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kansantalouden tuottavuuskasvu
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Huonosti toteutettujen julkisten hankintojen taakka julkiselle sektorille ja kansantaloudelle

318.11.2019

Taakka kansantalouden hyvinvoinnille

Veronmaksajien taakka Kuluttajien hyvinvointitaakka

- Korkeat verot ja maksut
- Huonot julkiset palvelut

- Ylihintaiset tuotteet
- Alilaatuiset tuotteet

Taitamattomat julkiset hankinnat 
(X miljardia)

Ylihintaa ja/tai 
alilaatua ja syrjimistä

Tulonsiirto yrityksille

Kilpailun häiriintyminen

- Innovaatioita vähemmän
- ”Luova tuho” heikompi

JULKINEN SEKTORI YKSITYINEN SEKTORI

Hankinnan tekijän näkökulma

420.11.2019

› Näkökulmien paljous
− Oma näkökulma (helppous, kiire, virheiden välttäminen jne.)

− Hankintaorganisaation etu

− Alueen etu

− Julkisen sektorin (kunta, valtio) etu

− Kansantalouden etu

› Tavoitteiden paljous
− Juridisesti oikein, kokonaistaloudellinen, ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja kilpailusta 

huolehtiminen

› Ristiriitojen lähteitä
− Kuinka painottaa eri tavoitteita?

− Osaaminen (juridinen vs. asiaosaaminen)

− Ulkoisvaikutukset (esim. vaikutukset markkinoihin)
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Julkinen sektori ja kilpailun edellytykset

518.11.2019

› Valtiovallan (julkisen sektorin) vastuulla on luoda ympäristö, joka on mahdollisimman 
otollinen kilpailulle

Prof. Otto Toivanen (ks. https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/ajankohtaista/tapahtumat/2019/kkv-paiva-2019-otto-toivanen.pdf

› Tämä koskee myös julkisia hankintoja
› Hankintaorganisaation (lyhyen aikavälin) etu voi olla:

− Yksi suuri, tunnettu (tuttu), luotettavaksi koettu tarjoaja

› Kansantalouden pitkän aikavälin etu voi olla:
− Myös pieniä, nuoria, innovatiivisia toimittajia

› Kilpailutusprosessi
− Juridinen osaaminen

− Sisällöllinen/toiminnallinen osaaminen, kartellien tunnistaminen yms.

 Onko ristiriitaa?

618.11.2019

Talouskasvu ja 
yritysdynamiikka
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Talouskasvu lisää hyvinvointia:
subjektiivinen mittari

Lähde: 
Stevenson, B. ja Wolfers, J. 
(2013). “Subjective Well-being and 
Income: Is there any evidence of 
satiation?” American Economic
Review: Papers & Proceedings, 
103(3), 598-604.
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Talouskasvu lisää hyvinvointia:
objektiivinen mittari, vuosikasvu 1980-2007

Lähde: 

Jones, C. I. ja Klenow, P. J. 
(2016). Beyond GDP? Welfare
across countries and time. The
American Economic Review, 
106(9), 2426-2457.
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Hyvinvointi-indikaattori 
ottaa huomioon
- Kulutuksen
- Vapaa-ajan
- Elinikäodotteen
- Tuloerot
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Talouskasvun yhtälöitä

918.11.2019

› Talouskasvu = työn tuottavuuden kasvu + työpanoksen kasvu
› Työn tuottavuus riippuu (ns. kasvulaskennan mukaan):

1. Kuinka paljon pääomaa (koneita, laitteita jne.) on työpanosta kohti
2. Mikä on työpanoksen laatu (koulutus, kokemus)
3. Teknologiasta

› Näistä teknologia on selvästi tärkein

› Mutta mikä on kilpailun – ja esim. julkisten hankintojen rooli?

› Tarvitaan toisenlainen tuottavuuskasvun erittelyn kehikko
› Tuottavuuden kasvu markkinoilla toimivissa yrityksissä
› ”Luova tuho” eli kansantalouden tuottavuutta kohottava yritys- ja työpaikkarakenteiden muutos

Tuottavuuden (ja talouskasvun) yritystason 
tekijät

1018.11.2019

› Työn tuottavuuden kasvu=
− Tuottavuuden kasvu (jatkavissa) yrityksissä
− ”Luova tuho”

› Kilpailu on epätäydellistä. Siksi yritykset voivat ja haluavat tehdä 
t&k&i:tä (Aghion & Howitt 2009)

› Useissa tilanteissa kilpailu lisää yritysten t&k&i:tä
− Varsinkin parhaiden/tehokkaiden yritysten keskuudessa

› Kilpailu kiihdyttää ”luovaa tuhoa”
› Siksi kilpailu kannattaa vaalia – esim. julkisia hankintoja 

järjestettäessä



18.11.2019

6

Yritysten tuottavuuskasvu & ”luova tuho”
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TOIMIALAN/KANSANTALOUDEN TUOTTAVUUSKASVU

l. Tuottavuuden kasvu jatkavissa yrityksissä

ll. ”Luova tuho” jatkavien yritysten välillä

lll. ”Luova tuho” yritysten vaihtuvuuden kautta

Työn tuottavuuden kehitys yrityksissä
(ja vakioiduilla toimialarakenteilla)vuosi 2007 = 100
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“Luova tuho”
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Kumulatiivinen ”luova tuho” Suomessa, 1975=100
toimipaikka-aineisto

10 vuoden viive luovan tuhon 
käynnistymisessä!
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Yhteenvetoa

1518.11.2019

› Hyvinvointiin tarvitaan talouskasvua
› Talouskasvuun tarvitaan ennen kaikkea tuottavuuden kasvua
› Tuottavuuden kasvuun tarvitaan kilpailua
› Valtiovallalla on vastuu luoda todelliselle kilpailulle otolliset olot
› Julkiset hankinnat yksi tärkeä osa siinä! Tarvitaan …

− osaamista: juridiikka, substanssia sekä kilpailua

− sopivia kannustimia

− luottamusta – ja valvontaa!

Seuraa: @kkv_uutiset

@maliranta

Kiitos!


