017, s. 51). 
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Kilpailukykypyramidin huipulla on pitkän aikavälin kilpailukyvyn perimmäinen 

tavoite, nykyisten ja tulevien kansalaisten hyvinvointi. Pyramidin pohjimmaisena ovat 

kilpailukyvyn perusteet, ne pitkävaikutteiset ja hitaasti muuttuvat tekijät, joiden 

koetaan olevan välttämättömiä sekä pitkän että lyhyen aikavälin kilpailukyvylle. 

Pyramidin keskelle jäävät kilpailukyvyn ajurit ovat mittaamisen ja poliittisten toimien 

kannalta kiinnostavin osio. Kilpailukyvyn ajureihin kohdistuneet poliittiset toimet 

voivat näkyä jo muutaman vuoden säteellä, mutta niiden lopulliset vaikutukset näkyvät 

vasta pidemmän aikajakson jälkeen (Pajarinen ym., 2017). 

Kuten kuviossa 3 kuvataan, huipulla ja tavoitteena oleva kansalaisten hyvinvointi 

syntyy perusteiden ja ajureiden vaikutusten myötä. Perusteita eli pitkän aikavälin 

muuttuvia tekijöitä ovat instituutiot ja kulttuuri, infrastruktuuri, yritys- ja 

toimialarakenteet, koulutus ja osaaminen sekä innovaatiot ja teknologia. Nämä tekijät 

ovat hitaasti muuttuvia, eikä niihin voida vaikuttaa lyhyellä aikavälillä tehokkaasti. 

Ajureihin sisältyvät makrotaloudellinen konteksti, yritysrahoitus, työmarkkinat ja 

luova uudistuminen. Tässä lohkossa esiintyvät tekijät ovat perusteita nopeampia 

muuttumaan, ja ne vaikuttavat melko suorasti tuotteiden ja palveluiden tarjontaan.  

Pitkällä aikavälillä talouskasvu ja hyvinvoinnin kehitys ovat vahvasti riippuvaisia 

tuottavuudesta. Paremman tuottavuuden ansiosta kansalaiset voivat sekä kuluttaa 

enemmän että viettää enemmän vapaa-aikaa, minkä nähdään kasvattavan 

hyvinvointia. Pitkän aikavälin rakenteellisen kilpailukyvyn tarkastelulla tarkoitetaan 

hyvinvoinnin ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä 

noin 5–10 vuoden tai jopa vuosikymmenien ajanjaksolla. Keskeisenä tekijänä 

rakenteellisen kilpailukyvyn mittaamiselle käytetään siis työn tuottavuuden kehitystä. 

Kasvukilpailukykymittarin tulee koostua korkeamman tuottavuuden mahdollistavista 

osatekijöistä ei kilpailukyvyn tulemista, joita ovat esimerkiksi korkeammat palkat ja 

omistajien tuotot. (Stenborg ym., 2020.) 

Tuottavuuden kasvun lisäksi kansantalouden vaurautta voidaan lisätä myös 

esimerkiksi vaihtosuhteen paranemisella, mikäli valtio onnistuu tuottamaan 

vientihyödykkeitä, joiden hinta nousee nopeammin kuin tuontihyödykkeiden. 

Tällaisessa tilanteessa kyse on erikoistumisesta arvokkaampiin tuotteisiin. Mikäli 

valtio onnistuu tuottamaan mahdollisimman korkean arvonlisäyksen tuotteita ja 
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saamaan tuotteita kaupaksi kansainvälisillä markkinoilla mahdollisimman korkealla 

hinnalla, kansantalouden vauraus lisääntyy. Talouskasvu lisää tutkitusti kansalaisten 

onnellisuutta. (Maliranta & Vihriälä, 2013.) Hyvinvoinnin mittaaminen on sinällään 

haastava prosessi, mutta useimmiten hyvinvoinnin mittarina käytetään henkeä kohti 

laskettua bruttokansantuotetta (Stenborg ym., 2020). 

Tunnetuimmat kansainväliset maiden välistä kilpailukykyä mittaavat laitokset, 

sveitsiläinen yksityinen kauppakorkeakoulu (International Institute for Management 

Development, IMD) ja Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) 

tekevät vuosittaisia raportteja ja rankingeja kilpailukyvystä. Näiden instituutioiden 

kehittämät kilpailukykyindikaattorit keskittyvät rakenteellisten kilpailukykytekijöiden 

mittaamiseen, vaikkakin IMD:n mittari sisältää myös kustannuskilpailukyvyn 

piirteitä. Sekä IMD että WEF ovat suorittaneet vuosien varrella monia muutoksia 

indikaattoreihinsa, joten eri vuosina tehtyjä analyyseja ei voida suoraan vertailla 

keskenään. (Stenborg ym., 2020.)  

5.1 IMD:n kilpailukykymittari 

IMD:n kilpailukykymittari perustuu keskeiseen ajatukseen siitä, että kansantalouden 

toimintaympäristö vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn joko positiivisella tai 

negatiivisella tavalla. Mittarilla tarkastellaan, miten hyvin valtiot kykenevät luomaan 

ja ylläpitämään yritystoimintaa tukevaa toimintaympäristöä. Kansantalouden 

toimintaympäristö jaetaan mittarissa neljään ympäristön päätekijään, jotka ovat 

taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky ja 

infrastruktuuri. Jokainen näistä päätekijöistä jaetaan vielä viiteen alatekijään, joten 

IMD:n kilpailukykymittari jakaantuu yhteensä 20 alatekijään. (Stenborg ym., 2020.) 

Alatekijöiden taustalla käytettäviä kriteerejä on vuonna 2019 ollut 332. Lopullisen 

analyysin laatimisessa jokaisen alatekijän painoarvo on viisi prosenttia huolimatta 

siitä, kuinka paljon kriteerejä on ollut saatavilla. Kokonaissijoituksen laskennassa 

otetaan huomioon, mistä lähteistä muuttujat on saatu. Tilastolähteistä saadut niin 

sanotut kovat muuttujat saavat 
2

3
 painoarvon ja kyselymuuttujat eli pehmeät muuttujat, 

jotka ovat peräisin yritysjohtajille suunnatuista kyselyistä saavat 
1

3
 painoarvon.  
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Kokonaissijoitusta laskiessa tehdään muuttujien standardointi ja lopullinen sijoitus 

kilpailukykyrankingissa muodostuu kaikkien kahdenkymmenen alaosion tuloksien 

aggregoinnin myötä. (Ylhäinen ym., 2020.) 

IMD:n kilpailukykymittarin päätekijät ja niiden alaosiot on esitetty kuviossa 5, josta 

voidaan nähdä indeksin sisältö tarkemmin. Taloudellinen menestys sisältää koko 

kansantalouden kattavan arvion valtion kotimaisesta taloudesta, kansainvälisistä 

toiminnoista, työllisyydestä ja hinnoista. Julkisen hallinnon tehokkuuden osio mittaa 

julkisen vallan toimenpiteiden vaikutuksia kilpailukyvyn edistämiseen. Yrityksen 

suorituskykyä tarkastelevassa osiossa on otettu huomioon tuottavuus, työmarkkinat, 

rahoitus, liikkeenjohto ja arvot. Infrastruktuurin osio arvioi valtion teknologisten, 

tieteellisten, inhimillisten ja perusresurssien kykyä täydentää yritysten tarpeita.  

 

Kuvio 4. IMD:n kilpailukykymittarin rakenne (mukaillen Pajarinen ym., 2017, s. 14). 

5.2 WEF:n kilpailukykymittari 

WEF:n kilpailukykymittari määrittelee kilpailukyvyn talouden tuottavuuden 

käsittävien tekijöiden kautta. Mittarin tavoitteena on mitata kokonaistuottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Perimmäinen tarkoitus on mitata kuinka tehokkaasti valtio 

käyttää tuotannontekijöitä eli työtä ja pääomaa kasvun luomiseksi. WEF:n mittari 

koostuu neljästä päätekijästä, joita ovat suotuisa toimintaympäristö, inhimillinen 

pääoma, markkinat ja innovaatioekosysteemi. Kaiken kaikkiaan mittari jakautuu 
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kahteentoista tuottavuuteen vaikuttavaan tekijään kohdistuvaan pilariin. WEF:n 

kilpailukykymittari painottaa erityisesti teknologisten seikkojen vaikutuksia 

yhteiskunnan toimintaan. Teknologian ja innovaatioiden keskeistä asemaa korostetaan 

kilpailukyvyn mittaamisessa. (Ylhäinen ym., 2020.) 

Kuviosta 5 voidaan hahmottaa WEF:n kilpailukykymittarin rakenne päätekijöineen ja 

pilareineen. Ensimmäinen päätekijä, suotuisa liiketoimintaympäristö sisältää 

instituutiot, infrastruktuurin, ICT:n omaksumisen ja makrotaloudellisen vakauden. 

Toinen päätekijä, inhimillinen pääoma koostuu kahdesta tekijästä, terveys ja taidot. 

Kolmas päätekijä, markkinat jakautuu tuotemarkkinoihin, työmarkkinoihin, 

rahoitusjärjestelmään ja markkinakokoon. Neljäs ja viimeinen päätekijä, 

innovaatioekosysteemi pitää sisällään kaksi tekijää, liiketoiminnan dynaamisuus ja 

innovaatiokapasiteetti.  

 

Kuvio 5. WEF:n kilpailukykymittari 4.0:n rakenne (mukaillen Schwab, 2019, s. 2). 

WEF:n kilpailukykymittarin tulokset ilmaistaan asteikolla nollasta sataan, 

maksimiarvon kuvastaessa ihannetilaa. Lopullinen maan saama tulos on keskiarvo 

kaikista kahdestatoista pilarista, jolloin jokaisen pilarin painoarvoksi tulee 
1

12
. 

Kyseisen mittarin vuoden 2018 versio koostuu 98 eri muuttujasta ja vuoden 2019 

versio 103 muuttujasta. WEF:n mittarissa kyselypohjaisille pehmeille muuttujille 

annetaan kokonaisindeksissä kolmenkymmenen prosentin painoarvo. (Stenborg ym., 

2020; Ylhäinen ym., 2020.) 
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5.3 IMD:n ja WEF:n kilpailukykymittarit ja niiden hyödyllisyys 

Kansainvälisesti tunnettujen kilpailukykyä mittaavien instituutioiden IMD:n ja WEF:n 

kilpailukykyindeksit voivat Siggelin (2010) mukaan toimia sijoittajien apuvälineinä, 

mutta niiden teoreettinen pohja ja aggregointimenetelmät ovat ongelmallisia 

poliittisen päätöksenteon kannalta. Kyseiset indeksit eivät hänen mukaansa mittaa 

kilpailukykyä vaan ennemminkin liiketoimintaympäristöjen suotuisuutta. Pajarinen 

ym. (2017) ovat asiasta samoilla linjoilla, heidän mukaansa kyseiset mittarit eivät 

sisällä riittävän tukevaa teoriaa, tarinaa tai tulosten tulkintaa.  

Molempien indeksien yhteisinä ongelmakohtina esiintyvät suuria maita suosivat 

kokoharhaiset muuttujat ja selkeän kilpailukyvyn osatekijöiden ja tulemien 

erottelemisen puuttuminen. Mittareiden luotettavuutta kyseenalaistaa 

yritysjohtajakyselyiden painottaminen ja muuttujatason sekavuus. IMD:n ja WEF:n 

mittareilla voidaan saada hyödyllistä tietoa muista maista, mutta kotimaan osalta tieto 

on jo saatavilla olevaa ja tunnettua, koska mittarit kertovat lähinnä vuoden tai parin 

vuoden takaisista asioista eivätkä tulevista kehityskohdista. Nämä mittarit antavat 

jonkinlaisen kuvan kansantalouden nykytilanteesta, mutta eivät ennusta tulevaa 

kehitystä. (Pajarinen ym., 2017.) 

IMD:n ja WEF:n muodostamia indeksejä voidaan kuitenkin käyttää kansallisten 

vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Kehitystrendien seuraamisessa 

huomioon tulisi ottaa useamman vuoden takaisia indeksien mukaisia sijoituksia, mutta 

niiden käyttöä hankaloittaa mittareihin vuosien varrella tehdyt muutokset. Mittarit 

eivät ole riittävän herkkäliikkeisiä toimiakseen poliittisen päätöksenteon tukena 

olemassa olevan hallituksen aikana. (Pajarinen ym., 2017.)  

Kumpaakin mittaria voidaan kuitenkin hyödyntää kansantalouden rakenteellisen 

kilpailukyvyn arvioinnissa, mutta valtion erityispiirteet tulee ottaa huomioon indeksin 

tuloksia tarkasteltaessa. Valtion pidemmän aikavälin kasvuedellytysten seurantaa olisi 

mielekkäintä tehdä maan rakenteelliset seikat, resurssit, tärkeimmät vertailumaat ja 

muut kilpailukyvyn kannalta olennaiset tekijät huomioon ottavan kilpailukykymittarin 

avulla, jonka lähtökohtana voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sivulla 24 esitettyä 

kilpailukykypyramidia. 
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6 YHTEENVETO 

Tutkielman tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, mitä kansantalouden kilpailukyvyllä 

tarkoitetaan ja miten sitä on määritelty aikojen saatossa eri lähteissä sekä selvittää, 

onko kilpailukyky todella merkityksetön käsite, kun se on liitetty kansantaloudelliseen 

konseptiin. Tavoitteena on myös kartoittaa kansantalouden kilpailukyvyn tarkasteluun 

liittyviä näkökulmia ja tutustua yleisimpiin mittareihin ja niiden hyödyllisyyteen.  

Kansantalouden kilpailukyvyn määritteleminen on monimutkainen prosessi, eikä 

käsitteelle ole vieläkään onnistuttu kehittämään yhtä oikeaa määritelmää, vaan 

tulkintoja on lukuisia. Merkittävää kuitenkin on, että useimmat aiheesta kirjoittaneet 

asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että kilpailukyky on merkittävä tekijä, joka tulisi 

liittää kansantaloudelliseen konseptiin ja poliittiseen päätöksentekoon. 

Erityisen tärkeää kilpailukyvyn tarkastelussa on määritellä, millä tasolla ja aikavälillä 

sitä tarkastellaan, sillä metodit ja mittaamismenetelmät poikkeavat merkittävästi 

toisistaan. Lyhyellä aikavälillä tarkastellaan kustannuskilpailukykyä ja pitkällä 

aikavälillä rakenteellista kilpailukykyä eli kasvukilpailukykyä. 

Kustannuskilpailukykyä tarkastellessa keskitytään hintoihin ja kustannuksiin. 

Rakenteellisen kilpailukyvyn tarkastelussa merkittävimmässä roolissa on työn 

tuottavuus. Lyhyellä aikavälillä keskitytään sisäisen ja ulkoisen tasapainon 

optimointiin. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan mahdollisimman korkeaa kansalaisten 

hyvinvoinnin tasoa.  

Kustannuskilpailukyvyn mittaamiseen tulisi käyttää useampia erilaisia mittareita, jotta 

kansantalouden kilpailukyvystä saataisiin mahdollisimman selkeä kokonaiskuva. 

Yleisimpiä kustannuskilpailukyvyn mittareita ovat nimelliset ja reaaliset 

yksikkötyökustannukset. Kustannuskilpailukykymittarit ovat yleensä suhteellisen 

suoraviivaisia ja selkeitä kilpailukyvyn mittareita ja ne arvioivat valtion kilpailukykyä 

lyhyellä vain muutaman vuoden aikavälillä. Kustannuskilpailukyky ei saa olla liian 

hyvä tai liian huono, vaan sen tulisi olla valtion kannalta optimaalisella tasolla.  

Rakenteellisen kilpailukyvyn eli kasvukilpailukyvyn mittaaminen on 

monimutkaisempi prosessi. Pitkän aikavälin tarkastelu kattaa viidestä kymmeneen 
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vuotta, jopa vuosikymmeniä. Kasvukilpailukyky ei voi olla liian hyvä, vaan mitä 

parempi kasvukilpailukyvyn taso saadaan, sitä nopeampaa valtion talouskasvu on, 

joka puolestaan edesauttaa pitkän aikavälin tavoitetta, kansalaisten hyvinvoinnin 

kasvua. Kilpailukykypyramidi on tehokas apuväline rakenteellisen kilpailukyvyn 

hahmottamisessa ja mittariston suunnittelussa, sillä se havainnollistaa hyvinvoinnin 

kasvuun liittyviä perusteita ja tekijöitä.  

Sveitsiläisen yksityisen kauppakorkeakoulun (International Institute for Management 

Development, IMD) ja Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) 

kilpailukykyindeksit ovat yleisimmin tunnettuja rakenteellisen kilpailukyvyn 

mittareita. Kumpikaan edellä mainituista mittareista ei sellaisenaan sovellu 

kansantalouden kilpailukyvyn mittaamiseen tai analysointiin, mutta niitä voidaan 

sovellettuna hyödyntää valtion kasvuedellytysten seurannassa. IMD:n ja WEF:n 

mittareiden avulla voidaan havaita kotimaisia vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa 

muihin maihin ja saada arvokasta tietoa muiden valtioiden tilanteesta. Pidemmän 

aikavälin kasvuedellytysten seurantaa olisi hyödyllisintä tehdä valtion erityispiirteet ja 

tarpeet huomioon ottavan kilpailukykymittarin avulla, jonka lähtökohtana voitaisiin 

käyttää esimerkiksi kilpailukykypyramidia. 

Mahdollisuuksia kansantalouden kilpailukykyyn liittyville jatkotutkimuksille on 

useita. Se, miten kansantalouden kilpailukyky todellisuudessa vaikuttaa kansalaisten 

hyvinvointiin olisi mielekäs jatkotutkimusnäkökulma. Auttaako kilpailukyvyn 

paraneminen hyvinvointivaltion tavoitteiden saavuttamisessa ja lisääntyykö ihmisten 

onnellisuus talouskasvun kehittyessä? Miten kilpailukyvyn heikentyminen puolestaan 

näkyy kansalaisten hyvinvoinnissa ja vauraudessa? Kansantalouden kilpailukyvyn 

kehityksen vaikutukset hyvinvointiin ovat monimutkainen, mutta mielenkiintoinen 

prosessi tutkittavaksi.  

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusnäkökulma liittyy kansantalouden 

kilpailukyvyn parantamiseen. Miten kansantalouden kilpailukykyä voidaan kehittää 

erilaisissa valtioissa? Poikkeavatko kilpailukyvyn parantamiskeinot eri valtioiden 

välillä toisistaan ja ovatko ne yhteydessä esimerkiksi valtion kehitysasteeseen? Onko 

kansantalouden kilpailukyvyn parantaminen ylipäätään merkityksellistä nyt tai 

tulevaisuudessa, ja millaisia investointeja tai resursseja prosessi vaatii? Osaamisen 
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merkitys korostuu, teknologia kehittyy ja tuotanto hajautuu tulevaisuudessakin. Onko 

tuolloin enää tarvetta kansantalouden kilpailukyvylle ja miten sen tutkiminen kehittyy 

ajan saatossa? Jo nykypäivänäkin on esitetty monia vaihtoehtoisia termejä ja 

konsepteja valtion kilpailukyvyn mittaamiselle, tuleeko käsite poistumaan aikojen 

saatossa vai pysyykö se edelleen poliittisen päätöksenteon keskeisenä tekijänä? 

Lisäksi tutkimusta voisi jatkaa nykypäivän megatrendien mukaisesti. Vastuullisuuden 

ja ympäristöystävällisyyden merkitys on korostunut erityisesti yritysten välisessä 

kilpailussa, tulevatko nämä nykypäivän megatrendit vaikuttamaan ratkaisevasti myös 

kansantalouden kilpailukykyyn tulevaisuudessa? Vaikka yritysten ja kansantalouksien 

tavoitteet poikkeavat toisistaan, oletetaan, että myös valtiot haluavat olla 

mahdollisimman vahvoilla kansainvälisessä vertailussa. Voitaisiinko kansantalouden 

kilpailukyvyn mittaamisessa keskittyä tulevaisuudessa kustannusten sijaan 

esimerkiksi ympäristöystävällisyyden ja hiilijalanjäljen vertailuun? Mahdollisuuksia 

jatkotutkimuksille on monia ja ainoa kysymys kuuluisikin, että mihin suuntaan 

tutkimusta kannattaisi lähteä viemään eteenpäin.  
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