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viraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
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ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Tarkastusviraston kannanotot

Tässä tarkastuksessa vastataan kysymykseen, miten valtio voisi edistää yri-
tysten investointeja.

Suomen investointiympäristöstä muodostetaan kokonaiskuva peilaa-
malla sitä Ruotsiin, Tanskaan ja Hollantiin. Tarkastusta varten tehtiin 53 
haastattelua näissä neljässä maassa. Haastateltavat olivat virkamiehiä, yri-
tysjohtajia, elinkeinojärjestöjen edustajia ja muita asiantuntijoita. Lisäksi 
tarkastuksessa hyödynnettiin tuloksia kahdesta työpajasta, joihin osallistui 
noin 50 asiantuntijaa yrityksistä ja julkisesta hallinnosta. Haastatteluiden 
lisäksi tarkastuksessa on hyödynnetty kansainvälisiä kilpailukykyindekse-
jä ja muuta kirjallisuutta.

Valtio voi tehdä paljon yritysten investointien edistämiseksi

Yritykset tekevät investoinnit aina omista lähtökohdistaan. Suomen kaltai-
sessa maassa, jossa julkinen sektori on suuri ja monialainen, valtio voi kui-
tenkin vaikuttaa monilla toimillaan yritysten investointeihin.

Hyvän yhteiskunnan rakentaminen on monilta osin hyvän investoin-
tiympäristön rakentamista. Hyvät julkiset peruspalvelut, tasa-arvo ja viih-
tyisä asuinympäristö ovat omiaan houkuttelemaan maahan korkean tuotta-
vuuden investointeja. Vastuu hyvän investointiympäristön rakentamisesta 
onkin kaikilla hallinnonaloilla.

Julkishallinto voisi aloittaa muutoksen itsestään ja näyttää 
hyvää esimerkkiä asiakaspalvelussa, innovatiivisuudessa ja 
uusiutumiskyvyssä

Hallinnon omien ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen on edullinen 
tapa parantaa investointiympäristöä.

Vaikka yritykset arvostavat suomalaisen julkishallinnon ammattitaitoa, 
puolueettomuutta ja luotettavuutta, niiden näkökulmasta viranomaisten toi-
minta näyttäytyy toisinaan liian hitaana, monimutkaisena ja tehottomana.

Hallinto voi vaikuttaa omalla toiminnallaan yhteiskunnassa vallitsevaan 
kulttuuriin: julkishallinnon oma innovaatiokyky, nopealiikkeisyys, kokeilu-
kulttuuri, verkottuneisuus, palveluhenkisyys, avarakatseisuus ja markki-
nointitaidot edesauttavat sitä, että myös suomalaisilla yrityksillä voisi olla 
näitä toivottuja ominaisuuksia. Kun valtio julkilausumissaan toivoo yrityk-
siltä näitä ominaisuuksia, olisi luontevaa, että valtionhallinto pyrkisi kehit-
tymään myös itse näiden ominaisuuksien mukaisesti.

Hallinnon pitäytyminen vanhoissa malleissa voi tuottaa sellaista sään-
telyä ja viranomaisvalvontaa, jotka estävät toimintaympäristöä ja liiketoi-
mintaa uusiutumasta. Olemassa olevien normien mukaisen toiminnan lisäk-
si hallinnossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä on mahdollista tehdä.
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Viranomaisten tulee kutsua yrityksiä vuoropuheluun ja hyödyntää 
niiden asiantuntemusta

Kansainvälinen kilpailu asettaa mittapuun Suomen investointiympäristöl-
le ja julkishallinnon suoritustasolle. Ratkaisevaa on investointeja tekevien 
yritysten näkemys ja kokemus siitä, miten hyvin asiat Suomessa toimivat 
verrattuna kilpailijamaihin.

Yritykset arvostavat yhteistyötä ja ovat halukkaita jakamaan tietämys-
tään viranomaisille. Viranomaisten olisi tärkeää kutsua yrityksiä vuoro-
puheluun, hyödyntää niiden asiantuntemusta ja oppia niiltä.

Yrityspolitiikassa olisi tärkeää hyödyntää kansantaloustieteen ohella 
myös liiketaloustieteiden asiantuntemusta siitä, miten yritykset tekevät 
päätöksiä ja menestyvät.

Valtio voi parantaa markkinoinnin arvostusta ja osaamista

Suomi häviää kilpailijamaille markkinoinnin arvostuksessa ja osaamisessa. 
Suomalaiset yritykset eivät ole menestyneet kovin hyvin kuluttajamarkki-
noilla, ja niillä on muita maita vähemmän arvokkaita kuluttajatuotteiden 
brändejä. Suomalaiset yritykset eivät ole myöskään päässeet muiden mai-
den tavoin mukaan verkkokaupan kehitykseen.

Valtiojohdon ja viranomaisten tulisi tunnistaa markkinoinnin tärkeys yri-
tyksen kannattavuutta ja kansantalouden tuottavuutta parantavana tekijänä.

Tarkastuksessa tehdään kehitysehdotuksia markkinoinnin arvostuksen 
ja osaamisen parantamiseksi. Näitä ovat erityisesti tuotekehitysrahoituksen 
suuntaaminen nykyistä enemmän innovaatioiden kaupallistamiseen, pe-
ruskoulutuksen kehittäminen siten, että peruskoulusta valmistuneilla olisi 
tulevaisuudessa nykyistä paremmat puhe- ja esiintymistaidot sekä Mark-
kinoinnin kehittämiskeskuksen perustaminen. Kehittämiskeskus saattai-
si yhteen markkinoinnin parhaita osaajia ja tietoa ja palvelisi yrityksiä yh-
teistyöprojektien avulla. Kehittämiskeskus toimisi ikään kuin moottorina 
markkinointiosaamisen kasvattamisessa.

Yritysjohtajat toivoivat, että ylin valtiojohto sitoutuisi Suomen 
markkinointiin investointikohteena

Kun yritys tekee päätöstä siitä, mihin maahan se investoi, maan markkinoin-
nilla saattaa olla ratkaiseva merkitys. Suomessa ministerit ja ylin valtiojoh-
to osallistuvat vertailumaita vähemmän investointien houkuttelutyöhön.

Jotta voidaan ymmärtää, mitä ulkomaiset investoijat toivovat, on tärkeää 
kuunnella heidän ongelmiaan ja toiveitaan. Yritysten kokemuksia on tärkeää 
kuulla myös sen jälkeen, kun ne ovat investoineet maahan, jotta ne pysyisi-
vät ja kasvaisivat täällä. Tässä yhteydenpidossa Suomella on parannettavaa.
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Suomen on tärkeää säilyttää nämä investointiympäristön hyvät 
puolet ja parantaa näitä huonoja puolia:

Hyvät puolet Huonot puolet

Yritystoiminta Hyvä ja tasa-arvoinen peruskoulu
Korkeasti koulutettu työvoima
Innovatiivisuus ja korkeatasoinen 
tutkimus
Hyvät luonnonvarat
Hyvä energian saatavuus ja hinta
Hyvä työvoiman saatavuus monilla 
aloilla
Kilpailukykyinen yritysverotus
Hyvät lentoyhteydet

Markkinoinnin heikko arvostus ja 
osaaminen
Kaavoitus ja rakennuslupien käsit-
tely on hidasta.
Vakituisten työsuhteiden irti-
sanominen on vaikeaa.
Suomi ei aina pidä puoliaan EU:n 
sisämarkkinoilla.
Yritystoiminnan edellytykset 
syrjäseuduilla

Yhteiskunta ja 
elinympäristö

Hyvä asuinympäristö: hyvät 
peruspalvelut,   puhdas luonto ja 
turvallisuus
Tasa-arvoinen yhteiskunta
Kansalaisten välinen luottamus
Ammattitaitoinen ja luotettava 
hallinto

Pieni markkina-alue
Epäedullinen sijainti
Heikko tunnettuus ulkomailla
Kaupungeilta puuttuu kansain-
välistä vetovoi maa.
Kasvavat elintasoerot kansalaisten 
välillä

Talous ICT-klusteri ja ohjelmointiosaa-
minen
Menestyvä metsäteollisuus

Heikot talouden kasvuodotukset
Kapea elinkeinorakenne, vähän 
tunnettuja  brändejä, heikko me-
nestys kuluttajamarkki noilla
Vähän ulkomaisia investointeja, 
jotka vetäisivät puoleensa uusia 
investointeja

Tarkastusvirasto suosittaa, että

1. työ- ja elinkeinoministeriö suuntaa tuotekehitysrahoitusta nykyistä 
enemmän innovaatioiden kaupallistamiseen ja markkinointiin

2. valtiovarainministeriö seuraa yritysten asiakastyytyväisyyttä viran-
omaisten palveluihin ja kehittää valtionhallinnon toimintaa siten, et-
tä yritysten kokemukset asioinnista viranomaisten kanssa paranevat

3. Finpro hyödyntää ulkomaisten investointien houkuttelussa Suomeen 
nykyistä enemmän diplomaatteja ja yritysjohtajia sekä lisää pitkäjän-
teistä yhteydenpitoa Suomeen jo tulleisiin ulkomaisiin yrityksiin.
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1 Mitä tarkastettiin

Yritysten investoinnit eivät ole palanneet Suomessa vieläkään finanssikrii-
siä edeltäneelle tasolle. Tämä heijastelee Suomen talouden yleistä tilaa se-
kä heikkoja kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän näkymiä.

Suomen kansantalous on yhä pienempi kuin vuonna 2007. Heikko ta-
louskasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana ei selity pelkästään suhdan-
netekijöillä, vaan taustalla on rakenteellisia syitä. Talouspolitiikassa onkin 
suunnattava huomio makropolitiikasta rakennepolitiikkaan eli hyvän liike-
toimintaympäristön rakentamiseen1.

Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää leikkausten lisäksi tulo-
puolen vahvistamista. Valtiontalous rahoitetaan viime kädessä yritystoimin-
nan tuotoilla ja valtion velanotolla. Tuotannon määrän ja veropohjan kas-
vattaminen sekä yritysten investointien edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita 
pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa.

Yritykset tekevät investoinnit omista lähtökohdistaan, mutta etenkin 
Suomen kaltaisessa maassa, jossa julkinen sektori on suuri2 ja monialai-
nen, valtio voi omalta osaltaan tukea sellaisen ympäristön syntymistä, joka 
on otollinen yritysten kehitykselle ja korkean tuottavuuden investoinneille.

Tämän tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia 
siitä, miten valtio voisi edistää yritysten investointeja. Tarkastuksessa vas-
tataan seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälainen on hyvä investointiympäristö?
2. Mitkä ovat Suomen investointiympäristön vahvuudet, heikkoudet, uhat 

ja mahdollisuudet suhteessa vertailumaihin (Ruotsi, Tanska ja Hol-
lanti)?

3. Miten Suomi voisi kehittää investointiympäristöään?
4. Kuinka Suomi voisi houkutella enemmän ulkomaisia investointeja?

Yrityksen investointiympäristöllä tarkoitetaan tässä kaikkia niitä teki-
jöitä, jotka lisäävät tai vähentävät todennäköisyyttä, että yritys tekee inves-
toinnin. Näitä osatekijöitä ovat esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus, 
infrastruktuuri, verotus ja oikeusjärjestelmän toimivuus. Myös ympäröi-
vän kulttuurin ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten helppoa yritysten 
on investoida.

Suomen investointiympäristöstä muodostetaan kokonaiskuva peilaa-
malla sitä Ruotsiin, Tanskaan ja Hollantiin. Kansainvälinen vertaileva nä-
kökulma on mukana, koska globalisoituneessa taloudessa maat kilpailevat 
keskenään yritysten investoinneista. Tarkastuksen aineistoa ja tiedonmuo-
dostusta kuvataan liitteessä.

Tarkastuksen näkökulma on kehittävä, tulevaisuuteen suuntautunut ja 
kokonaistaloudellinen. Tarkastuksessa ei siis niinkään arvioida yksittäisten 
viranomaisten suoriutumista tai yksittäisten politiikkatoimien onnistumis-
ta, vaan halutaan selvittää, miten valtio voisi nykyistä paremmin edistää yri-
tysten investointeja3. Tarkastuksessa tehdään johtopäätöksiä siitä yhteis-
kuntatodellisuudesta, joka on syntynyt julkisen päätöksenteon ja hallinnon 
toiminnan tuloksena ja jonka yritykset kohtaavat. Aihetta ei siten lähestytä 
ensisijaisesti viranomaisten tuotosten näkökulmasta. Tarkastuksessa ei py-
ritä selvittämään sitä, miten yritysten investoinnit ovat kehittyneet määrälli-
sesti tai miten tietyt valtion toimet ovat vaikuttaneet investointien määrään4.

Investointi on menouhraus, josta 
syntyy tuloja pitkällä aikavälillä

Suomen ongelmat eivät 
ratkea ilman talouskasvua

Tarkastuksen tavoitteena on 
tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia 
siitä, miten valtio voisi edistää 
yritysten investointeja

Tarkastusta varten haastateltiin 
virkamiehiä, yritysjohtajia ja 
elinkeinojärjestöjen edustajia 
neljässä eri maassa
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Tarkastuksessa on seuraavat lähtöoletukset: Ensiksi oletetaan, että oli-
si hyvä, että yritykset investoisivat nykyistä enemmän. Toiseksi oletetaan, 
että valtion olisi mahdollista toimia vielä nykyistä paremmin yritysten in-
vestointien edistämiseksi.

Tarkastuksen kiinnostuksen kohteena ovat yritysten Suomessa teke-
mät investoinnit, riippumatta siitä, minkämaalaisessa omistuksessa yrityk-
set ovat. Tarkastuksen havainnot ja johtopäätökset koskevat niin aineellisia 
kuin aineettomia investointeja. Julkiset investoinnit rajautuvat tarkastuk-
sen ulkopuolelle.

Samanaikaisesti tämän tarkastuksen kanssa julkaistaan Valtiontalou-
den tarkastusviraston tarkastus ”Yritysten investointien edistäminen: 
Neljän toimialan näkökulma” (tarkastuskertomus 4/2017). Tarkastuk-
sessa arvioidaan Suomen investointiympäristöä erityisesti neljällä eri 
toimialalla eli kaivosteollisuudessa, lääketeollisuudessa, ohjelmointi-
teollisuudessa ja vähittäiskaupassa. Kertomuksen aineistona on hyö-
dynnetty erityisesti yritysjohtajien haastatteluita.
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Miksi investoinnit ovat tärkeitä taloustieteen ja yrityksen 
näkökulmista?

Yritysten investoinnit eivät ole korostuneessa roolissa kansantalous-
tieteen vallitsevissa endogeenisissä kasvuteorioissa, joissa talouskas-
vun katsotaan johtuvan lähinnä teknisistä innovaatioista.

Kansantalouden näkökulmasta investoinnit ovat suhdanneherkkä ja 
kulutuskysyntään nähden pieni kokonaiskysynnän komponentti (tau-
lukko 1 ja kuvio 1). Investointeja tarvitaan kompensoimaan pääoman 
kuluminen sekä vastaamaan muutoksiin työvoimassa. Investoinnit voi-
vat myös lisätä tuottavuutta.

Talouskasvun edistäminen ja investointien edistäminen eivät ole 
kuitenkaan keskenään ristiriitaisia tavoitteita: hyvä liiketoimintaym-
päristö kasvattaa sekä investointeja että talouskasvua.

Yrityksen näkökulmasta investoinnit ovat välttämätön kasvun edel-
lytys.

Kokonaistarjonta 286,7 mrd. €

1. BKT 209,1 mrd. € 
2. tuonti 77,5 mrd. €

Kokonaiskysyntä 287,5 mrd. €

1. kulutusmenot 166,7 mrd. € 
2. vienti 76,6 mrd. € 
3. investoinnit 42,7 mrd. € 
4. varastojen muutos 1,5 mrd. €

Taulukko 1: Suomen huoltotase vuonna 2015

Yksityiset investoinnit 
34,6 mrd. €

Yritysten investoinnit 
22,5 mrd. €

Kaikki investoinnit 
42,7 mrd. €

Julkiset investoinnit 
8,2 mrd. €

Kotitalouksien investoinnit 
11,5 mrd. €

Voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen investoinnit 

0,6 mrd. €

Kuvio 1: Yritysten investoinnit investointien kokonaisuudessa vuonna 2015
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2 Kuinka rakennetaan hyvä 
investointiympäristö?

Yritykset tekevät investointipäätökset omista lähtökohdistaan. Valtio voi 
kuitenkin vaikuttaa yritysten investointeihin monella tapaa, sillä julkinen 
sektori on Suomessa suuri ja ulottuu monille yhteiskunnan osa-alueille.

Jokainen maa joutuu tekemään valintoja sen suhteen, millä osatekijöil-
lä se pyrkii olemaan muita maita parempi ja millä taas ei. Esimerkiksi kor-
kea veroaste voi haitata yritysten investointeja, mutta toisaalta verotuloilla 
voidaan rakentaa muilta osin hyvä investointiympäristö. Suomen kaltaiset 
hyvinvointivaltiot pyrkivät kilpailemaan korkealla tuottavuudella ja hyvil-
lä julkisilla palveluilla.

Kansainvälinen kilpailu asettaa kriteerit Suomen investointiympäristöl-
le ja julkishallinnon suorituskyvylle. Tässä kilpailussa ratkaisevat investoin-
teja tekevien yritysten näkemykset, mielikuvat ja kokemukset – ei niinkään 
suoriutuminen joillakin objektiivisilla mittareilla.

Koska yritykset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, mitkä tekijät edistä-
vät tai haittaavat niiden investointeja, yrityspolitiikassa on tärkeää hyödyn-
tää niiden asiantuntemusta.

Investoinnit innovointiin, johtamiseen ja markkinointiin ovat yhä tär-
keämpiä. Yrityspolitiikassa on tärkeää ymmärtää aineettomien investointien 
merkitys, vaikka ne eivät yleensä näy yrityksen taseessa tai kansan talouden 
tilinpidossa investointeina.

2.1 Tulee rakentaa hyvää yhteiskuntaa 
kokonaisuutena

Perusasioiden on oltava kunnossa

Yrityshaastatteluissa korostui voimakkaasti näkemys siitä, että yritysten 
investointien edistämisen tulisi keskittyä pikemminkin hyvän liiketoimin-
taympäristön rakentamiseen kokonaisuutena kuin yksittäisten investoin-
tien tukemiseen5.

Yritysjohtajien toive oli, että valtio loisi kansalaisille yleiset kannustimet 
yritystoimintaan ja takaisi kaikille yrityksille tasapuoliset kilpailuolot, mut-
ta jättäisi muutoin kasvamisen ja kilpailemisen yritysten vastuulle. Kuten 
yksi yritysjohtaja kuvasi, hallituksen ja viranomaisten tulisi ”katsoa yleistä 
suuntaa” eli muodostaa kokonaisnäkemys siitä, miten yhteiskunta kehittyy 
ja miten sen tulisi kehittyä.

Yritystukiin yritysjohtajat suhtautuivat kriittisesti: niiden nähtiin hait-
taavan tasapuolista kilpailuasetelmaa. Yritysjohtajat eivät myöskään tuo-
neet yritystukia oma-aloitteisesti esille, kun heiltä kysyttiin investointipää-
töksiin vaikuttavista tekijöistä.

Hyvän yhteiskunnan 
rakentaminen on monilta osin 
hyvän investointiympäristön 
rakentamista
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Hyvinvointivaltion strategia perustuu korkeaan tuottavuuteen ja 
hyviin julkisiin palveluihin

Kun rakennetaan hyvää investointiympäristöä, joudutaan aina tekemään 
strategisia valintoja sen suhteen, mihin osatekijöihin panostetaan ja mihin 
ei. Tämä on tärkeä tiedostaa, sillä maan on vaikeaa tai mahdotonta pääs-
tä kärkisijoille kaikilla hyvän investointiympäristön osatekijöillä mitattu-
na, koska jotkin näistä osatekijöistä ovat toisilleen vastakkaisia tavoitteita.

Suomessa – kuten muissakin hyvinvointivaltioissa – perustavanlaatuinen 
valinta on tavoite kilpailla pikemminkin korkealla tuottavuudella kuin työn 
hinnalla. Jotta valtio voisi tarjota hyvät julkiset palvelut, sen tulee kerätä ve-
rotuloja. Verot nostavat työn hintaa, ja jotta työn teettäminen korkeaan hin-
taan olisi kannattavaa, on työn tuottavuuden oltava korkea. Tämän tarkas-
tuksen vertailumaat ovat toistaiseksi onnistuneet kilpailussa tuottavuudella: 
niiden tuottavuus on lähes kolme kertaa maailman keskiarvoa korkeampi6.

Korkea veroaste ja korkeat sosiaaliturvamaksut ovat yritysten investoin-
teja estävä tekijä, mutta toisaalta verotuloilla voidaan ylläpitää sellaisia julki-
sia palveluita (terveydenhuolto, koulutus, toimeentulotuki, eläkkeet), jotka 
ovat omiaan houkuttelemaan maahan korkean tuottavuuden investointeja.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa kokonaisveroaste on Pohjoismaita alhaisem-
pi, työvoima on hyvin joustavaa ja työn hinta on alhaisempi matalan tuot-
tavuuden töissä. Vaikka nämä ovat yritysten investointeja kasvattavia teki-
jöitä, ei ole välttämättä Suomen strategian mukaista pyrkiä samaan, sillä se 
kasvattaisi sosiaalista epätasa-arvoa.

Hyvän investointiympäristön rakentaminen on kaikkien 
hallinnonalojen vastuulla

Hyvän investointiympäristön – lyhyellä tai pitkällä aikavälillä vaikuttavia 
– osatekijöitä ovat esimerkiksi markkina-alueen koko, taloustilanne, kult-
tuuri, osaava työvoima, korkeatasoinen tutkimus, infrastruktuuri, energian 
hinta ja saatavuus, verot ja tuet, viranomaisten kanssa asioimisen help pous, 
korruption vähäisyys, toimiva oikeuslaitos, maan tunnettuus ulkomailla ja 
asuinympäristön viihtyisyys. Laajasti ajatellen investointien edistäminen 
onkin kaikkien kahdentoista hallinnonalan vastuulla (kuvio 2).

Strategia on valintojen tekemistä

Jotkin investointiympäristön 
heikkoudet voivat johtua maan 
valitsemasta kilpailustrategiasta
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Kuvio 2: Laajasti ajatellen investointien edistäminen on kaikkien kahdentoista hallinnonalan vastuulla

2.2 Kansainvälisessä kilpailussa ratkaisee 
yritysten näkemys hallinnon toiminnasta

Mittarina muu maailma

Globalisaatio merkitsee kilpailun lisääntymistä. Ihmiset, yritykset ja pää-
oma ovat koko ajan yhä liikkuvaisempia. Tehtaan siirtäminen maasta toi-
seen on vaikeaa, mutta it-yrityksen helppoa. Teknologian kehitys kiihdyt-
tää globalisaatiota edelleen.

Myös Suomen julkishallinto kohtaa kansainvälisen kilpailun: maat kil-
pailevat keskenään siitä, miten hyvän investointiympäristön ne pystyvät 
tarjoamaan yrityksille ja miten houkuttelevan asuinympäristön ulkomai-
sille asiantuntijoille.

Julkishallinnon hyväkään suoritustaso ei riitä, jos se ei ole parempi kuin 
vertailumaissa. Ratkaisevaa on investointipäätöksiä tekevien yritysten ko-
kemus ja näkemys hallinnon toiminnasta – ei siis ainoastaan se, miten hy-
vää hallinnon toiminta on joillakin mittareilla objektiivisesti arvioituna.

Julkishallinnon hyväkään 
suoritustaso ei riitä, jos se ei ole 
parempi kuin vertailumaissa
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Yritykset vertaavat vaihtoehtoja globaalisti

”Meillä ei ole kansallista kilpailua enää melkein millään alalla, vaan tar-
kastelukulma on globaali, ja silloin verrataan vaihtoehtoja globaalisti.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Kilpailukyky yrityksen näkökulmasta

”Minulle kilpailukyky merkitsee sitä, saanko kaupan vai en. Jos saan 
kaupan, olen kilpailukykyinen, jos en saa, en ole kilpailukykyinen. Sii-
nä ei tarvita määrittelyitä sen kummemmin.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Täytyy olla tahtoa pärjätä kansainvälisessä kilpailussa

Haastatteluissa toivottiin suomalaiseen hallintoon enemmän tekemisen 
kulttuuria. Tietoa epäkohdista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista on hallin-
nossa usein riittävästi – ongelma on pikemminkin toimeenpanossa. Yksi vir-
kamies kertoi näkemyksenään, että hallinnossa tiedetään jo hyvin, mitä yri-
tysten investointien edistämiseksi pitäisi tehdä, eikä aiheesta tarvita enää 
uusia strategioita, selvityksiä tai työryhmiä.

Tämän tarkastuksen havainnot tukevat selvitysmies Jorma Elorannan 
johtopäätöstä: kaikkein tärkeimmät asiat investointien edistämiseksi ovat 
asenne, tahto, innostus ja rohkeus7.

Hallinnolla on usein riittävästi 
tietoa – ongelma on pikemminkin 
toimeenpanossa

Vaikka olisi jo huipulla, aina pitää haluta tulla paremmaksi

”Olemme hyviä, mutta ministeri kannustaa kiipeämään portailla yhä 
ylemmäs.”
– ote haastattelusta (virkamies, Hollanti)

Hallinnon tulisi asettaa itselleen kunnianhimoiset tavoitteet

”Tavoite saa olla ylioptimistinen, mutta tärkeämpää on liike kohti ta-
voitetta kuin tavoitteen saavuttaminen.”
– ote haastattelusta (virkamies, Suomi)

Tulee hyödyntää yritysten asiantuntemusta

Koska yritykset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, mitkä tekijät kasvatta-
vat tai estävät niiden investointeja, yrityspolitiikassa on tärkeää hyödyntää 
niiden tietoutta.

Yritysten haastatteluissa korostui toive siitä, että niiden ja viranomais-
ten välillä olisi enemmän vuoropuhelua, dialogia. Yritykset toivoivat, että 
viranomaiset ottaisivat aktiivisemman roolin tämän vuoropuhelun käyn-
nistämisessä ja ylläpitämisessä.
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Vuoropuhelu parantaisi viranomaisten ymmärrystä yritysten kokemus-
maailmasta. Se olisi omiaan parantamaan viranomaisten empatiakykyä eli 
kykyä ja halua asettua toisen asemaan ja nähdä asiat toisen näkökulmasta.

Relevanttien viranomaisten olisi hyvä kysyä yrityksiltä seuraavanlaisia 
kysymyksiä: Minkä asioiden tulisi olla toisin, jotta yritykset investoisivat? 
Mitä asioita viranomaiset voisivat tehdä paremmin? Mitkä asiat yritysten 
toimintaympäristössä ovat hyvin ja mitkä huonosti?

Sen lisäksi, että vuoropuhelu lisäisi viranomaisten tietämystä, se olisi 
myös signaali siitä, että viranomaiset pitävät yritysten investointeja tärkei-
nä ja ovat sitoutuneet kehittämään investointiympäristöä. Tämä voisi paran-
taa investointiympäristön ennakoitavuutta yritysten silmissä.

Vaikuttaa siltä, että virkamiehet suhtautuvat toisinaan yritysten kuule-
miseen epäillen: pelätään, että menetetään oma puolueettomuus ja nähdään 
yritykset liiaksi vain omien etujensa ajajina. On toki tärkeää olla tietoinen 
yritysten omista intresseistä ja harjoittaa tietynlaista lähdekritiikkiä, mutta 
lähtöoletuksena ei saisi kuitenkaan olla yritysten epärehellisyys.

Yleinen havainto haastatteluista oli, että yritykset ovat halukkaita ja-
kamaan tietämystään viranomaisille ja ne arvostavat paljon yhteistyötä vi-
ranomaisten kanssa, kuten osallistumista strategioiden tai kehityshankkei-
den suunnitteluun.

Vuoropuhelu parantaisi 
viranomaisten ymmärrystä 
yritysten kokemusmaailmasta

Vaikuttaa siltä, että yritykset 
nähdään hallinnossa liiaksi 
vain omien etujensa ajajina

Viranomaisten ja yritysten välisestä dialogista

”Kovin montaa kertaa ei ole puhelin soinut.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

”Tanskalaisviranomaiset ovat avoimia dialogille, he jopa etsivät dia-
logia.”
– ote haastattelusta (yritys, Tanska)

”Meidän pitäisi mennä kysymään yrityksiltä: ’Kuinka voimme auttaa?’ 
Ainakin yrittää säilyttää yritykset maassa.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

”Tärkeää on valtion eri toimijoiden avoimuus yhteistyöhön ja kanssa-
käymisen mutkattomuus. Toiveena on julkisen puolen nopeampi rea-
gointi yritysten toiveisiin ja aktiivisempi ote yritysten tarpeiden ym-
märtämiseen ja jatkuvan dialogin ylläpitämiseen.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Yrityspolitiikan lähtökohtana tulee olla ymmärrys siitä, miksi yritykset 
menestyvät

Kun ministeriöt valmistelevat uutta lainsäädäntöä tai muita merkittäviä pää-
töksiä, niiden tulisi arvioida eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia, hankkia 
tietoa yhteiskunnan nykytilanteesta ja ennakoida tulevaa. Nämä periaatteet 
sisältyvät esimerkiksi valtioneuvoston lainvalmistelun ohjeisiin.
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On tärkeää, että julkisessa päätöksenteossa hyödynnetään myös liike-
taloustieteiden – kuten johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, rahoi-
tuksen, yrittäjyyden ja logistiikan – asiantuntemusta. Liiketaloustieteissä 
tutkitaan sitä, miten yritykset tekevät päätöksiä ja menestyvät. Liiketalous-
tieteissä yritykset ymmärretään tyypillisesti aktiivisiksi ja itsenäisiksi toimi-
joiksi, jotka eivät ole ainoastaan olosuhdetekijöiden armoilla.

Liiketaloustieteet auttavat vastaamaan kysymykseen siitä, minkälaisia 
julkisia päätöksiä tulisi tehdä, jos tavoitteena on yritysten kasvu.

Hyvä käytäntö vuoropuhelusta: Ruotsin Innovationsrådet

Ruotsissa perustettiin vuonna 2014 pääministerin johtama Innovations-
rådet. Siihen kuuluu viisi keskeistä ministeriä ja kymmenen yritysten ja yli-
opistojen edustajaa. Innovationsrådetin on tarkoitus olla jatkuvan vuoro-
puhelun foorumi hallituksen, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten välillä. 
Sen tavoitteena on kokonaiskuvan luominen Ruotsin taloudesta sekä Ruot-
sin innovaatiokyvyn ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Se tekee hallitukselle 
kehitysehdotuksia ja uusia avauksia.

2.3 Tärkeää on tunnistaa aineettomien 
asioiden merkitys menestykselle

Aineettomat investoinnit ovat tärkeitä, vaikka ne eivät näy yrityksen 
taseessa

Kasvava osuus yritysten investoinneista ei näy yritysten taseessa eikä kansan-
talouden tilinpidossa investointeina. Aineettomista investoinneista kirjataan 
taseeseen lähinnä tuotekehitysinvestointeja ja ohjelmistojen hankintoja.8

Yrityksen panostuksia henkilöstöön, markkinointiin, organisaatiokult-
tuuriin ja työoloihin ei yleensä kirjata liikekirjanpidossa investoinneiksi, 
vaikka ne sellaisia tosiasiallisesti olisivatkin, vaan ne kirjataan lähes aina 
kuluiksi. Tämä johtuu hyvän kirjanpitotavan periaatteista ja verosuunnit-
telusta. Sen sijaan johdon laskentatoimessa tällaiset panostukset voidaan 
käsitellä investointeina.

Yrityspolitiikassa on tärkeää 
hyödyntää kansantaloustieteen 
ohella myös liiketaloustieteiden 
asiantuntemusta

Näkymättömiä asioita 
on tehtävä näkyviksi

Esimerkki ”näkymättömästä” investoinnista it-alalla

”Kun peliyhtiö pitää bileet ’tappamansa’ pelin kunniaksi, se on inves-
tointi yrityksen tulokselliseen, epäonnistumisetkin sallivaan kulttuu-
riin, mutta sitä ei kirjata investoinniksi.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)
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On tärkeää tunnistaa ”pehmeiden” asioiden merkitys liiketoiminnan 
menestykselle

Haastatteluiden ja myös kirjallisuuden perusteella yrityksen menestymis-
tä edistävät seuraavanlaiset aineettomat menestystekijät:

Aineettomat voimavarat osaaminen, innovaatiot, kaupallistamiskyky, markkinoin-
ti, brändit, verkostot

Johtaminen johtamistaidot, tehokkuus, kyky löytää oikeat ihmiset, 
kyky innostaa

Toiminta markkinoilla strateginen ajattelu, nopealiikkeisyys, kasvuhalukkuus, 
rohkeus, uusiutumiskyky

Yrityskulttuuri tuloshakuisuus, energia, luovuus, dynaamisuus, hyvä 
henki

Yksilön ominaisuudet ahkeruus, johtajuus, itseluottamus, tahto, kunnianhimo, 
oppimiskyky, terävä ajattelu

Ympäröivä kulttuuri suhtautuminen menestykseen ja epäonnistumisiin, 
talouden ilmapiiri, luottamus, suvaitsevaisuus

Yritysten toimintaedellytyksiä tukevia, hallinnon aineettomia menes-
tystekijöitä puolestaan ovat seuraavat:

Hallinnon toiminta

päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky, ammatti-
taito, luotettavuus, ennakoitavuus, palveluhenkisyys, 
joustavuus, kyky dialogiin, innovatiivisuus, empatia, kyky 
vahvistaa ihmisten toimijuutta

Mielikuvilla on merkitystä investointipäätöksissä

Yritysjohtajien haastatteluista muodostui käsitys, että vaikka investointipää-
tösten pohjaksi kerätään tietoa ja tehdään vaihtoehtolaskelmia, investoin-
tipäätökset eivät ole täysin loogisia ja tietoon perustuvia päätöksiä. Usein 
yritykset joutuvat tekemään analyysin kiireessä, jolloin olosuhteet, tunteet, 
intuitio ja sattuma vaikuttavat päätökseen. Kuten yksi yritysjohtaja kuvaili, 
investointipäätöksissä on mukana ”mahdollisuuksien komponentti”.

Joskus investointipäätös tehdään ilman tietoa edes siitä, minkälainen in-
vestoinnin tulos tulisi olemaan. Suomalainen yritysjohtaja kertoi tästä esi-
merkkinä, että it-yritys voi investoida tekoälyn ja robotisaation kehittämi-
seen, vaikka sillä ei olekaan vielä selvää kuvaa siitä, minkälaisia konkreettisia 
tuotoksia ja hyötyjä tämä kehitystyö mahdollisesti tuottaa.

Kun yritys tekee päätöstä siitä, mihin maahan se investoi eri vaihto-
ehtojen joukosta, tähän päätökseen vaikuttavat liiketoimintaympäristön 
muiden tekijöiden ohella maan tunnettuus ja kiinnostavuus, mielikuvat 
maasta, kokemukset kanssakäymisestä viranomaisten kanssa, yrityksen si-
teet maahan ja henkilösuhteet (ks. myös luku 5.2 ja kuvio 8).

Investointilaskelmien lisäksi 
investointipäätöksiin vaikuttavat 
monet muut tekijät
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3 Mitkä ovat Suomen 
investointiympäristön vahvuudet, 
heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet 
suhteessa vertailumaihin?

Suomi, Ruotsi, Tanska ja Hollanti ovat liki yhtä hyviä kansainvälisillä kil-
pailukykyindekseillä mitaten.

Suomi ei pysty saamaan kilpailuetua pelkästään niistä asioista, joissa 
kaikki sen kilpailijamaat ovat myös hyviä – näitä ovat esimerkiksi innova-
tiivisuus, tasa-arvoisuus ja luotettava hallinto. Toisaalta Suomi ei häviä kil-
pailussa sellaisten heikkouksien vuoksi, jotka ovat heikkouksia myös Suo-
men kilpailijamailla – esimerkiksi verotus on kaikissa vertailumaissa kireää.

Osaamisen suhteen Suomen erityisiä vahvuuksia ovat hyvä peruskou-
lutus ja ohjelmointiosaamisen saatavuus. Heikkoutena on markkinoinnin 
osaaminen.

Suomi ei ole ulkomailla yhtä tunnettu ja houkutteleva investointikohde 
kuin muut maat. Investointien ja liiketoiminnan taipumus keskittyä jättää 
Suomen muita maita huonompaan asemaan.

Suomen sijainti on vertailumaita huonompi. Sijainnin keskeisyys ei kui-
tenkaan määräydy yksinomaan maantieteellisesti vaan myös yhteiskunnal-
lisesti, ja siten sijainnin keskeisyyttä on mahdollista parantaa.

Indeksien mittaamien asioiden lisäksi yritysten investointipäätöksiin vai-
kuttavat erityisesti kysyntä markkina-alueella ja talouden kasvuodotukset. 
Suomen talouskasvu on jatkunut vuodesta 2012 vertailumaita hitaampana.

3.1 Talouskasvu: Suomi on pudonnut 
ensimmäiseltä sijalta viimeiselle
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Kuvio 3: BKT:n kasvu vertailumaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2004–2015. 
Lähde: Eurostat
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Finanssikriisin aikana Suomen kansantalous supistui vertailumaista sel-
västi eniten.

Vuosina 2010–2011 Suomen talouskasvu oli verraten nopeaa, mutta vuo-
desta 2012 alkaen se on ollut selvästi vertailumaita ja EU:n keskiarvoa hi-
taampaa. Suomen talous supistui kolmena peräkkäisenä vuonna 2012–2014 
ja kasvoi vuonna 2015 vain 0,2 prosenttia.

Suomen kansantalous on edelleen pienempi kuin vuonna 2007, kun kan-
santalouden kokoa mitataan bruttokansantuotteella asukasta kohden ver-
tailukelpoisin hinnoin.

Vertailumaista ainoastaan Ruotsin talous on saavuttanut finanssikriisiä 
edeltäneet kasvuluvut (vuonna 2010).

Vuodesta 2012 lähtien Suomen 
talouskasvu on ollut selvästi 
vertailumaita hitaampaa

On selvää, että tekoja tarvitaan paljon

”Suomen talouden tilannekuva: on tehtävä kaikki, mitä voidaan.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

3.2 Vahvuudet: peruskoulutus ja ICT-klusteri 
ovat Suomen erityisiä vahvuuksia, mutta 
muutoin Suomella on paljon kirittävää

Parannukset yhteisillä vahvuusalueilla toisivat Suomelle kilpailuetua

Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin investointiympäristöt ovat lähel-
lä toisiaan, ja merkittävä osa vahvuuksista yhdistää kaikkia neljää maa-
ta. Kaikki maat ovat hyvinvointivaltioita, jotka pyrkivät kilpailemaan kor-
kealla tuottavuudella.

Suomi ei saa vertailumaihin nähden kilpailuetua sellaisista vahvuuksis-
ta, jotka ovat vahvuuksia muillakin mailla, mutta toisaalta Suomen on mah-
dollista erottautua kilpailijamaista vahvistamalla edelleen joitakin näis-
tä vahvuuksista. Koska erot maiden välillä ovat vähäisiä, melko pienilläkin 
parannuksilla on mahdollista erottautua muista maista. Suomi voisi pyrkiä 
erottautumaan muista maista positiivisesti esimerkiksi julkishallinnon pal-
velukyvyssä ja innovatiivisuudessa sekä kansalaisten luottamuksessa viran-
omaisiin ja toisiinsa.

Suomen erityiset vahvuudet ovat laadukas peruskoulutus ja vahva 
ICT-klusteri

PISA-tutkimuksen mukaan Suomessa ja Hollannissa on Tanskaa ja Ruot-
sia laadukkaampi ja tasa-arvoisempi peruskoulutus9. Korkeatasoinen perus-
koulutus on tärkeä vahvuus, joka Suomen tulee säilyttää, koska osaaminen 
on tärkein kilpailutekijä, kun kilpaillaan tuottavuudella. Tasa-arvoinen pe-
ruskoulutus tuo Suomelle kilpailuetua jopa Ruotsiin ja Tanskaan nähden.

Toinen Suomen erityinen vahvuus on vahva ICT-klusteri. Suomella on 
pitkät perinteet ICT-alan kehityksessä ja hyvä alan innovaatioekosystee-
mi, ja lisäksi ohjelmointialan osaajien saatavuus on Suomessa paras vertai-

Maailmanlaajuisesti vertaillen 
kaikkien neljän maan 
vahvuuksia ovat osaaminen, 
tasa-arvo ja avoin kulttuuri

Vertailu Ruotsiin, Tanskaan ja 
Hollantiin osoittaa, että Suomella 
on vain vähän sellaisia vahvuuksia, 
joita muilla mailla ei olisi
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lumaista. Kaikki vertailumaat ovat pitkälle kehittyneitä tietoyhteiskuntia, 
mutta Suomen kannattaa pyrkiä erottautumaan tässä suhteessa positiivi-
sesti muista maista, koska ICT-ala on jo nyt Suomen tärkeä vahvuus ja Suo-
mella on alalla etuja kilpailijamaihin nähden.

Suomessa on vertailumaista kevyin yritysverotus (20 %). Verotus on ke-
vyempää kuin Ruotsissa (22 %), Tanskassa (24,5 %) ja Hollannissa (25 %) ja 
myös kevyempää kuin EU-maissa keskimäärin (21,9). Myös yritysverotuk-
sen kilpailukykyä mittaavassa kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu 
vertailumaista parhaimmalle sijalle10.

Startup-yritystapahtuma Slush tunnetaan hyvin maailmalla, ja se vai-
kuttaa positiivisesti Suomen maakuvaan haastatteluidenkin perusteella.

Suomen yritysverotus 
on kilpailukykyinen

Suomen peruskoulutus saa kehuja

”Hollannissa alennettiin opettajien palkkoja aikaisemmassa talous-
kriisissä. Minun aikanani opettajan ammatti oli vielä hyvin arvostettu, 
mutta ei enää. Ajatellaan, että jos päätyy opettajaksi, on epäonnistunut 
pärjäämään yksityisellä sektorilla. Tietenkään tämä ei ole totta. Mutta 
tämä laskee opetuksen tasoa. Suomessa opettajien asema on paljon 
korkeampi kuin Hollannissa. Tässä voimme oppia teiltä.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Hollanti)

Suomi saa kilpailuetua ohjelmointiosaamisessa

”Ruotsissa on huutava pula ohjelmoijista.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

”Hollannissa pula it-osaajista on todellinen ongelma. Yritykset koulut-
tavat it-osaajansa. Hollannissa on, kuten muissakin maissa, aloitteita 
alkaa opettaa koodausta ja digitaalisia taitoja koulussa jo hyvin nuo-
rille. Mutta kestää kaksikymmentä vuotta, että nykypäivän nelivuo-
tiaat ovat työelämässä.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Hollanti)

Suomen kilpailijamaiden vahvuudet: investointien taipumus keskittyä, 
kansainvälisyys ja monipuolinen elinkeinorakenne

Yritysten investoinnit ja kansainvälinen liiketoiminta pyrkivät keskitty-
mään maihin, joissa niitä on ennestään. Investoinneilla on positiivisia ker-
rannaisvaikutuksia, kun toimialan kysyntä ja tarjonta ruokkivat toisiaan. In-
vestoinnit vahvistavat alan osaamista ja ekosysteemejä. Tämä niin sanottu 
polkuriippuvuus suosii nyt Suomen kilpailijamaita. Suurten yritysten poh-
joismaisista pääkonttoreista selkeä enemmistö on Ruotsissa, ja myös Tans-
kassa on sellaisia yli kaksi kertaa niin paljon kuin Suomessa (taulukko 2).

Vaikka yritysten toimintaedellytykset olisivat muutoin suhteellisen sa-
manlaiset eri maissa, investointien keskittyminen jättää Suomen muita maita 
heikompaan asemaan. Tämän kehityksen katkaisemiseksi investointiympä-
ristön parantaminen on Suomelle erityisen tärkeää, samoin investointiym-
päristön onnistunut markkinointi ulkomaisille investoijille.

Investointien keskittymisen 
”Matteus-syndrooma”: ne, 
joilla jo on, saavat lisää



26

Taulukko 2: Maailman kahdentuhannen suurimman yrityksen globaalit pääkonttorit 
vertailumaissa vuonna 2015

Lukumäärä

Suomi 10

Ruotsi 24

Tanska 11

Hollanti 25

Suomessa on Hollantia ja Ruotsia 
selvästi vähemmän suurten 
yritysten globaaleja pääkonttoreita

Lähde: Stockholm Business Region & Øresundsinstituttet 2015, Global Companies with Offices in the Nor-
dic Region

Taulukko 3: Maailman kahdentuhannen suurimman yrityksen Pohjoismaiden 
pääkonttorit sijaintimaan mukaan vuonna 2014

Lukumäärä Osuus

Ruotsi 159,5 64 %

Tanska 50 20 %

Suomi 21,5 7,5 %

Norja 19 8,5 %

Islanti 0 0 %

Yhteensä 250 100 %

Ruotsissa on yli seitsemän 
kertaa ja Tanskassa yli kaksi 
kertaa niin paljon suurten 
yritysten Pohjoismaiden 
pääkonttoreita kuin Suomessa

Lähde: Stockholm Business Region & Øresundsinstituttet 2015, Global Companies with Offices in the Nor-
dic Region

Ruotsin, Tanskan ja Hollannin vahvuuksia ovat tunnettuus ja vetovoi-
maiset kaupungit. Niillä on pitkät perinteet kansainvälisessä kaupassa ja 
siten laajat verkostot ulkomailla. Niiden valtiojohto myös osallistuu Suo-
men valtiojohtoa aktiivisemmin oman maansa markkinointiin ulkomaisil-
le investoijille.

Suomi häviää muille maille myös elinkeinorakenteen monipuolisuudes-
sa. Vertailumailla on Suomea useampia vahvoja toimialoja, ja erityisesti ku-
luttajakaupan alalla ne ovat pärjänneet Suomea paremmin. Markkinoinnin 
osaaminen on vertailumaissa Suomea parempaa.

Tanska erottuu edukseen työmarkkinoiden joustavuudella ”flexicurity”-
mallinsa ansiosta. Tanskassa työntekijän irtisanominen on helppoa mutta 
työttömyysetuus on verrattain korkea. Tämän vuoksi työvoima on Tanskas-
sa vertailumaita liikkuvaisempaa. Tanskassa on myös vertailumaiden alhai-
sin työttömyysaste (3/2016).

Hollanti tarjoaa muita maita enemmän veroetuja ulkomaisille yrityksille 
ja ulkomaalaisille asiantuntijoille. Hollannissa on panostettu verojärjeste-
lyihin, jotka estävät tuplaverotusta tilanteissa, joissa tytäryhtiöistä makse-
taan emoyhtiölle tuloja. Ulkomaalainen asiantuntija voi saada Hollannissa 
kolmenkymmenen prosentin verovähennyksen tuloverotuksesta ja sosiaa-
liturvamaksuista.11

Veroedut ovat tuoneet Hollantiin työpaikkoja ja kansainvälisiä verkos-
toja, vaikka osa ulkomaisista yrityksistä maassa onkin niin sanottuja posti-
laatikkoyrityksiä, jotka ovat sijoittuneet maahan verotuksellisista syistä ja 
joilla ei ole siellä todellista liiketoimintaa.

Hollanti tarjoaa muita 
maita enemmän veroetuja 
ulkomaisille yrityksille ja 
ulkomaalaisille asiantuntijoille
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SWOT-taulukoiden lukuohje

Vertaileva SWOT-analyysi neljän maan investointiympäristöstä esite-
tään neljässä eri taulukossa eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuu-
det ja uhat erikseen.

Keskimmäisessä sarakkeessa ovat ne asiat, jotka ovat yhteisiä kai-
kille neljälle maalle eli Suomelle, Ruotsille, Tanskalle ja Hollannille. En-
simmäisessä sarakkeessa on erityisesti Suomea koskevia asioita ja vii-
meisessä Suomen kilpailijamaita koskevia asioita. Vertailuasetelman 
on tarkoitus havainnollistaa sitä, missä asioissa Suomi voi saada kil-
pailuetua muihin maihin nähden tai menettää sitä.

Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat on jaoteltu niiden 
luonteen mukaan yritystoiminnan edellytyksiin liittyviin, yhteiskuntaan 
ja elinympäristöön liittyviin ja kansantalouteen liittyviin osatekijöihin.

Vertailutaulukoissa esitetään Valtiontalouden tarkastusviraston 
kokonaisarvio, joka perustuu lähdekirjallisuuteen, kansainvälisiin kil-
pailukykyvertailuihin ja haastatteluaineistoon.
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Taulukko 4: Suomen investointiympäristön vahvuudet suhteessa vertailumaihin

Suomen erityiset vahvuudet Kaikkia neljää maata  
yhdistävät vahvuudet Poimintoja vertailumaiden vahvuuksista

Yritystoiminta

Laadukas ja tasa-arvoinen perusopetus. 
(myös Hollanti)

Ohjelmoinnin, tekniikan ja luonnon-
tieteellisen osaamisen hyvä saatavuus.

Helsinki-Vantaan lentokentältä on 
hyvät suorat lentoyhteydet eri puolille 
maailmaa, erityisesti Aasiaan.

Slush maailmanlaajuisesti merkittävänä 
start up -yritysten kohtauspaikkana.

Kilpailukykyinen yritysverotus.

Kuuluminen euroalueeseen pienentää 
valuuttariskiä. (myös Hollanti)

Hyvät luonnonvarat: puu ja mineraalit. 
(myös Ruotsi)

Venäjän ja erityisesti Pietarin läheisyys.

Maat ovat maailmanlaajuisesti kärjessä 
lähes kaikilla hyvän investointi-
ympäristön muuttujilla mitattuna.

Avoimia talouksia.

Korkeasti koulutettu työvoima.

Korkeatasoinen tutkimus.

Hyvät innovaatioekosysteemit ja julki-
nen tuki innovaatiotoiminnalle.

Rahoituksen saatavuus.

Yrityksen perustaminen on helppoa.

Energian hinta ja saatavuus.

Hyvä kielitaito.

Yrittäjämyönteisyyden ja start up -yrit-
täjyyden kasvu.

Designosaaminen.

Toimiva demokratia, turvallisuus, 
oikeusjärjestelmän toimivuus, omistus-
oikeudet, ammattitaitoinen hallinto, 
vähäinen korruptio.

Kansalaiset luottavat viranomaisiin.

Lainvalmistelutyö on isoissa hankkeissa 
tyypillisesti laajapohjaista.

Menestyminen kansainvälisessä 
kaupassa luo kerrannaisvaikutuksia 
eli pääomaa, osaamista ja verkostoja. 
(Ruotsi, Tanska, Hollanti)

Markkinoinnin osaaminen ja arvostus. 
(Ruotsi, Tanska, Hollanti)

Vahvoja ja tunnettuja klustereita. 
(Ruotsi, Tanska, Hollanti)

Flexicurity-mallin ansiosta työmarkki-
nat ovat joustavat. (Tanska)

Hyvät laajakaistayhteydet. (Ruotsi, 
Tanska, Hollanti)

Juutinrauman silta tuo yhteyden 
Manner-Eurooppaan. (Ruotsi)

Hyvät lentoyhteydet. (Tanska, Hollanti)

Rotterdam on Euroopan suurin satama. 
(Hollanti)

Hyvä sijainti Manner-Euroopassa; 
maantieteellisesti pieni maa, joka on 
osa laajaa markkina-aluetta. (Hollanti)

Muuhun Eurooppaan nähden mata-
lampi yritysten veroaste ja erityisiä 
verokannustimia ulkomaisille investoin-
neille. (Hollanti)

Suotuisa ilmasto maanviljelykselle ja 
puutarha-alalle. (Hollanti)

Ministerit ja kuninkaalliset ovat sitou-
tuneet investointien houkuttelutyöhön. 
(Tanska)

Yhteiskunta ja 
elinympäristö

Venäjän-kaupan pitkät perinteet. Hyvinvointivaltioita, sosiaalinen 
tasa-arvo.

Sukupuolten tasa-arvo.

Kehittyneitä tietoyhteiskuntia.

Maine luotettavana kaupankäyntimaa-
na.

Puhdas ympäristö.

Suvaitsevaisen ja vapaamielisen kult-
tuurin maine.

Hyvä tunnettuus ulkomailla. (Ruotsi, 
Tanska, Hollanti)

Vetovoimaiset ja eläväiset suurkaupun-
git. (Ruotsi, Tanska, Hollanti)

Kansainvälisen kaupan pitkät perinteet 
ja laajat verkostot. (Ruotsi, Tanska, 
Hollanti)

Vertailumaita nopeampi väestönkasvu 
maahanmuuton ansiosta. (Ruotsi)

Talous

Menestyvinä toimialoina ICT ja metsä-
teollisuus.

Euromailla finanssipolitiikan liikkuma-
vara on suurempi. (myös Hollanti)

Erikoistuminen korkean jalostusarvon 
tuotantoon.

Suuret t&k-panostukset.

Laaja veropohja.

Monipuolinen elinkeinorakenne, useita 
vahvoja toimialoja. (Ruotsi, Tanska, 
Hollanti)

Useita kansainvälisesti menestyneitä 
yhtiöitä ja kuluttajabrändejä. (Ruotsi, 
Tanska, Hollanti)

Suurin osa pohjoismaisten yhtiöi den 
pääkonttoreista on Tukholmassa. 
(Ruotsi)

Talouskasvu on ollut vakaata ja hyvää. 
(Ruotsi)

Työttömyys on alhaisella tasolla. 
(Tanska)
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3.3 Heikkoudet: Suomi häviää talouskasvussa 
ja maan houkuttelevuudessa, ei niinkään 
yritysten toimintaedellytyksissä

Osa vertailumaiden yhteisistä heikkouksista johtuu 
hyvinvointivaltioiden valitsemasta kilpailustrategiasta

Verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen vuoksi työn hinta on vertailumaissa 
korkea erityisesti matalan tuottavuuden tehtävissä. Nämä heikkoudet joh-
tuvat kuitenkin paljolti siitä, että maat ovat päättäneet ylläpitää kattavia jul-
kisia palveluita.

Vaikka valtiot ovat globaalia kärkeä tasa-arvoisuudessa, väestön sosio-
ekonomiset erot ovat kasvaneet niissä kahden viime vuosikymmenen aikana.

Asuminen on kallista suurimmissa kaupungeissa

Kaikkien vertailumaiden heikkoutena on asumisen kalleus suurimmis-
sa kaupungeissa. Asuminen on kallista erityisesti Tukholmassa. Siellä on 
vaikeaa löytää vuokra-asuntoa vuokrasäännöstelyn vuoksi, ja perintöjen 
myynti voittovero vähentää myytävänä olevien asuntojen määrää erityises-
ti keskustassa. Tukholman hintatasoon nähden Helsinki ja Kööpenhamina 
saavat pohjoismaisittain kilpailuedun.

Asumisen kalleus on osittain hitaan kaavoituksen syytä. Kaavoituksen 
ja rakennuslupien käsittelyn hitaus estää myös suoraan yritysten investoin-
teja vertailumaissa.

Kaikilla vertailumailla on 
korkea kokonaisveroaste

Sujuva kaavoitus toisi 
Suomelle kilpailuetua
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Yritysten toimintaedellytysten osalta Suomella ei ole merkittäviä 
omia heikkouksia

Yritysten toimintaedellytysten suhteen voidaan yhtyä selvitysmies Jor-
ma Elorannan tekemään johtopäätökseen: Suomella ei ole kilpailijamaihin 
verrattuna merkittäviä vahvuuksia tai heikkouksia investointikohteena12.

Markkinoinnin arvostus ja markkinointiosaamisen puute ovat kuiten-
kin Suomen heikkous vertailumaihin nähden (ks. luku 4.2).

Etenkin yritysjohtajien haastatteluissa toistui näkemys siitä, että suo-
malaiset yritykset joutuvat EU:n sisämarkkinoilla muita heikompaan kil-
pailuasemaan, koska Suomessa direktiivit pannaan täytäntöön muita maita 
tiukemmin. Tästä näkemyksestä ei ole kuitenkaan vertailevaa tutkimus-
näyttöä. Sääntelyn laadun parantamishankkeissa on kyllä tunnistettu joi-
takin tapauksia, joissa direktiivit on pantu Suomessa täytäntöön yrityksiä 
haittaavalla tavalla13.

Työmarkkinoiden joustavuudessa ainoastaan Tanska erottuu edukseen 
Flexicurity-mallillaan. Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa työmarkkinat ovat 
jakautuneet: osa työvoimasta on hyvin joustamatonta ja osa hyvin jousta-
vaa. Joustamaton työvoima on vaikeasti irtisanottavissa, se ei liiku riittävästi 
paikkakunnalta toiselle eikä kouluttaudu uudelleen. Joustavaan työvoimaan 
kuuluu vuokratyöläisiä, itsensätyöllistäjiä sekä osa-aikaisia ja määräaikaisia 

On tärkeää huolehtia 
suomalaisyritysten asemasta 
sisämarkkinoilla

Osa työvoimasta on 
hyvin joustavaa ja osa 
hyvin joustamatonta

Korkeat asuntojen hinnat kertovat alueen menestyksestä

”Toisaalta asuntopula on yleistä menestyvillä alueilla. New Yorkissa 
asuminen kallista, se on kallista Lontoossa…mutta pulan ei tarvitsisi 
olla näin iso, jos olisimme toimineet oikein.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

Tukholman asuntopula haittaa myös yritystoimintaa

”Asuntopula on todellinen ongelma, voidaan puhua kriisistä. Asun-
totilanne johtaa ihmisten vähäiseen liikkuvuuteen. Tukholmassa kyl-
lä rakennetaan asuntoja eniten neljäänkymmeneen vuoteen, mutta 
se ei riitä.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

”Spotifylla on ongelmia rekrytoinnissa Tukholmassa, koska ihmisille 
ei ole asuntoja.”
– ote haastattelusta (elinkeinojärjestö, Ruotsi)

Tukholman kalleus on Kööpenhaminan etu

”Tukholmassa on 15–20 prosenttia kalliimpaa pitää pääkonttoria kuin 
Kööpenhaminassa. Olemme hyvin samanlaisia kuin Tukholma, meil-
lä on samanlaista talenttia, mutta jos täällä on halvempaa…Tämä on 
meille tärkeä menestystekijä.”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)
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työntekijöitä. Kasvava ilmiö on myös oman työpanoksen myyminen verk-
koalustoilla välittäjäyritysten kautta.

Suomen muita huonompi tunnettuus, takamatka kansainvälisyydessä 
ja heikko taloustilanne haittaavat investointeja

Suomen huono tunnettuus maailmalla vaikuttaa siihen, ettei Suomi pääse 
välttämättä edes investointeja harkitsevien ulkomaisten yritysten ns. pit-
källe listalle potentiaalisista kohdemaista. Kuten aiemmin kerrottiin, Suo-
messa on vertailumaita vähemmän suurten yritysten globaaleja pääkont-
toreita. Lisäksi Suomi on onnistunut saamaan Ruotsia ja Tanskaa selvästi 
vähemmän suurten yritysten Pohjoismaiden pääkonttoreita (taulukot 2 ja 3).

Suomen taloustilanne on jatkunut vuodesta 2012 vertailumaita heikom-
pana. Heikko talouskasvu vähentää kysyntää markkina-alueella ja siten yri-
tysten investointihalukuutta. Suomessa on myös vertailumaista selvästi eni-
ten työttömyyttä.

Suomen väkiluku on kasvanut, mutta verrattain hitaasti

Työpanoksen määrä on kansantaloustieteen mukaan yksi kansantalouden 
talouskasvua selittävistä tekijöistä. Työpanosta voidaan mitata työllisten ih-
misten tai tehtyjen työtuntien lukumäärällä.

Vuosina 2009–2015 väestö kasvoi vertailumaista nopeiten Ruotsissa, 6,4 
prosenttia. Tanskassa väestö kasvoi 3,5 prosenttia ja Suomessa ja Hollannis-
sa molemmissa 3 prosenttia.

Vuonna 2015 Ruotsi myönsi turvapaikkoja vertailumaista selvästi eniten 
(32 200 hyväksyttyä turvapaikkahakemusta). Hollanti myönsi turvapaik-
koja puolet vähemmän (16 500), Tanska merkittävästi vähemmän (9 920) 
ja Suomi selvästi vähiten (1 700)14. Turvapaikan perusteella maahan tullei-
den on kuitenkin muita vaikeampi työllistyä, eikä heidän määränsä välttä-
mättä kasvata työpanosta yhtä paljon kuin työn perässä maahan muutta-
vien määrä kasvattaisi.

Jotkin muiden maiden heikkoudet tuovat Suomelle kilpailuetua

Vertailumaissa on pulaa ohjelmointiosaajista, kun taas Suomessa tilanne 
on tältä osin hyvä.

Suomessa perusopetuksen laatu ja tasa-arvo ovat parempia Ruotsiin ja 
Tanskaan ja moniin muihin kilpailijamaihin nähden.

Tukholmaan verrattuna Helsingistä on paremmat kansainväliset suorat 
lentoyhteydet muualle maailmaan.

Haastattelut vahvistivat 
käsitystä siitä, että Suomi ja sen 
investointiympäristön vahvuudet 
tunnetaan ulkomailla huonosti

Ruotsissa väestönkasvu on 
ollut selvästi nopeinta
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Taulukko 5: Suomen investointiympäristön heikkoudet suhteessa vertailumaihin

Suomen erityiset heikkoudet Kaikkia neljää maata  
yhdistävät heikkoudet

Poimintoja vertailumaiden  
heikkouksista

Yritystoiminta

Kyvyttömyys kaupallistaa lupaavat 
innovaatiot.

Markkinointiosaamisen puute, myös 
yritysten johdossa.

Työntekijöiden irtisanominen on 
vaikeaa, toisaalta on myös joustavaa 
työvoimaa. (myös Ruotsi ja Hollanti)

Ei pärjää sääntelykilpailussa sisämark-
kinoilla.

Hallinnon jähmeys, byrokraattisuus 
ja lupaprosessien kesto. Hallinto ei 
ole riit tävän hyvä asiakaspalvelussa, 
eivätkä virkamiehet ymmärrä riittävän 
hyvin yritysten kokemusmaailmaa.

Yritykset eivät saa hallinnolta tarvitse-
maansa palvelua ja tietoa englanniksi.

Liiketoimintaympäristö harvaan asu-
tuilla alueilla. (myös Ruotsi)

Vähän maailmalla tunnettuja klus-
tereita.

Kallis työvoima, erityisesti matalan 
tuottavuuden tehtävissä.

Korkea kokonaisveroaste heikentää 
ostovoimaa.

Kasvuyrittäjyyttä on liian vähän.

Yrittäjien sosiaaliturva on palkansaajia 
heikompi.

Kaavoituspäätösten tekeminen kestää 
yritysten näkökulmasta liian kauan.

Työntekijöiden irtisanominen on 
vaikeaa, toisaalta on myös joustavaa 
työvoimaa. (Ruotsi, Hollanti, myös 
Suomi)

Perusopetuksen laatu ja epätasa-
arvoisuus. (Ruotsi, Tanska)

Pulaa osaamisesta ohjelmoinnin, 
tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. 
(Ruotsi, Tanska, Hollanti)

Arlandan lentokentältä on verrattain 
huonot suorat lentoyhteydet muualle 
maailmaan. (Ruotsi)

Kansallinen valuutta lisää valuut-
tariskiä. (Ruotsi, Tanska)

Liiketoimintaympäristö harvaan asu-
tuilla alueilla. (Ruotsi, myös Suomi)

Kuluttajat omaksuvat uutta tekniikkaa 
muita maita hitaammin. (Hollanti)

Pk-yritysten rahoitusten saatavuus. 
(Hollanti)

Yhteiskunta ja 
elinympäristö

Maan tunnettuus ulkomailla on 
vähäistä.

Ulkomaisten asiantuntijoiden houkut-
telu maahan on vaikeaa; Helsinki on 
verrattain pieni ja hiljainen kaupunki.

Kansainvälisyys on vielä nuorta.

Kulttuuria ovat leimanneet vähäpuhei-
suus ja vaatimattomuus, eivätkä ne ole 
tukeneet markkinointivalmiuksia.

Muita maita vähemmän ulkomaisia 
opiskelijoita.

Muista poikkeava kieli.

Syrjäinen sijainti ja pieni markkina-alue.

Asunnot ovat kalliita suurissa kau-
pungeissa.

Vuokrasäännöstelyn ja myyntivoit-
toveron vuoksi asunnon vuokraaminen 
Tukholmasta on erityisen hankalaa. 
(Ruotsi)

Talous

Talouskasvu on pysynyt heikkona (BKT 
kasvoi 0,2 % vuonna 2015) ja työt-
tömyysaste korkeana (8,7 %).

Investointien määrä ei ole palannut 
vuoden 2008 tasolle.

Työmarkkinoiden jäykkyys: työvoiman 
liikkuvuus eri paikkakunnilta ja toimi-
aloilta toisille on liian vähäistä, samoin 
uudelleen kouluttautuminen.

Julkisen talouden kestävyysvaje 
aiheuttaa paineita veronkorotuksiin 
ja tukien leikkauksiin, mikä vähentää 
ostovoimaa.

Yksipuolinen elinkeinorakenne: Suomi 
ei ole pärjännyt kansainvälisillä kulut-
tajamarkkinoilla.

Koska kansainvälinen kilpailu oli mo-
nilla aloilla pitkään vähäistä, yrityksille 
ei syntynyt kannustinta kehittää toi-
mintaansa kansainvälisten mark-
kinoiden vaatimuksia vastaaviksi.

Yritysten investoinnit eivät ole pa-
lautuneet finanssikriisiä edeltäneelle 
tasolle.

Kuluttajien odotukset tulevasta 
talouskehityksestä ovat säilyneet pes-
simistisinä, mikä vähentää kulutusta.

Yritysverotus on luonut vääränlaisia 
kannusteita ja houkutellut maahan 
”postilaatikkoyrityksiä”. (Hollanti)

Kansallinen valuutta vähentää finans-
sipolitiikan liikkumavaraa. (Ruotsi, 
Tanska)
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3.4 Uhat: Suomen talouskasvu säilyy muita 
heikompana, valtion tulopohja rapautuu, 
eikä Suomi pysty enää kilpailemaan 
osaamisella

Jos maat eivät pysty vastaamaan kansainväliseen kilpailuun, 
hyvinvointivaltion tulopohja rapautuu ja tasa-arvoisen yhteiskunnan 
edut menetetään

Kansainvälisen kilpailun koveneminen haastaa vertailumaiden yritykset, 
talouden ja julkishallinnon. Vertailumaiden merkittävimmät uhat kohdis-
tuvat ennen kaikkea siihen, ettei toivottavaa talouskasvua saavuteta, mikä 
rapauttaa verotuloja ja tärkeitä yhteiskunnan ja elinympäristön vahvuuk-
sia. Yritystoiminnan lainsäädännöllisten edellytysten heikkenemiseen liit-
tyviä merkittäviä uhkakuvia vertailumailla ei ole.

Vertailumaista Ruotsin taloustilanne on selvästi paras ja Suomen huo-
noin. Investoinnit riippuvat paljolti talouskasvusta, ja uhkana on, etteivät 
yritysten investoinnit saavuta finanssikriisiä edeltänyttä tasoa Suomessa, 
Tanskassa ja Hollannissa lähivuosinakaan.

Verotulojen kerääminen vaikeutuu tulevaisuudessa, kun yritykset ja va-
rakkaat ihmiset pystyvät yhä helpommin vaihtamaan olinpaikkaansa, mikä 
johtaa valtiot kilpailemaan verotuksen alhaisuudella (”race to the bottom”). 
Toisaalta EU suunnittelee parhaillaan puuttumista verokilpailun äärimmäi-
siin muotoihin, mikä haittaisi vertailumaista etenkin Hollantia.

Kaikilla mailla on uhkana se, että ne eivät onnistu verkkokaupassa, min-
kä seurauksena yhä suurempi osuus kulutuksesta suuntautuu ulkomaille il-
man myyjäyritysten investointeja kotimaahan. Suomelle tämä uhka on eri-
tyisen merkittävä, koska Suomi on onnistunut verkkokaupassa vertailumaita 
huonommin (ks. luku 4.2).

Toisaalta myös globalisaation hidastuminen on uhka. Isossa-Britan-
niassa kansalaisten enemmistö äänesti EU-eron puolesta kesäkuussa 2016. 
On mahdollista, että brexit on ensimmäisiä signaaleja EU:n integraatio-
kehityksen pysähtymisestä. Uhkakuvana on, että EU:ssa ruvettaisiin pur-
kamaan sisämarkkinoita eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman 
vapaata liikkuvuutta.

Osaamispohja ei saa heikentyä, jos Suomi haluaa kilpailla 
tuottavuudella

Suomen uhkana on koulutuksen ja tutkimuksen tason lasku menoleikkaus-
ten takia. Sipilän hallitus on leikannut koulutuksen ja tutkimuksen meno-
ja yhteensä noin 1,1 miljardia euroa eli 6 prosenttia, kun vertailukohtana on 
vuoden 2019 menotaso ilman leikkauksia15. Siitä ei ole näyttöä, että nämä 
leikkaukset olisivat heijastuneet koulutuksen ja tutkimuksen laatuun Suo-
messa, mutta tämä on epätoivottavana uhkakuva, koska laadukas ja tasa-ar-
voinen peruskoulutus on ollut Suomelle kenties merkittävin yritystoimin-
nan edellytyksiin liittyvä erityinen vahvuus.

Kaikissa vertailumaissa ikääntyminen voi johtaa siihen, ettei niistä löy-
dy enää riittävästi osaavaa työvoimaa. Ruotsin tilanne on kuitenkin paras 
muita suuremman väestönkasvun ansiosta.

Uhka on tulevaisuuteen sijoittuva 
epätoivottava tapahtuma

Maiden välinen kilpailu alentaa 
yritys- ja pääomatuloista 
saatavia verotuottoja

Uhkia muodostavat sekä 
globalisaation kiihtyminen 
että sen pysähtyminen

Jos koulutuksen laatua 
parannetaan, menoleikkaukset 
eivät heikennä koulutuksen 
tuloksellisuutta
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Kaikilla mailla uhkana on se, että innovaatioiden julkinen tukeminen 
vaikeutuu, kun tuotekehitystuet voivat valua ulkomaille16.

Julkiset tuotekehitystuet 
voivat valua ulkomaille

Yritysten liikkuvuus ja monikansallisuus vaikeuttavat 
innovaatiorahoitusta

”Aikaisemmin se oli selkeää: Vinnova tuki ruotsalaisia yhtiöitä, jotka 
tekivät tutkimusta Ruotsissa. Mutta nyt kaikki tekevät tutkimusta vir-
tuaalisesti kaikkialla ja yhdessä kaikkien kanssa. Ruotsalaiselle yhtiölle 
annettu raha voi mennä eteenpäin Microsoftin kehitystyöhön. Monil-
la ruotsalaisilla tech-startupeilla täytyy olla toimisto Piilaaksossa. Voi 
käydä niin, että Vinnova rahoittaa yhtiötä, yhtiö ottaa rahat ja muuttaa 
Piilaaksoon. Mutta mitä tehdä? Jos et rahoittaisi, yhtiö ehkä kuolisi.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

Suomen uhkana on niin yritysten kuin hallinnonkin uusiutumiskyvyn 
puute

Suomen ongelmana on ollut yritysten kyky uusiutua ja luoda uudenlaista lii-
ketoimintaa17. Haastatteluissa myös julkishallintoa kritisoitiin uusiutumis-
kyvyn, innovatiivisuuden ja ketteryyden puutteesta. Nämä kaksi asiaa voivat 
liittyä toisiinsa, mikäli hallinnon pitäytyminen vanhoissa malleissa tuottaa 
sellaista sääntelyä ja viranomaisvalvontaa, jotka estävät toimintaympäris-
töä ja liiketoimintaa uusiutumasta18.

Uhkana on myös se, että tarvittavat päätökset Suomen taloustilanteen 
kohentamiseksi ja investointien edistämiseksi jäävät tekemättä.

Suomi saa kilpailuetua siitä, että se on Pohjoismaista ainoa euromaa

Etenkin suuret sijoittajat voivat haluta priorisoida sijoituksia maihin, jois-
sa valuutta- ja korkoriski on pienempi. Suurena valuuttana euro on yleensä 
vakaampi kuin pienten avotalouksien omat valuutat.

Suomen kaltaisen pienen euromaan ongelmana on, että Euroopan kes-
kuspankin harjoittama rahapolitiikkaa voi olla erisuuntaista kuin maa tar-
vitsisi. Euroalueen rahapolitiikka sopii yleensä parhaiten suurille jäsenmail-
le, kuten Saksalle ja Ranskalle.

Euromailla ei ole omaa rahapolitiikkaa, mutta niillä saattaa olla enemmän 
liikkumavaraa finanssipolitiikassa. Tämä johtuu siitä, että etenkin pienillä 
euromailla finanssipoliittinen elvytys ei johda yhtä helposti korkojen nou-
suun kuin niillä mailla, joilla on oma valuuttansa. Toisaalta euroalueen sään-
nöt rajoittavat euromaiden mahdollisuuksia finanssipoliittiseen elvytykseen.

Jäykkä oikeussääntely 
voi estää uudenlaisen 
liiketoiminnan syntymistä
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Taulukko 6: Suomen investointiympäristön uhat suhteessa vertailumaihin

Suomen erityiset uhat Kaikkia neljää maata  
yhdistävät uhat Poimintoja vertailumaiden uhista

Yritystoiminta

Koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen taso laskee leikkausten myötä.

Sääntelyn jäykkyys voi estää toimialo-
jen uudistumista ja uusien toimialojen 
syntyä.

Osaavan työvoiman riittävyys tulevai-
suudessa väestön ikääntyessä. (myös 
Tanska ja Hollanti)

Venäjän-kaupan lasku ja epävarmuus.

Yhteisen tahtotilan puuttuminen 
investointien edistämisessä.

Poliittisen päätöksenteon lyhytjän-
teisyys ja kompromissihakuisuus.

EU:ssa ruvetaan purkamaan sisämark-
kinoita eli työntekijöiden, tavaroiden, 
palveluiden ja pääomien vapaata liik-
kuvuutta.

Osaavan työvoiman riittävyys tulevai-
suudessa väestön ikääntyessä. (Tanska, 
Hollanti, myös Suomi)

EU saattaa puuttua verokilpailun äärim-
mäisiin muotoihin. (Hollanti)

Logistiikka-alan kysyntä voi vähentyä 
kiertotalouden ja 3D-tulostuksen 
myötä. (Tanska, Hollanti)

Yhteiskunta ja 
elinympäristö

Ulkomaisten investointien taloudellisia 
hyötyjä ei täysin ymmärretä.

Tiukka maahanmuuttopolitiikka; maa-
hanmuutosta ei saada uutta työvoimaa. 
(myös Tanska)

Elintasoerot kasvavat kansalaisten 
välillä ja sosiaalinen liikkuvuus vähenee. 
Koulutuksen tasa-arvo rapautuu.

Luottamuspääoma rapautuu yhteiskun-
nassa.

Maahanmuuttajien integroituminen 
yhteiskuntaan ja työllistyminen ei 
onnistu.

Turvallisuustilanteen heikkeneminen 
sisäisesti ja suhteessa ulkovaltoihin.

Tiukka maahanmuuttopolitiikka; 
maahanmuutosta ei uutta työvoimaa. 
(Tanska, myös Suomi)

Talous

Talouskasvua ei tule.

Yritykset ja toimialat eivät kykene 
uusiutumaan toimintaympäristön 
muuttuessa.

Riippuvuus erityisesti kahden toi-
mialan, ICT-alan ja metsäteollisuuden, 
menestyksestä.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa.

Väestön ikääntyminen lisää eläke- ja 
hoivamenoja.

Suomi on onnistunut muita maita 
huonommin verkkokaupassa, ja on riski, 
että yhä suurempi osa kulutuksesta 
suuntautuu ulkomaille ilman investoin-
teja kotimaassa.

Aivovuoto: Suomessa kouluttautuneet 
eivät saa töitä eivätkä jää maahan.

Euroalueeseen kuuluminen ei mah-
dollista omaa rahapolitiikka. (myös 
Hollanti)

Tuottavuus ei säily riittävän korkeal la 
tasolla hyvinvointivaltion ylläpitämisek-
si.

Tuottavuus laskee palvelusektorin 
osuuden kasvaessa.

Kansainvälinen kilpailu kovenee, ja 
länsimaiden osuus maailmankaupasta 
ja investoinneista laskee.

Yhä suurempi osuus kulutuksesta 
suuntautuu ulkomaisiin alustoihin ja 
verkkokauppoihin.

Kuluttajat ovat velkaantuneet, ja jos 
korot nousevat tulevaisuudessa, kulut-
tamiseen jää vähemmän rahaa.

Verokilpailu rapauttaa tulopohjaa.

Julkiset t&k-tuet valuvat maan rajojen 
ulkopuolelle.

Kasvava kiertotalous heikentää 
talouskasvua.

Hollannin talous on riippuvainen 
kansainvälisen kaupan ja etenkin Sak-
san talouden kehityksestä. (Hollanti)

Väestön ikääntyminen lisää eläke- ja 
hoivamenoja. (Hollanti, Tanska)

Euromailla ei ole omaa rahapolitiikka. 
(myös Suomi)

Kansallisen valuutan epävakaus. (Ruot-
si, Tanska)
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3.5 Mahdollisuudet: niin Suomella kuin 
muillakin mailla on näkyvissä paljon 
mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen 
on omissa käsissä

Maat pystyvät pitämään kiinni hyvästä yhteiskunnasta ja 
avarakatseisesta kulttuurista

Hyvä asuinympäristö, puhdas luonto, liberaali kulttuuri ja luotettava hal-
linto ovat asioita, jotka ovat omiaan houkuttelemaan tulevaisuudessakin 
näihin maihin koulutettua työvoimaa ja korkean tuottavuuden yrityksiä. 
Nämä asiat saattavat saada tulevaisuudessa entistäkin suuremman merki-
tyksen. Olisi tärkeää, että näistä vahvuuksista onnistuttaisiin myös viesti-
mään muualle maailmaan.

Osaamisen parantaminen tarjoaa Suomelle tärkeitä mahdollisuuksia

Suomen ongelmana on markkinoinnin heikko arvostus ja osaaminen (ks. 
luku 4.2). Markkinointitaitojen parantaminen olisi Suomelle mahdollisuus, 
joka myötävaikuttaisi ihannetilanteessa myös Suomen elinkeinorakenteen 
monipuolistumiseen.

Perusopetuksessa on lisätty taito- ja taideaineiden opetusta, ja myös oh-
jelmointia on alettu opettaa. Perusopetuksen kehittäminen siten, että se an-
taisi paremmat taidot työelämään – erityisesti hyvät vaikuttamis-, puhe- ja 
esiintymistaidot – on suuri, joskin vasta pitkä aikavälillä vaikuttava mah-
dollisuus.

Aalto-yliopisto tarjoaa maailmanlaajuisestikin korkeatasoisen yhdistel-
män kaupallista osaamista, insinööriosaamista ja muotoiluosaamista.

Myös Suomen sijainti on mahdollista kääntää mahdollisuudeksi

On mahdollista, että Suomen maantieteellisestä sijainnista tulisi tulevaisuu-
dessa nykyistä keskeisempi esimerkiksi Venäjän-kaupan kasvun tai Koillis-
väylän ansiosta. Myös uudenlaiset joukkoliikenneratkaisut, kuten tunneli 
Viroon, supernopeat alipaineistetut putket tai uudet Itä-Euroopan kautta 
kulkevat junayhteydet lähentäisivät Suomea muuhun Eurooppaan.

Verkkokaupassa onnistuminen olisi Suomelle erityisen merkittävä mah-
dollisuus, koska Suomen sijainti on vertailumaista heikoin ja maantieteelli-
sellä sijainnilla on verkkokaupassa vähemmän merkitystä.

Suuri osa vertailumaiden 
mahdollisuuksista on yhteisiä

Markkinoinnin arvostuksen ja 
osaamisen kasvu olisi Suomelle 
tärkeä mahdollisuus

Maantieteellisen sijainnin 
keskeisyys on taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti 
muutoksenalainen asia
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Taulukko 7: Suomen investointiympäristön mahdollisuudet suhteessa vertailumaihin

Suomen erityiset mahdollisuudet Kaikkia neljää maata  
yhdistävät mahdollisuudet

Poimintoja vertailumaiden  
mahdollisuuksista

Yritystoiminta

Markkinoinnin osaaminen kasvaa ja 
kuluttajalähtöinen ajattelu lisääntyy 
tuotteiden suunnittelussa.

Innovaatioita opitaan kaupallistamaan 
paremmin. Myös kaupallistamiseen 
ja kaupan alalle suunnataan t&k-
rahoitusta.

Sääntelyn purkaminen luo uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto saattaa yhteen kaupal-
lista osaamista, insinööri- ja muotoi-
luosaamista.

Yliopistot houkuttelevat aiempaa 
enemmän ulkomaisia opiskelijoita ja 
osaamista työmarkkinoille.

Kustannuskilpailukyvyn parantuminen.

Peruskoulutus vastaa entistä paremmin 
nykypäivän vaatimuksiin, minkä ansios-
ta esiintymistaidot ja innovatiivisuus 
kasvavat.

Venäjän-kaupan kasvu; Suomi on vakaa 
markkina Venäjän naapurissa.

Koillisväylä Aasiaan ja arktinen osaa-
minen.

Onnistuminen kansainvälisessä verk-
kokaupassa.

Tiukka ympäristölainsäädäntö 
kannustaa kehittämään uutta 
ympäristöteknologiaa ja tuotteita, joilla 
voi olla tulevaisuudessa maailmanlaa-
juista kysyntää.

Vanhusväestön kasvu kannustaa kehit-
tämään heille uusia palveluita ja tuot-
teita, joille syntyy kysyntää muuallakin 
väestön ikääntyessä.

Julkishallinnon digitalisoituminen edes-
auttaa ICT-alan kehitystä.

Maailman mittakaavassa tehokas, 
innovatiivinen ja edistyksellinen hal-
linto herättää myönteistä huomiota ja 
houkuttelee investointeja.

Hallinto ottaa aiempaa enemmän in-
novaattorin roolin ja kehittää palveluita 
yhdessä yritysten kanssa.

EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppa-
sopimus.

Yhteiskunta ja 
elinympäristö

Helsingin ja muiden kaupunkien kasvu 
ja kaupunkikulttuurin elävöityminen 
lisäävät Suomen vetovoimaa.

Kaupunkien kasvu houkuttelee osaajia 
ja yrityksiä.

Maahanmuutto tuo uutta työvoimaa ja 
lisää väestön moninaisuutta.

Kulttuurinen avarakatseisuus ja va-
paamielisyys vertailumaissa voivat olla 
tulevaisuudessa entistäkin suurempia 
valtteja.

Vertailumaiden nopein väestönkasvu 
lisää työvoimaa. (Ruotsi)

Talous

Rakenneuudistusten onnistuminen ja 
liiketoimintaympäristön kehittäminen 
heijastuvat talouskasvuun.

Elinkeinorakenne monipuolistuu, jos 
kuluttajamarkkinat vahvistuvat.

Vihreä talous ja korkean tuottavuuden 
innovaatiot metsäteollisuuden alalla.

ICT-ala kykenee uusiutumaan.

Automatisaatio ja teknologian kehitys 
parantavat tuottavuutta.

Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät.

Yrittäjyydestä tulee yhä arvostetum-
paa ja suositumpaa. Kasvuyrittäjyys 
lisääntyy.

Ulkomaisten investointien polkuriip-
puvuus: investoinnit pyrkivät keskit-
tymään sinne, minne on investoitu 
aikaisemmin. (Ruotsi, Hollanti)

Muiden talouksien, etenkin Saksan, kas-
vaessa Hollanti hyötyy siitä nopeasti. 
(Hollanti)
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3.6 Kokonaisarvio vertailumaiden 
investointiympäristöistä

Liikennevalotaulukon lukuohje

Taulukkoon on koottu tarkastusviraston kokonaisarvio siitä, miten hy-
viä investointiympäristön eri osatekijät ovat Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Hollannissa suhteessa kilpailijamaihin. Lisäksi muka-
na on arvio siitä, miten nämä eri osatekijät ovat kehittyneet suhtees-
sa kilpailijamaihin.

Osatekijöitä on arvioitu suhteessa muihin kehittyneisiin maihin. Va-
lojen tulkinta on seuraava:

 – Vihreä valo: Maa sijoittuu kyseisellä muuttujalla maailman kär-
keen suhteessa muihin kehittyneisiin maihin.

 – Keltainen valo: Maa sijoittuu hyvin suhteessa muihin kehittynei-
siin maihin, mutta ei aivan terävimpään kärkeen.

 – Punainen valo: Maa sijoittuu muihin kehittyneisiin maihin näh-
den tyydyttävästi tai sitä heikommin.

Valon vieressä oleva nuoli kuvaa sitä, miten osatekijä on kehittynyt 
vuosien 2008–2015 aikana. Nuolten tulkinta on seuraava:

 – Ylöspäin osoittava nuoli: Tämä osatekijä on parantunut suhtees-
sa muihin kehittyneisiin maihin.

 – Ei nuolta: Tässä osatekijässä ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta suuntaan tai toiseen.

 – Alaspäin osoittava nuoli: Tämä osatekijä on heikentynyt suh-
teessa muihin kehittyneisiin maihin.

Muutosta on arvioitu siten, että kehitys on arvioitu positiiviseksi, 
kun maa on noussut kilpailukykyindeksissä vähintään viisi sijaa ylöspäin 
vuosien 2008–2015 välillä. Kehitys on vastaavasti arvioitu negatiivisek-
si, kun maa on pudonnut vähintään viisi sijaa alaspäin. Kokonaiskuvaa 
muutoksesta on tarvittaessa täydennetty muulla lähdekirjallisuudel-
la ja haastatteluaineistolla.

Taulukossa esitetty arviointi perustuu ensisijaisesti näihin kahteen 
kilpailukykyindeksiin:

 – World Economic Forum: Global Competitiveness Report
 – International Institute for Management Development: World 

Competitiveness Yearbook.

Indeksien arviota on täydennetty muun kirjallisuuden ja haastatte-
luiden perusteella niissä tapauksissa, kun indeksit eivät ole antaneet 
riittävää kuvaa osatekijästä.
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Taulukko 8: Kokonaisarvio investointiympäristöstä ja sen kehityksestä Suomessa, 
Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa

Suomi Ruotsi Tanska Hollanti

Osaaminen

väestön yleinen koulutustaso

innovatiivisuus

tutkimuksen korkeatasoisuus

Työvoima

työn hinta

työnantajana toimimisen helppous

markkinointiosaaminen

asiakaspalveluosaaminen

ICT-osaajien saatavuus

Lainsäädäntö

politiikan ennustettavuus

yrityksen perustamisen helppous

yritysoikeuden yksinkertaisuus

Rahoitus

rahoituksen saatavuus

Verot ja tuet

yritysverotus

työn verotus

arvonlisäverotus

pääomien verotus

yritystuet

verotuet investoinneille

Infrastruktuuri ja energia

tiet

tietoverkot

lentokentät

satamat

energian hinta

energian saatavuus

Yhteiskunta

taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvoisuus

maan tunnettuus ulkomailla

houkuttelevuus ulkomaisille asiantuntijoille

maan kansainvälisyys

ulkomaisten investointien vapaus

liiketoimintaympäristö haja-asutusalueilla
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Vertailumaat ovat liki yhtä hyviä kansainvälisissä 
kilpailukykyindekseissä

Liikennevalotaulukossa yksikään maa ei erotu selvästi muita kauttaaltaan 
parempana tai huonompana investointiympäristönä.

Liikennevalotaulukossa ei ole kuitenkaan mukana kaikkia olennaisia yri-
tysten investointeihin vaikuttavia tekijöitä, kuten taloustilannetta, markki-
na-alueen kokoa ja kulttuurisia tekijöitä. On mahdollista, että Suomi häviää 
muille maille näissä osatekijöissä.

Vertailumaat kilpailevat ennen kaikkea osaamisella

Väestön yleisen koulutustason ja tutkimuksen korkeatasoisuuden suhteen 
kaikki maat sijoittuvat vähintään hyvin, lukuun ottamatta Ruotsia, joka si-
joittuu väestön yleisellä koulutustasolla mitaten vain tyydyttävästi suhtees-
sa muihin kehittyneisiin maihin.

Kaikki maat ovat maailman terävintä kärkeä innovatiivisuudessa. Tässä 
muuttujassa Suomella ei ole varaa jäädä jälkeen muista maista.

Suomi erottuu muista maista positiivisesti ICT-osaajien saatavuudessa.
Sekä markkinointiosaamisesta että asiakaspalveluosaamisesta Suomi 

saa ainoana vertailumaista vain tyydyttävän arvion. Markkinointiosaami-
nen on lisäksi heikentynyt Suomessa viime vuosina. Markkinointiosaami-
sen tilasta ja sen kehittämisestä kerrotaan lisää luvussa 4.2.

Verotus on kaikissa vertailumaissa kireää, mutta toisaalta se ei ole 
maiden ensisijainen kilpailukeino

Verojen keveydessä vertailumaat eivät pääse maailman kärkeen. Hollannin 
verotus kuitenkin erottuu Suomea, Ruotsia ja Tanskaa kevyempänä.

Suomi saa kilpailuetua verrattain kevyestä yritysverotuksesta, ja yhtei-
söveroa on myös kevennetty kahteen otteeseen viime vuosina.

Kireä verotus vaikuttaa sosiaaliturvamaksujen ohella siihen, että työn 
hinta on kaikissa maissa verrattain korkea, ainakin matalan tuottavuuden 
työtehtävissä. Toisaalta kevyt verotus ja alhainen työn hinta eivät ole Suo-
men, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin kaltaisten hyvinvointivaltioiden ensi-
sijaisia kilpailukeinoja kansainvälisillä markkinoilla, vaan nämä maat pyrki-
vät kilpailemaan pikemminkin työn laadulla. Hyvinvointivaltion tuottamat 
palvelut ja tasa-arvoisuus voivat lisäksi tehdä maasta houkuttelevan ulko-
maisille asiantuntijoille ja korkean tuottavuuden investoinneille.

Tasa-arvo kasvattaa luottamusta yhteiskunnassa kansalaisten kesken se-
kä kansalaisten ja viranomaisten välillä. Tällainen luottamus ei ole itsestään 
selvää edes kaikissa länsimaissa. Luottamuksesta on hyötyä investoinneille, 
sillä se lisää ennakoitavuutta, vähentää transaktiokustannuksia ja helpottaa 
monella tapaa tuotekehitystoimintaa.

Suomi saa Tanskan ohella parhaimman arvion taloudellisesta ja sosiaa-
lisesta tasa-arvosta. Suomi on lisäksi parantanut sijoitustaan viime vuosi-
na tässä muuttujassa.

Luottamus helpottaa liiketoimintaa
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Suomi häviää yritysten säädösympäristössä

Suomi sijoittuu vertailumaista huonoiten yritysoikeuden yksinkertaisuu-
dessa, ja lisäksi kehitys siinä on ollut negatiivista. Myöskään politiikan en-
nakoitavuudessa ja yrityksen perustamisen helppoudessa Suomi ei pää-
se maailman kärkeen. Tanska ja Hollanti taas pärjäävät näissä muuttujissa 
erinomaisesti.

Suomi häviää tunnettuudessa ja kansainvälisyydessä

Suomi pärjää vertailumaista heikoiten maan kiinnostavuutta ulkomaisten 
yritysten silmissä mittaavilla muuttujilla. Näitä ovat maan tunnettuus ul-
komailla, maan houkuttelevuus ulkomaisille asiantuntijoille ja maan kan-
sainvälisyys. Hollanti saa näistä muuttujista parhaimmat arviot, mitä osit-
tain selittää sen sijainti Euroopassa.

Kuten aiemmin kerrottiin, Suomi pärjää hyvin taloudellisella ja sosiaa-
lisella tasa-arvolla mitaten. Hyvät julkiset palvelut ja tasa-arvoinen ympä-
ristö olisivat omiaan houkuttelemaan ulkomaisia asiantuntijoita maahan, 
ja tämän vuoksi onkin valitettavaa, ettei Suomen yhteiskunnan vahvuuksia 
tunneta ulkomailla. Luvussa 4.3 kerrotaan hyvän asuinympäristön merki-
tyksestä ulkomaisten asiantuntijoiden houkuttelussa maahan.

Infrastruktuuri on Suomessa melko hyvä, kun otetaan huomioon 
pitkät välimatkat ja verrattain huono sijainti

Tiet, lentokentät ja satamat ovat Suomessa maailmanlaajuisesti vähintään 
hyvää tasoa. Tietoverkoissa Suomi saa muita maita hieman heikomman si-
joituksen, mutta alkuvuonna 2016 käyttöön otettu uusi merikaapeli Helsin-
gistä Saksaan on parantanut Suomen tietoliikenneyhteyksiä.

Hollanti pärjää infrastruktuurissa muita paremmin, mikä johtuu osit-
tain sen pienestä koosta ja sijainnista.

Energian hinta ja saatavuus on kaikissa vertailumaissa vähintään hyvää 
tasoa suhteessa muihin kehittyviin maihin.

Suomen tulisi yksinkertaistaa 
yritystoiminnan sääntelyä

Suomen vahvuuksia ei 
tunneta ulkomailla
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4 Miten valtio voisi edistää eräitä 
investointiympäristön aineettomia 
menestystekijöitä?

Maat kilpailevat keskenään sillä, miten hyviä osaamiskeskittymiä ja verkos-
toja ne pystyvät tarjoamaan yrityksille. Klustereilla on tärkeä viestinnälli-
nen merkitys, ja viranomaiset voivat auttaa klustereiden brändäämisessä.

Näyttää siltä, että Suomessa vallitsee ”markkinoinnin noidankehä”, kun 
markkinoinnin huono arvostus on johtanut siihen, että yritysten johto ei osaa 
täysimääräisesti hyödyntää markkinoinnin mahdollisuuksia kannattavuu-
den kasvattamiseksi. Suomella on verrattain vähän kansainvälisesti tunnet-
tuja brändejä, ja suomalaisyritysten verkkokauppa on vertailumaita vähäi-
sempää. Valtio voisi lisätä markkinoinnin arvostusta omilla kannanotoillaan 
ja tukemalla tuotekehityksen rinnalla myös markkinoinnin kehitystä. Myös 
markkinoinnin koulutukseen esitetään eräitä parannuksia.

Eläväinen ja viihtyisä asuinympäristö on tärkeä vetovoimatekijä, kun 
maat kilpailevat korkean tuottavuuden työvoimasta. Haastatteluiden pe-
rusteella on myös tärkeää, että kantaväestön ja maahanmuuttajien välille 
syntyy sosiaalisia siteitä ja verkostoja.

Suomalaisen hallinnon vahvuuksia ovat ammattitaito ja luotettavuus. 
Yritysten näkökulmasta hallinnon toiminta on kuitenkin toisinaan liian 
hidasta, monimutkaista ja tehotonta. Olisi luontevaa, että hallinto pyrki-
si näyttämään hyvää esimerkkiä asiakaspalvelussa, innovatiivisuudessa ja 
uusiutumiskyvyssä.

4.1 Valtio voisi tukea verkostojen ja 
osaamiskeskittymien syntyä

Maat kilpailevat verkostoilla

Oppiminen ja innovaatiot syntyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen tu-
loksena. Maat kilpailevat keskenään sillä, miten laajoja ja hyviä verkostoja 
ne pystyvät tarjoamaan yrityksille.

Haastattelussa esitetyn näkemyksen mukaan se ei vielä riitä, että vi-
ranomaiset tarjoavat tuotekehitystyölle hyvät tilat ja hyvän tekniikan, vaan 
niiden lisäksi viranomaisten tulee tarjota yrityksille verkostoja, koska ver-
kostojen avulla yritykset pystyvät löytämään sellaisia ihmisiä, joilla on po-
tentiaalia luoda uutta.

Tutkimuslaitoksilla on merkittävä rooli verkostojen luomisessa. Haas-
tattelunäkemyksen mukaan tutkimuslaitokset voivat luoda puolueettomia 
ja siten luotettavia alustoja yhteistyölle, tuotekehitykselle ja yrittäjyydel-
le. Vastaavanlaisia puolueettomia alustoja ei välttämättä synny yksityisel-
le sektorille.

Liikkuvuus työmarkkinoilla eri sektoreiden ja erilaisten toimenkuvien 
välillä tukee verkostojen syntyä. Suomessa työvoiman liikkuvuus yrityssek-
torin ja hallinnon välillä on vähäistä. Tämän liikkuvuuden edistäminen li-
säisi hallinnon asiantuntemusta yritystoiminnasta ja virkamiesten verkos-
topääomaa.

Työntekijöiden liikkuvuutta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä tulee lisätä
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Ihmisten väliset yhteydet ratkaisevat

”Ihmistaso on tärkein. Organisaatioiden välisessä yhteistyössä on ai-
na viime kädessä kyse yksilöiden yhteistyöstä.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Suomi)

Viranomaiset voivat tukea klustereiden syntyä ja niiden brändäämistä

Klusterit syntyvät usein osaamisen ympärille, kun koulutus ja tutkimus syn-
nyttävät alalle yritystoimintaa. Klusterit luovat itseään vahvistavan kierteen, 
kun alan yritystoiminta synnyttää uutta kysyntää ja tarjontaa. Myös inves-
toinneilla on taipumus keskittyä niin sanotun polkuriippuvuuden mukai-
sesti: investointeja tehdään todennäköisesti sinne, minne niitä on tehty ai-
kaisemminkin.

Klusterit ovat tärkeitä viestinnällisesti: niiden tuottamia mielikuvia voi-
daan käyttää, kun markkinoidaan aluetta kotimaisille ja ulkomaisille inves-
toijille. Esimerkiksi Medicon Valley, Pohjoismaiden merkittävin lääkeklus-
teri Kööpenhaminan ympäristössä, oli alun perin Copenhagen Capacityn 
lanseeraama. Muita esimerkkejä hyvin brändätyistä klustereista ovat hol-
lantilaiset Brainportin teknologiaklusteri ja Food Valley.

Hyvä käytäntö Tanskasta: kumppanuus lääketutkimuksessa

Tanskassa on saatu hyviä kokemuksia kliinisen lääketutkimuksen yhteistyö-
hankkeista, joissa on mukana yrityksiä, kuntien viranomaisia ja yliopistoja 
(”public-private partnership”). Tällaisten hankkeiden lisääminen oli yksi 
Tanskan edellisen hallituksen käynnistämän terveysalan kasvutiimin suo-
situksista. Kasvutiimin suositusten valmisteluun osallistui virkamiesten li-
säksi myös yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Julkinen sektori hyötyy yhteis-
työstä siten, että sairauksien hoitaminen ja kansanterveys paranevat. Yrityk-
set löytävät hankkeiden avulla uusia lahjakkaita tutkijoita, ja monikansalliset 
yhtiöt pystyvät markkinoimaan niiden avulla maan investointimahdollisuuk-
sia. Yliopistot saavat tietoa siitä, mitä tarpeita yliopistokoulutukselle on, ja 
ne pystyvät auttamaan opiskelijoiden työllistymistä.

Myös Suomella on yhteistyössä lääkealan yritysten kanssa laadittu ter-
veysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia19. Yksi strategian 
tärkeimmistä tavoitteista on lisätä tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyö-
tä tuotekehityksessä. Tarkastusta varten haastatellut lääkealan yritysjohta-
jat pitivät kasvustrategiaa tärkeänä ja onnistuneena.

Tanskan Medicon Valley on 
esimerkki klusterista, joka 
tunnetaan hyvin maailmalla

Kliinisen lääketutkimuksen 
yhteistyöhankkeet ovat 
houkutelleet Tanskaan 
ulkomaisia investointeja
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4.2 Markkinoinnin arvostusta ja osaamista 
tulisi edistää

Markkinointi voi kasvattaa yrityksen kannattavuutta ja 
kansantalouden tuottavuutta

Markkinoinnin avulla yritys voi luoda uutta kysyntää ja kasvattaa tuottei-
densa katetta ja yrityksen kannattavuutta. Markkinoinnilla on vaikutusta, 
koska ihmiset eivät tee rationaalisia kulutuspäätöksiä. Markkinointi voi li-
sätä myös kansantalouden kasvua20.

Esimerkki kuluttajalähtöisestä ajattelusta

”Liiketoiminnassa olennaista on ihmisten välinen kohtaaminen. Jos pyy-
dät aasialaista valaisinvalmistajaa kertomaan tuotteistaan, he kerto-
vat, että heidän lamppunsa kestävät 15 000 tuntia ja ovat 2 700 kelvi-
niä ynnä muuta sellaista. Mutta tanskalainen valaisinvalmistaja kertoo: 
’Minun lamppuni tekevät ihmisistä onnellisia ja terveitä!’”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)

Olisi tärkeää katkaista markkinoinnin noidankehä Suomessa

Tarkastusta varten tehdyissä haastatteluissa korostui näkemys siitä, että 
markkinoinnin arvostus on Suomessa vertailumaihin nähden heikkoa ja tä-
mä on aikaansaanut negatiivisen ja itseään ruokkivan kierteen.

Markkinointi ei ole Suomessa suosituimpia kauppatieteellisiä aloja, ja 
sitä pidetään ”pehmeänä alana”. Markkinoinnin osaajat eivät pääse yrityk-
sissä strategisiin töihin ja tärkeimpiin johtoasemiin. Suomalaisten suuryri-
tysten johdolla on tyypillisesti joko diplomi-insinöörin tai taloushallinnon 
koulutus; markkinointiekonomeja on heidän keskuudessaan vain vähän.

Tämä kaikki heijastuu haastatteluiden perusteella siihen, ettei suoma-
laisten yritysten johdolla ole riittävästi markkinointiosaamista. Tämä puo-
lestaan johtaa siihen, ettei tuotteiden suunnittelussa osata huomioida riit-
tävästi asiakkaiden toiveita. Yleinen näkemys on, että Nokiankin menestys 
hiipui sen takia, että sen tuotteet olivat liian teknologiasuuntautuneita. Haas-
tatteluista syntyi käsitys, että suomalaisia yrityksiä johdetaan liikaa kustan-
nuksia leikkaamalla sen sijaan, että pyrittäisiin luomaan markkinoille uut-
ta kysyntää ja arvonlisää yrityksen tuotteille.

Haastattelussa esitetyn näkemyksen mukaan markkinointi ei myöskään 
saa rahoitusta pankeilta ja riskirahoitusta yhtä helposti kuin esimerkiksi 
tuotannon laajentaminen.

Epäonnistuminen markkinoinnissa ja tuotannon kuluttajasuuntautu-
neisuudessa puolestaan johtaa siihen, etteivät suomalaiset yritykset on-
nistu kuluttajamarkkinoilla ja Suomen elinkeinorakenne jää vertailumai-
ta kapeammaksi.

Tästä osoituksena suomalaisilla yrityksillä on muita Pohjoismaita – eri-
tyisesti Ruotsia ja Tanskaa – huomattavasti vähemmän kansainvälisesti tun-
nettuja ja arvokkaita yritysten brändejä (taulukko 9). Tämä haittaa myös 
Suomen maamarkkinointia, koska tunnettuja brändejä voisi hyödyntää 
markkinoinnissa.

Ongelma on etenkin markkinoinnin 
heikossa arvostuksessa

Kustannusten leikkaamisen 
sijaan tulisi keskittyä 
luomaan uutta arvonlisää

Suomen elinkeinorakenne jää 
vertailumaita kapeammaksi
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Taulukko 9: Pohjoismaisten yritysten 50 arvokkainta brändiä kotimaan mukaan vuonna 
2016

Lukumäärä Osuus

Ruotsi 24 48 %

Tanska 15 30 %

Suomi 6 12 %

Norja 5 10 %

Islanti 0 0 %

Yhteensä 50 100 %

Ruotsilla on neljä kertaa 
ja Tanskalla lähes kolme 
kertaa niin paljon arvokkaita 
brändejä kuin Suomella

Lähde: Brand Finance

Suomalaisyritysten johdolta puuttuu ymmärrystä 
markkinoinnin perusasioista

”Suomalaisyritysten talousjohto ei ymmärrä, että hinta ja kustannus 
ovat kaksi eri asiaa.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Suomi)

Markkinoinnin osaamista ei Suomessa arvosteta

”Markkinoinnin ajatellaan olevan enemmän luonteenpiirre kuin osaa-
mista.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Suomi)

Suomalaisyritykset voisivat houkutella myyntitaitoisia ihmisiä 
muualta

”Suomella on insinöörejä, mutta voisiko Suomi houkutella myyntimie-
hiä muista EU-maista? Ihmisiä, jotka ovat ulospäin suuntautuneempia. 
Esimerkiksi eteläeurooppalaiset voisivat tulla tekemään markkinointia 
ja Suomesta tulisi tekninen osaaminen.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Hollanti)

Yritysten täytyy olla hyviä asiakaspalvelussa pärjätäkseen 
lisääntyvässä kilpailussa

”Juutinrauman silta räjäytti palvelukulttuurin Tanskassa. Kun kilpailu 
kovenee, palvelun taso paranee.”
– ote haastattelusta (virkamies, Suomi)
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Miten markkinoinnin osaamista tulisi parantaa?

Perusopetus Perusopetuksessa tulisi panostaa nykyistä enemmän puhe- ja 
esiintymistaitoihin.

Keskiaste Markkinoinnin opetusta keskiasteella tulisi lisätä; moniin tehtäviin 
yrityksissä ei tarvita maisterintutkintoa.

Yliopistokoulutus
Markkinoinnin maistereita valmistuu yliopistosta riittävästi, mutta 
ongelma on, etteivät monet heistä pääse koulutustaan vastaaviin 
tehtäviin markkinoinnin heikon arvostuksen vuoksi.

Työssäoppiminen
Koska Suomessa on vähän kansainvälisten tai pohjois maisten 
yhtiöiden pääkonttoreita, mahdollisuudet kansainvälisen kokemuk-
sen saamiseen markkinoin nista ovat vähäiset.

Tutkimus Markkinoinnin ja myynnin professoreita on liian vähän suhteessa 
alan merkitykseen.

Tuotekehitys Tekesin olisi tärkeää tukea innovaatioiden ohella myös niiden kau-
pallistamista ja markkinointia.

Markkinoinnin kehittämiskeskus Makes

Yksi keino katkaista markkinoinnin noidankehä Suomessa olisi Markki-
noinnin kehittämiskeskuksen perustaminen. ”Makes” voisi olla mootto-
ri suomalaisen markkinoinnin arvostuksen ja markkinointiosaamisen kas-
vattamiselle. Se voisi saattaa yhteen markkinoinnin parhaita osaajia, koota 
tietoa onnistuneista markkinointikampanjoista ja palvella yrityksiä yhteis-
työprojektien avulla.

Koska valtiolla ei ole yrityksiin verrattavaa asiantuntemusta markkinoin-
nista, olisi luontevaa, että toimiala perustaisi itse tällaisen keskuksen, jota 
valtio voisi sitten osaltaan rahoittaa. Markkinoinnin kehittämiskeskus voi-
taisiin perustaa myös joko yhden yliopiston yhteyteen tai yliopistojen yh-
teiseksi instituutiksi.

Verkkokaupan kehityksestä ei ole varaa jäädä jälkeen

Uhkakuvana on, että tulevaisuudessa yhä suurempi osuus suomalaisten ku-
lutuksesta siirtyy ulkomaisiin verkkokauppoihin. Nämä verkkokaupat eivät 
tyypillisesti investoi Suomeen.

Siitä, miten paljon suomalaiset ostavat ulkomailta ja miten paljon suo-
malaiset yritykset myyvät ulkomaille verkossa, ei ole saatavilla kattavaa ti-
lastoaineistoa. Taulukossa 10 kuvataan verkkokauppaa vertailumaissa vuon-
na 2015 eri lähteistä koottujen tilastotietojen avulla.

Suomalaiset kuluttajat ovat löytäneet verkkokaupan: Ruotsiin ja Tans-
kaan verrattuna suomalaiset ostavat verkosta vähemmän, mutta kuitenkin 
selvästi EU:n keskitasoa enemmän. Suomalaiset ostavat paljon myös ulko-
maisista verkkokaupoista. Vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä jopa 49 prosent-
tia suomalaisista kuluttajista kertoi tehneensä ostoksia ulkomaisessa verk-
kokaupassa viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Suomalaiset yritykset jäävät kuitenkin verkkokaupassa jälkeen vertai-
lumaista. Euroopan komission tietoyhteiskuntaindeksissä Suomi oli ver-
tailumaista ainoa maa, joka jäi EU:n keskiarvon alapuolelle sekä verkossa 
myyvien pk-yritysten osuudella mitattuna että verkossa ulkomaille myy vien 
pk-yritysten osuudella mitattuna. Verkossa myyvien pk-yritysten osuus oli 
Suomessa peräti 42 prosenttia johtomaata Ruotsia pienempi.

Suuri osa suomalaisten 
kulutuksesta uhkaa siirtyä 
lähivuosina ulkomaille

Suomalaisyritykset myyvät 
verkossa vertailumaita vähemmän
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Taulukko 10: Tilastotietoja verkkokaupasta vertailumaissa vuodelta 2015

Suomi Ruotsi Tanska Hollanti EU:n  
keskiarvo

Osuus väestöstä, joka osti tuot-
teita verkkokaupasta(1 76 % 78 % 82 % 76 % 66 %

Osuus väestöstä, joka osti tuot-
teita ulkomaisesta verkkokaupasta 
viimeisten 3 kk:n aikana(2

49 % 32 % 36 % ei tietoa ei tietoa

Ulkomaisista verkkokaupoista 
tehtyjen ostosten kokonaismäärä(2

961 
milj. €

1 243 
milj. €

770 
milj. € ei tietoa ei tietoa

Pk-yritysten osuus, jotka myivät 
verkossa(1 15 % 26 % 25 % 17 % 16 %

Pk-yritysten osuus, jotka myivät 
verkossa ulkomaille(1 5,8 % 9,7 % 9,8 % 10 % 7,5 %

Lähteet:
1) Euroopan komissio 2016: Digital Economy and Society Index
2) Postnord 2016: E-Commerce in the Nordics

Suomalaisten verkkokauppojen huonosta pärjäämisestä kertoo lisäksi 
Postnordin tilasto vuodelta 2015, jonka mukaan kaikkien pohjoismaalaisten 
tekemistä ulkomaisista verkkokauppaostoksista 17 prosenttia tehtiin ruot-
salaisista verkkokaupoista, tanskalaisista verkkokaupoista tehtiin 7 prosent-
tia ja suomalaisista vain 1 prosentti21.

Kaupan liitto arvioi, että vuonna 2014 suomalaiset ostivat vähittäis-
kaupan tavaroita verkosta 3,6 miljardilla eurolla ja näistä jopa 44 prosent-
tia ulkomaisista verkkokaupoista. Ulkomaisista verkkokaupoista tehdyistä 
ostoksista 78 prosenttia tehtiin sellaisista yrityksistä, joilla ei ollut kivijal-
kamyymälää Suomessa22.

Kun yhä suurempi osuus vähittäiskaupasta siirtyy verkkoon, samal-
la suomalaisesta vähittäiskaupasta yhä suurempi osuus siirtyy ulkomaille. 
Kaupan liitto laski, että vuonna 2014 vähittäiskaupan verkkokauppa kas-
voi 7 prosenttia edellisvuodesta, kun vähittäiskauppa kasvoi kokonaisuu-
dessaan vain prosentin23. Tämä lukuarvo on jo kaksi vuotta vanha, ja voi-
daan olettaa, että verkkokaupan kasvu olisi tämän jälkeen nopeutunut tai 
pysynyt vähintään samana.

Syytä suomalaisten verkkokauppojen verrattain huonoon menestykseen 
voidaan hakea markkinoinnista. Haastattelunäkemyksen perusteella suo-
malaiset osaavat tehdä teknisesti hyviä verkkokauppoja, mutta he eivät osaa 
markkinoida niitä, eivätkä asiakkaat löydä niitä. Suomalaisten verkkokaup-
pojen kielivalikoima on monesti liian suppea. Monissa maissa suuri joukko 
kuluttajia ei osaa englannin kieltä. Verkkokaupan opetusta tulisi lisätä se-
kä ammattikouluissa että korkeakouluissa.

Iso osa ulkomaisista 
verkkokaupoista ei 
investoi Suomeen

Suomalaiset verkkokaupat 
tarvitsisivat enemmän 
markkinointinäkemystä



49

Merkittävä osa kulutuksesta siirtyy verkkokauppoihin

”Nyt joka viides paketti, jonka ruotsalainen posti toimittaa, tulee ulko-
mailta. Viisi vuotta sitten osuus oli ehkä nolla. Ehkä ostit kirjan Amazo-
nilta, mutta nyt on alustoja, monia kansainvälisiä pelureita, kuten Ali-
baba, Zalando ja Wish.”
– ote haastattelusta (elinkeinojärjestö, Ruotsi)

Kun kilpailu kovenee, menestyvän verkkokaupan perustaminen 
vaatii yhä enemmän osaamista

”Jotkut ajattelevat, että verkkokaupan voi perustaa lounastauon aika-
na, mutta se ei enää toimi niin. Nykypäivänä täytyy olla todella ammat-
timainen, kun perustaa verkkokaupan.”
– ote haastattelusta (elinkeinojärjestö, Ruotsi)

4.3 Avarakatseisuutta ja vetovoimaisten 
kaupunkikeskusten syntyä tulisi tukea

Eläväinen ja hyvä asuinympäristö houkuttelee ”talenttia”

Globalisoituneessa maailmassa maat kilpailevat paitsi yrityksistä myös asian-
tuntijoista eli talentista. Tämä korkean tuottavuuden työvoima on liikkuvais-
ta, ja se voi valita asuinympäristönsä eri maiden ja vaihtoehtojen joukosta.

Suurkaupungit ovat maille tärkeä vetovoimatekijä kilpailussa talentista. 
Tämä luova luokka odottaa, että heidän asuinympäristönsä olisi kiinnosta-
va ja eläväinen ja että kulttuuritarjontaa, liikuntamahdollisuuksia ja muita 
vapaa-ajan aktiviteetteja olisi paljon tarjolla.

Suomi on väkiluvultaan vertailumaista pienin, ja muissa maissa on Hel-
sinkiä suurempia kaupunkeja. Voidaan ajatella, että pääkaupunkiseudun 
kasvattamiseen ja kehittämiseen tähtäävä politiikka auttaa houkuttelemaan 
Suomeen ulkomaisia asiantuntijoita ja investointeja.

Verrattuna moniin suurkaupunkeihin Helsinki voi kilpailla luonnon-
läheisyydellään, turvallisuudellaan ja yhteisöllisyydellään. Yksi yritysjoh-
taja mainitsi haastattelussa hyvänä asiana sen, että Helsingin kaupunkikult-
tuuri on vilkastunut viime vuosina Ravintolapäivän ja muiden sen kaltaisten 
yhteisöllisten tapahtumien ansiosta.

Talentin houkuttelussa on tärkeää tietysti myös se, että julkiset perus-
palvelut ovat kunnossa: perheellisille ovat tärkeitä laadukkaat päiväkodit ja 
koulutus ja myös puolison mahdollisuus työllistyä.

Vertailumaissa on 
Helsinkiä suurempia ja 
vetovoimaisempia kaupunkeja
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Hyvän asuinympäristön merkityksestä

”Kun muutat Tanskaan, sinun täytyy vakuuttaa myös vaimosi ja per-
heesi siitä, että heidän kannattaisi muuttaa. Sinun täytyy vakuuttaa 
heidät seuraavasta viidestä tai kymmenestä vuodesta. Lasten täytyy 
ehkä vaihtaa koulua. Jos sinut irtisanotaan, on tärkeää tietää, että ym-
pärillä on muita sopivia työpaikkoja. Pelkkä työpaikka ei riitä, vaan si-
nun täytyy kehystää se siten, että voit myydä sen kotona. Jos ulkomaa-
laiset lähtevät Tanskasta pois, se ei johdu yleensä työstä vaan muista 
syistä. Uskon, että tämä on näin kaikkialla.”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)

”Etelä-Afrikan jälkeen Suomi on tuntunut pimeältä ja kylmältä. En ha-
luaisi silti muuttaa vielä poiskaan. Lapseni pitävät päiväkodista ja ovat 
oppineet suomen kieltä.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Avarakatseisuus ja luovuus kulkevat käsi kädessä

Luova ja innovaatiomyönteinen ilmapiiri syntyy erilaisuudesta ja suvait-
sevaisuudesta.

Asenteet ulkomaalaisia kohtaan vaikuttavat siihen, saako maa houku-
teltua talenttia. On tärkeää, että kantaväestön ja maahanmuuttajien välil-
le syntyy sosiaalisia siteitä ja verkostoja. Kaikkinaiset rasismin osoitukset, 
etenkin jos ne päätyvät kansainväliseen mediaan, voivat olla tuhoisia maan 
maineen kannalta.

Kielteiset asenteet ulkomaalaisia kohtaan voivat johtaa syrjintään työ-
markkinoilla. Suomikin kärsii aivovuodosta, kun Suomessa opiskelleet ul-
komaalaiset eivät saa täältä töitä.

On tärkeää, että kantaväestön ja 
maahanmuuttajien välille syntyy 
sosiaalisia siteitä ja verkostoja

Erilaisuus ja suvaitsevaisuus edistävät talouskasvua

”Amsterdam on kaupunki, jossa eri taustoista tulevat ihmiset tunte-
vat olonsa tervetulleeksi. Tällaisessa ilmapiirissä kauppa, luovat alat 
ja ICT-ala tapaavat kehittyä nopeammin kuin konservatiivisemmas-
sa ilmapiirissä.”
– ote haastattelusta (virkamies, Hollanti)

Talouden tunnelma ja ilmapiiri voivat vaikuttaa investointeihin

Haastatteluissa kuvailtiin, että Suomen taloudessa vallitsisi tätä nykyä ”ma-
talapaineen ilmapiiri” ja että ”uskoa ei ole riittävästi”.

Yksi suomalainen yritysjohtaja kertoi, että tämä vallitseva negatiivinen 
tunnelma heijastuu siihen, että ”investointeja Suomeen joutuu tällä hetkel-
lä perustelemaan yrityksen globaalille johdolle todella pitkään”.
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Toinen suomalainen yritysjohtaja kuvasi Suomen maineen maailmal-
la heikentyneen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ennen finanssikrii-
siä Suomi oli teknologian kehityksen eturintamassa ja voimakkaasti kas-
vava talous, mutta nyt Suomea vaivaa hänen mukaansa ”has been”-maine.

Yksi suomalainen virkamies esitti haastattelussa, että valtiolla tulisi ol-
la rooli ”hyvän fiiliksen” luomisessa talouteen, jotta investoiminen ”tuntui-
si hyvältä”. Erityisesti ministerit ja valtionhallinnon ylin johto olisivat tässä 
avainasemassa, samoin maakuvaviestintää tekevät viranomaiset. Viestinnän 
merkitystä ilmapiirille ei kannata väheksyä, mutta toisaalta viestinnän tu-
lee myös olla rehellistä.

Esimerkkejä kulttuuritekijöistä, joilla saattaa olla vaikutusta

Haastateltavat mainitsivat myös joitakin muita kulttuurisia tekijöitä, joiden 
he arvelivat vaikuttavan yritysten ja talouden menestykseen. Nämä mainin-
nat eivät vielä yksinään riitä osoittamaan, että kyseisillä tekijöillä todella 
olisi merkitystä tai että ne olisivat yleistettävissä. Tässä annetaan kuitenkin 
joitakin esimerkkejä kulttuurisista tekijöistä, joilla haastateltavat arvelivat 
olevan merkitystä:

 – Eurooppalaisilta yrityksiltä puuttuu kunnianhimoa ja halua kasvaa 
verrattuna yhdysvaltalaisiin yrityksiin.

 – Kaikissa neljässä vertailumaassa hierarkiaerot työpaikoilla ovat pie-
niä verrattuna moniin muihin länsimaihinkin.

 – Hollantilaisissa yrityksissä on sovintohakuinen organisaatiokulttuuri 
ja työtaisteluita on vähän.

 – Hollannissa ja Tanskassa vallitsee suorasukaisempi keskustelukult-
tuuri kuin Suomessa ja Ruotsissa; Hollannissa ja Tanskassa siedetään 
paremmin kritiikkiä ja erimielisyyttä.

 – Suomalaisilla on tapana vähätellä itseään ja osaamistaan. Tämän ta-
kia suomalaiset eivät ole kovin hyviä myymään.

 – Muilla mailla on Suomea pidemmät perinteet kansainvälisessä kau-
passa ja niiden ”kansainvälisyys on syvempää”.

 – Entiset siirtomaat suhtautuvat maailmaan edelleen niin, että ne val-
loittavan sen, kun taas entisissä alusmaissa pohditaan: ”Mitä muut 
ajattelevat meistä?”

 – Suomalaisten työntekijöiden työmotivaatio on heikompi kuin muis-
sa maissa. Työntekijälähtöisiä innovaatioita syntyy Suomessa vähem-
män kuin muissa maissa.

Talouden ”menetetty 
vuosikymmen” on heikentänyt 
Suomen mainetta maailmalla

Kulttuurilla tarkoitetaan ihmisten 
toimintaan vaikuttavia, yhteisössä 
jaettuja arvoja, käsityksiä, tapoja, 
asenteita, normeja ja uskomuksia
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Hollantilaisten usko itseensä

”Hollantilaiset eivät vähättele itseään niin kuin suomalaiset, he me-
nevät joka paikkaan rinta röyheänä. Jos hollantilaiset tietävät, etteivät 
he ole hyviä jossakin asiassa, he eivät silti näytä sitä. He menevät sii-
tä huolimatta tilanteisiin, ja usein selviävätkin niistä ihan näppärästi.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Hollanti)

Ruotsalaisten myyntitaidot ja pitkät perinteet kansainvälisessä 
kaupassa

”Ruotsalaiset ovat olleet vanhastaan kauppakansaa. He ostivat Suo-
mesta tervaa bulkkina ja myivät sen brändättynä isolla katteella Eng-
lantiin, laittoivat samaan tynnyriin vain oman leimansa.”
– ote haastattelusta (asiantuntija, Suomi)

4.4 Viranomaiset voisivat näyttää hyvää 
esimerkkiä asiakaspalvelussa, 
innovatiivisuudessa ja uusiutumiskyvyssä

Suomalaisen hallinnon vahvuuksia ovat ammattitaito ja luotettavuus

Yritysjohtajat arvostivat suomalaisten viranomaisten ammattitaitoa ja puo-
lueettomuutta. Suomalaisen hallinnon tärkeitä vahvuuksia ovat myös vähäi-
nen korruptio ja oikeusjärjestelmän toimivuus.

Lisäksi haastatteluissa mainittiin vahvuutena kansalaisten hyvä luotta-
mus viranomaisiin. Luottamuksen merkityksestä kerrottiin seuraava esi-
merkki: Koska kansalaiset luottavat viranomaisiin, he suostuvat käyttämään 
henkilötunnuksia, joiden avulla jokainen voidaan yksilöidä. Tämä ei ole it-
sestäänselvyys kaikissa maissa. Henkilötunnusten käytöstä on suurta hyö-
tyä esimerkiksi lääketutkimuksessa.

Pienillä asioilla voidaan saada aikaan suuria parannuksia

Hallinnon ajattelu- ja toimintatapojen kehittäminen on usein edullinen ta-
pa parantaa yritysten toimintaympäristöä. Usea haastateltava painotti, että 
hallinnon puutteiden korjaaminen ei useinkaan vaadi lisäresursseja. Sellai-
nenkin näkemys esitettiin, että Suomessa on liikaa yrityksiä auttavia viran-
omaisia ja huomiota tulisi suunnata enemmän toiminnan laatuun.

Viranomaisten luotettavuus, 
vähäinen korruptio ja 
oikeusvarmuus ovat hyvin tärkeitä 
investointiympäristön osatekijöitä
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Kritiikkiä hallinnon toimintavoista ja hallintokulttuurista

Yritysten näkökulmasta haastatteluissa esitettiin seuraavat kriittiset huo-
miot taikka parannuskohteet suomalaisen hallinnon toimintatavoista:

 – Viranomaisten kanssa asiointi on toisinaan tarpeettoman monimut-
kaista ja raskasta.

 – Viranomaisilta puuttuu palveluasennetta. Viranomaisten tulisi näh-
dä itsensä enemmän palveluorganisaatioina, joiden asiakkaita kansa-
laiset ja yritykset ovat.

 – Viranomaiset toimivat usein yritysten kannalta hitaasti: yritykset tar-
vitsevat vastaukset kysymyksiinsä ja viranomaispäätökset usein no-
peasti.

 – Julkinen päätöksenteko ei ole riittävän ennakoitavaa: lainsäädäntöä 
ja linjauksia muutetaan odottamattomasti.

 – Toisaalta viranomaisten tulisi olla nopealiikkeisempiä. Kun esimer-
kiksi avautuu tilaisuus edistää jollain tapaa yritysten investointeja 
tai houkutella ulkomainen yritys Suomeen, näihin tilaisuuksiin tulee 
tarttua nopeasti.

 – Hallinnon tulisi toimia proaktiivisemmin, siis ei ainoastaan reagoida 
tapahtumiin vaan myös itse aktiivisesti luoda uusia mahdollisuuksia.

 – Vuoropuhelua yritysten ja viranomaisten kanssa on liian vähän. Vi-
ranomaiset eivät tunne yritysten kokemusmaailmaa ja yritysten in-
vestointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomaiset näkevät yri-
tykset liikaa vastustajina tai lobbareina.

 – Kokeilukulttuuria tulisi olla enemmän, ja kokeilujen tulokset pitäisi 
myös pystyä ottamaan käyttöön. Kokeiluja voitaisiin tehdä enemmän 
yhdessä yritysten kanssa.

 – Ajattelu on liian sääntökeskeistä: huomiota tulisi siirtää enemmän 
siitä, mikä on sääntöjen mukaista toimintaa, siihen, mitä on mahdol-
lista tehdä.

 – Tarkkarajainen sääntely on dynaamisesti joustamatonta. Huomiota 
tulisi suunnata enemmän arvoihin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

 – Viranomaistoimijoita on yritysten näkökulmasta paljon.
 – Suomessa mietitään liikaa hallinnollisia prosesseja eikä sitä, mikä on 

käytännöllistä yritysten kannalta.
 – Viranomaiset eivät palvele ja viesti toiminnastaan riittävästi englan-

nin kielellä.

Lisäksi suomalaisen hallinnon tehokkuudesta esitettiin haastatteluis-
sa seuraavat huomiot:

 – Hallinnossa tehty kehittämistyö suuntautuu liikaa hallinnon sisäis-
ten rakenteiden ja organisaatiokaavioiden uudistamiseen.

 – Hallinnossa menee liikaa aikaa erilaiseen sisäiseen raportointiin; tä-
mä aika on pois varsinaisesta tehtävästä, kuten yritysten auttamises-
ta.

 – Selvityksiä teetetään paljon, mutta niiden toimintaehdotukset eivät 
muutu teoiksi.

 – Hierarkiatasoja on liikaa, organisaatiorakenteet ovat liian monimut-
kaisia, ja liian suuri osuus henkilöstöstä osallistuu johtoryhmien 
työskentelyyn.

Haastatteluissa esitettiin 
näkemyksiä siitä, miten yritysten 
kokemusta viranomaisten 
toiminnasta voitaisiin parantaa

Haastatteluissa kritisoitiin 
hallinnon toimintaa liian 
byrokraattiseksi
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Hallinnon toimintatavoista ja tehokkuudesta sanottua

”Mitä ennustettavampi toimintaympäristö, sitä parempi.”
– ote haastattelusta (yritys, Tanska)

”On paljon pieniä asioita, joilla on suuria vaikutuksia yrityksiin.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

”Monet kollegat eivät tykkää siitä, kun sanon, että me olemme palve-
luorganisaatio ja me olemme palveluammatissa. He kokevat sen alen-
tavana.”
– ote haastattelusta (virkamies, Suomi)

”Viranomaiset työllistävät itse itseään vaikeilla rakenteilla.”
– ote haastattelusta (virkamies, Suomi)

”Hallituksen 5 prosentin tuottavuusloikka on pientä näpertelyä. Yri-
tysmaailmassa on tavallista, että 4–6 prosentin kasvu täytyy saada 
joka vuosi.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Hallinto voi vaikuttaa omalla toiminnallaan yhteiskunnassa 
vallitsevaan kulttuuriin

Julkishallinnon oma rohkeus, innovaatiokyky, nopealiikkeisyys, kokeilu-
kulttuuri, verkottuneisuus, palveluhenkisyys, avarakatseisuus ja markki-
nointitaidot edesauttavat sitä, että myös suomalaisilla yrityksillä voisi olla 
näitä toivottuja ominaisuuksia. Kun valtio julkilausumissaan toivoo yrityk-
siltä näitä ominaisuuksia, olisi luontevaa, että valtionhallinto pyrkisi kehit-
tymään myös itse näiden ominaisuuksien mukaisesti.

Kehitysidea: julkishallinnossa syntyneiden innovaatioiden 
luovuttaminen spin off -yrityksille kehitettäväksi

Monet julkiset palvelut, viranomaisten tekemät keksinnöt ja sosiaaliset in-
novaatiot ovat sellaisia tuotteita, jotka kiinnostaisivat ostajia niin Suomes-
sa kuin ulkomailla. Ulkomailta on käynyt monia delegaatioita tutustumassa 
esimerkiksi suomalaiseen peruskouluun, ja myös suomalainen äitiys pakkaus 
on herättänyt huomiota maailmalla.

Viranomaiset eivät voi harjoittaa liiketoimintaa eivätkä kilpailla yksityis-
ten yritysten kanssa. Voitaisiinkin mahdollisesti kehittää jonkinlainen väylä 
tai menettely, jonka kautta julkishallinnossa syntyneitä innovaatioita voitai-
siin luovuttaa yksityisille yrityksille kaupallistettavaksi. Viranomaiset voisi-
vat tukea ikään kuin spin off -yritysten syntymistä alun perin julkisella sekto-
rilla kehitettyjen – aineellisten tai aineettomien – innovaatioiden ympärille.

Tavoitteeksi tulee 
asettaa innovatiivinen ja 
palveluhenkinen hallinto
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5 Kuinka Suomi voisi houkutella 
enemmän ulkomaisia investointeja?

Ulkomaiset investoinnit ovat monella tapaa tärkeitä: ne tuovat maahan työ-
paikkoja, osaamista, verkostoja ja kilpailua.

Ulkomaisten investointien houkuttelutyön lähtökohtana tulee olla Suo-
men investointiympäristön rakentaminen sellaiseksi, että se kiinnostaa ul-
komaisia yrityksiä. Jotta voidaan ymmärtää, mitä ulkomaiset investoijat toi-
vovat, on tärkeää kuunnella heidän ongelmiaan ja toiveitaan. Viranomaisten 
tulisi aktiivisesti luoda uusia mahdollisuuksia eikä vain reagoida tapahtu-
neisiin asioihin.

Suomi häviää vertailumaille tunnettuudessa. Tarkastuksessa muodos-
tui kuva, että Suomella on paljon parannettavaa niin kutsutuissa arvoval-
tapalveluissa. Etenkin globaaleiden suuryritysten johto odottaa, että heillä 
on tilaisuus tavata ministereitä ja muuta maan ylintä johtoa, kun nämä yri-
tykset harkitsevat investoimista maahan.

Yritysjohtajia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmänkin ulkomais-
ten investointien houkuttelutyössä Suomen puolestapuhujina maailmalla.

Olisi tärkeää, että viranomaiset pitäisivät pitkäjänteisesti yhteyttä Suo-
meen jo tulleisiin ulkomaisiin yrityksiin, jotta nämä pysyisivät ja investoi-
sivat Suomessa.

Investointien houkuttelutyön toimijat ja resurssit

Invest in Finland on Suomessa tärkein toimija ulkomaisten investoin-
tien houkuttelutyössä. Se on osa Finprota ja Team Finland -verkostoa.

Invest in Finlandilla on suoraan 13 työntekijää ja lisäksi ulkomaan 
toimipisteissä 11 työntekijää, joista osa tekee investointien edistämis-
työtä osapäiväisesti. Invest in Finlandin perusrahoitus vuonna 2017 on 
4,4 miljoonaa euroa. Investointien edistämistyötä tehdään lisäksi eril-
lisrahoitetuissa kasvuohjelmissa.

Myös kunnat tekevät ulkomaisten investointien houkuttelutyötä. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnilla on investointien houkutte-
lemiseksi yhteinen kehitysyhtiö Greater Helsinki Promotion. Suunni-
telmien mukaan maakuntauudistuksessa siirretään kunnallinen ulko-
maisten investointien houkuttelutyö maakunnille.
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5.1 On kysyttävä strategisia kysymyksiä ja 
kuunneltava asiakasyrityksiä

Hyvän investointiympäristön rakentaminen Suomeen on parasta 
ulkomaisten investointien houkuttelua

Suomen valitsemaa linjaa suomalaisten ja ulkomaisten yritysten tasapuo-
lisesta kohtelusta voidaan pitää oikeana, sillä ulkomaisille yrityksille mak-
settavat tuet vääristäisivät tasapuolista kilpailuasetelmaa. Yritysten omis-
tajien kotimaan selvittäminen on myös nykypäivänä vaikeaa.

Investointien houkuttelutyön ei tulisi olla vain olemassa olevan inves-
tointiympäristön myymistä vaan myös maan investointiympäristön raken-
tamista sellaiseksi tuotteeksi, että se houkuttelee ulkomaisia investointeja. 
Ulkomaisten investointien houkuttelu ei ole näin ollen ainoastaan Invest in 
Finlandin ja kuntien kehitysyhtiöiden vastuulla.

Investointien houkuttelutyössä on tärkeää esittää seuraavanlaisia ky-
symyksiä:

 – Minkälainen investointiympäristö Suomeen kannattaa rakentaa?
 – Miten investointiympäristön rakentamisessa voidaan ottaa huo-

mioon asiakkaiden – tässä tapauksessa investointeja tekevien ulko-
maisten yritysten – toiveet ja tarpeet?

 – Miten Suomi voi luoda uutta kysyntää ulkomaisten investointien 
markkinoille?

 – Miten Suomi voi ratkaista asiakkaiden ongelmia?
 – Miten Suomi voi tehdä investoimisen maahan mahdollisimman hel-

poksi? 
 – Miten Suomi voisi tarjota kiinnostavia verkostoja ulkomaisille inves-

toijille?
 – Miten Suomesta – Suomen historiasta ja tulevaisuuden visiosta – 

kerrotaan kiinnostava tarina?

Jotta voidaan ymmärtää, mitä ulkomaiset investoijat toivovat, on tär keää 
kysyä ja kuunnella heidän ongelmiaan ja toiveitaan. Vastaukset antavat sa-
malla tietoa siitä, miten Suomessa jo olevien yritysten investointeja voitai-
siin lisätä. Yritysten asiantuntemuksen hyödyntämistä hallinnossa käsitel-
lään myös luvussa 2.2.

Samat asiat vaikuttavat niin 
ulkomaisten kuin suomalaistenkin 
yritysten investointeihin

Investointien houkuttelussa 
on omaksuttava strategisen 
markkinoinnin näkökulma

Virkamiesten on tärkeää kysyä 
yrityksiltä kysymyksiä ja hyödyntää 
niiden asiantuntemusta
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Tärkeää on kysyä kysymyksiä

”Sinun ei tarvitse edes tietää kaikkea, mutta voit kysyä yrityksiltä ky-
symyksiä: ’Mitä tarvitsette?’ Kun teet investointien houkuttelua, kaik-
kein tärkeintä on kysyä kysymyksiä.”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)

”Yritykset tietävät parhaiten, mikä on niille parhaaksi. Olisi hyvä, että 
menisimme kysymään heiltä, miksi teitte tämän valinnan ja oppisimme 
siitä. Onko jotain, miten voisimme tehdä Ruotsista paremman? Voim-
me oppia näiltä ulkomaisilta yrityksiltä – ja samat asiat voivat haitata 
ruotsalaisia yrityksiä.”
– ote haastattelusta (virkamies, Ruotsi)

”Ennen kuin heittäisin pöytään ratkaisuja, yrittäisin saada tietää yri-
tykseltä, mitkä ovat Suomen kymmenen suurinta haastetta, yrittäisin 
ymmärtää. Sitten yrittäisin vähentää ne kolmeen suurimpaan. Pyytä-
kää näkemyksiä siitä, mikä Suomessa toimii tai ei toimi, kunnes teillä 
on siitä vankka käsitys.”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)

”Valtion ja kuntien pitäisi myös aktiivisemmin kysyä, mitä ne voisivat 
tehdä yritysten eteen, jotta olosuhteet Suomessa olisivat vieläkin pa-
remmat, etenkin sellaisten yritysten, jotka ovat jo investoineet Suo-
meen.”
– ote haastattelusta (yritys, Suomi)

Hyvä käytäntö: Tanska pyrkii profiloitumaan testimarkkinaksi

Tanska pyrkii profiloitumaan investointien houkuttelutyössä paikaksi, jos-
sa on helppoa kehittää ja testata uusia innovaatioita. Testimarkkinana toi-
mimista edesauttavat seuraavat asiat: 1) Erikoisosaaminen ja tuotekehitys-
laboratoriot. 2) Tanskalaiset kuluttajat ovat nopeita omaksumaan uutta 
teknologiaa. 3) Tanskan joustavat työmarkkinat. 4) Tanskalaisten jousta-
vuus ulkomaisten investointien houkuttelussa.

5.2 Tulisi parantaa yrityksille suunnattua 
maakuvaviestintää sekä hyödyntää ylintä 
valtiojohtoa ja yritysjohtajia Suomen 
puolestapuhujina

Maan täytyy olla ensin riittävän kiinnostava ja läpäistä sitten 
monivaiheinen seula

Kun yritys harkitsee investointipäätöstä ulkomaille, maan tunnettuus ja 
kiinnostavuus vaikuttavat siihen, otetaanko se ylipäätään mukaan tarkaste-
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luun. Aluksi harkinnassa on mukana useampia maita, joita yritys sitten kar-
sii eri kriteerein (kuvio 8).

Tärkeimpiä kriteereitä yrityksille ovat tyypillisesti kysyntä ja kasvuodo-
tukset markkina-alueella sekä tuotannontekijöiden saatavuus. Kuitenkin 
erilaisille yrityksille eri kriteerit ovat tärkeitä. Jos yrityksen myynti tapah-
tuu yksinomaan verkossa, kuluttajien sijainnin ei tarvitse vaikuttaa yrityk-
sen sijaintipäätökseen.

Tämän jälkeen yritykset arvioivat liiketoimintaympäristön perusasioi-
ta, kuten infrastruktuurin ja sääntelyn toimivuutta. Ne maat, joilla perus-
asiat ovat kunnossa, kilpailevat esimerkiksi verotuksella ja asuinympäris-
tön viihtyisyydellä.

Etenkin viimeisimmässä vaiheessa investointien houkuttelutyön merki-
tys on usein ratkaiseva. Yksi haastateltu yritysjohtaja kuvasi, että erot poh-
joisen ja keskisen Euroopan maiden liiketoimintaympäristöissä ovat usein 
pieniä, ja siksi valinta näiden maiden välillä voi perustua paljolti ”pehmei-
siin” asioihin.

Investointiympäristön täytyy olla 
hyvä, mutta sen markkinoinnilla 
on ratkaiseva merkitys

Markkinapotentiaali  
ja tuotannontekijät

Perusasiat

Mahdollistajat

Tunnettuus / Yleinen 
käsitys sopivuudesta

Seula

Maan täytyy olla riittävän tunnettu 
ulkomaisille sijoittajille päästäkseen 
mukaan tarkasteluun.

1. päätöstaso

Kotimarkkinan koko, kasvuodotukset ja 
tuotannontekijöiden saatavuus tekevät 
maasta kiinnostavan.

2. päätöstaso

Infrastruktuuri sekä lainsäädäntö 
ja hallinto mahdollistavat vakaan 
liiketoiminnan.

3. päätöstaso

Mahdollistajat, kuten verotus ja 
avoimuus, erottavat maan kilpailijoista 
sekä auttavat houkuttelemaan korkean 
jalostusarvon toimintoja.

Maan tunnettuus ja 
kiinnostavuus 
Yleinen käsitys 
investointisopivuudesta

Markkinan koko ja  
kasvuodotukset 
Inhimillinen pääoma 
Työn tuottavuus 
Raaka-aineiden saatavuus

Työmarkkinat 
Infrastruktuuri 
Yrityslainsäädäntö 
Hallinnon toiminta

Verot ja tuet 
Rahoitusmarkkinat 
Elinympäristö

Kriteerit

Kuvio 8: Päätös siitä, mihin maahan yritys tekee investoinnin, syntyy monivaiheisen 
harkinnan jälkeen. Lähde (mukaillen): The Boston Consulting Group, Investointeja Suo-
meen, muistio 15.2.2012

Ensimmäinen askel on, että ulkomailla ylipäätään tiedetään, että 
Suomi on olemassa

Suomi tunnetaan maailmalla yleisesti ottaen huonosti, ja Suomi pääsee mel-
ko harvoin esille kansainvälisessä mediassa. Suomi on monesti investoin-
tipäätöksiä tekeville ulkomaisille yrityksille ”ajatuksellisesti kaukana”, ku-
ten yksi haastateltava kuvasi.
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Haastatteluista välittyi näkemys, että Suomen tulisi panostaa nykyistä 
enemmän yrityksille suunnattuun maakuvaviestintään ja maabrändityöhön. 
Nyt on epäselvää, kuuluuko esimerkiksi messuilla tapahtuva maakuvavies-
tintä enemmän Finprolle vai suurlähetystöille.

Lisäksi haastatteluissa mainittiin seuraavat parannuskohteet Invest in 
Finlandin markkinointityössä:

 – Markkinointiviestinnän tulisi olla kunnianhimoisempaa, rohkeam-
paa ja persoonallisempaa.

 – Markkinoinnissa keskitytään liikaa markkinointiviestin sisältöön ja 
faktapohjaan eikä ymmärretä tunnelman ja ”fiiliksen” merkitystä.

 – Markkinoinnissa keskitytään liikaa siihen, miten suomalaiset näke-
vät itsensä, eikä siihen, miten muut näkevät suomalaiset.

 – Huippumyyjillä on ratkaiseva merkitys, ja heitä tarvittaisiin enem-
män.

 – Markkinointi kohdennetaan liikaa yritysten teknologiapuolen johta-
jiin.

Ylimmän valtiojohdon tulisi sitoutua Suomen markkinointiin 
investointikohteena

Haastatteluista muodostui kuva, että Suomella on paljon parannettavaa sii-
nä, miten ministerit ja muu valtiojohto osallistuvat Suomen markkinointiin 
investointikohteena. Haastatteluista välittyi virkamiesten turhautuneisuut-
ta siitä, että suomalaiset ministerit ovat monesti pitäneet muita asioita tär-
keämpinä ja heitä on ollut hankalaa saada esittelemään Suomen investoin-
timahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille.

Yritykset arvostavat mahdollisuutta tavata valtiojohtoa, ja haastattelu-
näkemyksen perusteella etenkin globaaleiden suuryritysten johto odottaa, 
että heillä on siihen tilaisuus.

Valtiojohdon mukanaolo tekee myös maassa jo oleville tytäryrityksil-
le helpommaksi puhua maahan investoimisen puolesta yrityksen globaa-
lille johdolle.

Yrityksille suunnattu 
maakuvaviestintä on 
jäänyt katveeseen

Esimerkki rohkeasta 
markkinointiviestinnästä: 
Tukholman alueen kunnat 
käyttävät tavaramerkkisuojattua 
slogania ”Stockholm – The 
Capital of Scandinavia”

Ministerin tapaaminen on 
yritykselle merkki siitä, että 
valtiojohto arvostaa investointia

Maan tunnettuuden merkityksestä

”Viime kädessä merkittävimmät investointipäätökset tehdään meidän 
pääkonttorissamme Yhdysvalloissa, ja jos katsot asioita heidän pers-
pektiivistään…Markkinoilla on paljon maita. Huomion saaminen vaa-
tii paljon, jos et ole yksi todella suurista markkinoista, jotka saavat au-
tomaattisesti huomiota.”
– Ote haastattelusta (yritys, Tanska)

Arvovaltapalveluista

”Kun ulkoministeriö toimii isäntänä, siitä tulee vähän houkuttelevam-
paa myös meidän korkean tason pääkonttorin ihmisille osallistua ko-
kouksiin.”
– ote haastattelusta (yritys, Tanska)
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Yritysjohtajia voitaisiin hyödyntää enemmän Suomen 
markkinoinnissa

Kansainvälisten konsernien Suomen tytäryhtiöiden johdolla on usein intres-
si markkinoida konsernin sisällä Suomea investointikohteena. On mones-
ti myös muiden Suomessa toimivien yritysten edun mukaista, että ekosys-
teemi niiden toimialalla vahvistuu.

Yritysjohtajat voivat viestiä mahdollisille investoijille myös sellaisista 
Suomen liiketoimintaympäristön ”pehmeistä” vahvuuksista, joita viran-
omaisten olisi ehkä vaikeaa tuoda esille omassa markkinoinnissaan.

Suomessa jo toimivat yritykset voivat myös antaa viranomaisille tietoa sii-
tä, miten nämä voisivat parantaa ulkomaisten investointien houkuttelutyötä.

5.3 Suurlähetystöjä ja pohjoismaista 
yhteistyötä tulisi hyödyntää

Tarvitaan taloudellista diplomatiaa

Suomen suurlähetystöjä ja muita ulkomaan edustustoja voitaisiin hyödyn-
tää nykyistä enemmän investointien ja viennin edistämisessä.

Suurlähettiläiden ja edustustojen henkilökunnan myyntitaitoja ja kau-
pallista asiantuntemusta tulisi lisätä. Team Finlandin syksyllä 2017 käyttöön 
otettavan asiakashallintajärjestelmän on tarkoitus parantaa edustustojen 
käytössä olevaa tietoa Suomen investointimahdollisuuksista.

Haastatteluiden perusteella Hollannissa suurlähetystöt ovat olleet eri-
tyisen aktiivisia investointien houkuttelussa.

Pohjoismaista yhteistyötä on hyödynnetty liian vähän

Toistaiseksi pohjoismainen yhteistyö ulkomaisten investointien houkutte-
lussa on ollut vähäistä. Yhteistyötä on tehty jonkin verran Pohjoismaiden 
ministerineuvoston puitteissa.

Pohjoismaisella yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa etuja, sillä Pohjoismaat 
näyttävät yhdessä suuremmalta markkina-alueelta ja tällöin suurten yritys-
ten houkuttelu on helpompaa.

Yritysjohtajat ovat avainasemassa 
ulkomaisten investointien 
houkuttelussa Suomeen

Hyvät kauppasuhteet ovat 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Pohjoismaisesta yhteistyöstä on hyötyä viestinnässä

”Kun kerroin messuilla, että Pohjoismaat ovat maailman kymmenen-
neksi suurin talousalue, kiinalaiset alkoivat kuunnella.”
– ote haastattelusta (virkamies, Tanska)

Iso markkina-alue houkuttelee isoja investointeja

”Mitä isompi valtameri on, sen isomman kalan voit saada.”
– ote haastattelusta (virkamies, Suomi)



65

Hyvä käytäntö pohjoismaisesta yhteistyöstä: Nordic Innovation 
House Piilaaksossa

Nordic Innovation House tarjoaa toimitilat Piilaaksossa tätä nykyä noin 180 
pohjoismaiselle teknologiayritykselle. Lisäksi se tarjoaa verkostoja ja kiih-
dyttämöohjelmia.

Innovation Housen toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia. Haastatte-
luissa sen toimintaa kuvattiin ketteräksi ja ”bottom up” -lähestymistapaa 
edustavaksi. Haastatteluissa esitettiin toive siitä, että Innovation Housen 
toimintaa laajennettaisiin ja vastaavaa konseptia hyödynnettäisiin myös 
muualla maailmassa.

Innovation Housen toimintaa rahoittavat Nordic Innovation ja pohjois-
maiset viranomaiset, Suomen osalta Team Finland.

Kehitysidea: yhteinen pohjoismainen alusta

Pohjoismaat voisivat luoda yhteisen pohjoismaisen alustan, joka palvelisi 
investoinnin tekemistä harkitsevia ulkomaisia yrityksiä. Alustassa esitel-
täisiin jokaisen maan tarjoamia mahdollisuuksia, palveluita ja verkostoja. 
Koska alusta olisi kaikkien maiden yhteinen, se näyttäisi yritysten silmissä 
puolueettomalta. Team Finland voisi olla aktiivinen tällaisen pohjoismai-
sen yhteisen alustan luomisessa.

5.4 Tarvitaan pitkäjänteistä yhteydenpitoa 
Suomeen jo tulleisiin ulkomaisiin 
yrityksiin

Suomeen jo tulleista yrityksistä on tärkeää pitää kiinni

Useissa viranomaisten haastatteluissa tuotiin esiin näkemys siitä, että viran-
omaisten tulisi parantaa yhteydenpitoa Suomeen jo investoineisiin ulkomai-
siin yrityksiin (”aftercare”). Viranomaisten olisi tärkeää pitää säännöllises-
ti yhteyttä Suomeen tulleisiin yrityksiin ja tiedustella, miten niillä menee ja 
minkälaisia toiveita niillä olisi viranomaisille. Tämä edistäisi sitä, että Suo-
meen tulleet yritykset pysyisivät Suomessa, investoisivat täällä ja kasvaisivat.

Vuoropuhelun parantamisesta yritysten ja viranomaisten välillä kerro-
taan myös tämän kertomuksen luvussa 2.2.

Hyvä käytäntö: Ruotsin asiakastyytyväisyyskysely yrityksille

Tukholman alueen 53 kunnan muodostama Stockholm Business Alliance 
tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn alueen yrityksille (nöjd-kund-
indexundersökning)24. Yrityksiltä kysytään, miten tyytyväisiä ne ovat olleet 
viranomaisten palveluihin, esimerkiksi rakennuslupien myöntämiseen, elin-
tarvikevalvontaan ja anniskelulupien myöntämiseen. Näistä palveluista ar-
vioidaan muiden muassa yritysten kohtelua, viranomaisten toiminnan te-
hokkuutta ja osaamista sekä tiedon saatavuutta.

Myös Suomessa voitaisiin 
alkaa seurata yritysasiakkaiden 
tyytyväisyyttä viranomaisten 
palveluihin
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5.5 Hallinnon tulisi toimia 
nopealiikkeisemmin ja hyödyntää 
yhteistyön mahdollisuudet

Hyvä käytäntö: Tanskan nopealiikkeisyys ja joustavuus

Haastatteluissa Tanskasta muodostui kuva erityisen ketteränä toimijana in-
vestointien houkuttelussa. Tanskan toimintaa kuvattiin ”pragmaattiseksi” 
ja ”opportunistiseksi”.

Tanska tekee investointeja harkitseville yrityksille nopeasti konkreetti-
sia tarjouksia ja arvolupauksia. Se suhtautuu joustavasti yritysten toiveisiin.

Tanskalaiset investointien houkuttelutyön toimijat ovat nopealiikkeisiä: 
ne reagoivat nopeasti toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja 
myös lopettavat toimintoja tarvittaessa.

Kuntien kilpailu investoinneista saa toisinaan haitallisia piirteitä

Kunnat tuntevat oman alueensa ja pystyvät tekemään konkreettisia ehdo-
tuksia investointia harkitsevalle yritykselle. Kuntien välinen kilpailu on hyö-
dyllistä, sillä se kannustaa kuntia parantamaan omaa liiketoimintaympäris-
töään ja investointien houkuttelutyötä.

Toisinaan kuntien välinen kilpailu on kuitenkin saanut haitallisia piir-
teitä. Ulkomaisen yrityksen yhteydenotosta ei ole esimerkiksi kerrottu toi-
sille kunnille, jotka voisivat palvella yritystä paremmin. Näitä ongelmia on 
tarkoitus korjata syksyllä 2017 käyttöön otettavan asiakashallintajärjestel-
män avulla, jossa ovat mukana kuntien kehitysyhtiöt ja Team Finlandin or-
ganisaatiot. Myös maakuntauudistus tuo mahdollisuuden lisätä valtiollis-
ten ja seudullisten toimijoiden yhteistyötä.

Haastattelussa tuli esiin, että myös Hollannissa oli aikaisemmin eri aluei-
den välistä haitallista kilpailua, mutta nyt yhteistyö on saatu toimimaan. Tä-
män muutoksen taustalla ei ollut pelkästään rakenteellinen uudistus vaan 
myös mentaalinen muutos, kun alueyksiköt saatiin vakuuttuneiksi yhteis-
työn hyödyistä.

Hyvä käytäntö Ruotsista: yhteistyö it-alan investointien houkuttelussa

Business Swedenillä on sopimus neljän Ruotsin alueen kanssa, joissa on 
eniten it-alan yrityksiä. Kun Business Sweden ottaa yhteyttä ulkomaisiin it-
yrityksiin, kunnat antavat tietoa niiden tarjoamista palveluista ja mahdolli-
suuksista. It-tiimi tapaa kahtena päivänä vuodessa, jolloin käsitellään seu-
raavanlaisia kysymyksiä: Mitkä ovat alan tärkeimmät kehitystrendit? Mitkä 
ovat kiinnostavimmat investointimahdollisuudet Ruotsissa? Mitä investoi-
jat tarvitsevat? Mitä toimia tehdään seuraavana vuonna?

Team Finlandin tulisi toimia aiempaa yhtenäisemmin

Haastatteluissa esitetyn näkemyksen mukaan Team Finland on jäänyt tois-
taiseksi liikaa hallinnon rakenteiden sisäiseksi kehittämiseksi toiminnan 
kehittämisen sijaan.

Kunnilla on tärkeä 
operatiivinen rooli investointien 
houkuttelutyössä

Toimiva yhteistyö ei synny 
vain rakenteista, vaan se vaatii 
myös luottamusta ja tahtoa

Rakenteiden kehittämisestä tulee 
siirtyä toiminnan kehittämiseen
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Synergiaetuja eri organisaatioiden yhteistyöstä olisi mahdollista saada 
nykyistä enemmän. Organisaatiot toimivat yhä pitkälti itsenäisinä, ja Team 
Finlandin työstä on puuttunut kokonaisnäkemystä.

Team Finlandin ohjausrakenne on monimutkainen, kun useat eri minis-
teriöt osallistuvat organisaatioiden ohjaamiseen. Ohjaavien ministeriöiden 
näkemykset toiminnan suunnasta ovat poikenneet toisistaan.

Edellä esitetyt näkemykset vastaavat syksyllä 2016 julkaistun Team Fin-
landin arvioinnin johtopäätöksiä. Arvioinnin mukaan verkoston organisaa-
tioiden toimintaa tulisi yhtenäistää kauttaaltaan.25

Team Finland

Tekes, ELY-keskukset, 
Finnvera, Suomen 

teollisuussijoitus, VTT 
ja muita toimijoita

Finpro Ulkomaanedustustot 
ja muita toimijoita

Export Finland Invest in Finland Visit Finland

TEM ohjaa OKM ohjaa

VNK ohjaa

UM ohjaa

Kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit ja 
muita toimijoita

Kuvio 9: Team Finland koostuu useista organisaatioista, joiden ohjaamiseen osallistuu 
useita ministeriöitä

Hyvä käytäntö Suomesta: Kaato esimerkkinä ei-viranomaisvetoisesta 
investointien houkuttelusta

Kaato (kaato.org) on noin viidensadan asiantuntijan muodostama löyhä yh-
teisö, joka auttaa ulkomaisia teknologiayhtiöitä tulemaan Suomeen. Kaato 
markkinoi Suomea ulkomaisille yrityksille, ja jos yritys harkitsee investoi-
mista Suomeen, Kaato voi antaa yritykselle käyttöön asiantuntijan määrä-
ajaksi. Asiantuntija etsii vastauksia yrityksen kysymyksiin ja tarjoaa verkos-
toja. Monesti tämä asiantuntija on työllistynyt kyseiseen yritykseen. Finpro 
tukee Kaadon toimintaa ja on hyödyntänyt sen asiantuntijoita omassa työs-
sään. Kaadon perusti joukko entisiä nokialaisia vuonna 2012. Sitä ylläpitää 
Suomen Tietoteollisuuden Tuki ry.

Kaadon toimintamalli voitaisiin 
laajentaa myös muille toimialoille
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia valtiolle sii-
tä, miten se voisi edistää yritysten investointeja.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuksen aiheena ovat yritysten Suomessa tekemät investoinnit, riip-
pumatta siitä, minkämaalaisessa omistuksessa yritykset ovat. Mukana ovat 
sekä aineelliset että aineettomat investoinnit. Julkiset investoinnit rajautu-
vat tarkastuksen ulkopuolelle.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot opetus- ja 
 kulttuuri ministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtioneuvoston kans-
lialta ja valtiovarainministeriöltä. Näistä vain opetus- ja kulttuuri ministeriö 
antoi lausunnon. Lausunto ja siitä tehty yhteenveto löytyvät tarkastus-
viraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälainen on hyvä investointiympäristö?
2. Mitkä ovat Suomen investointiympäristön vahvuudet, heikkoudet, uhat 

ja mahdollisuudet suhteessa vertailumaihin (Ruotsi, Tanska, Hollanti)?
3. Miten Suomi voisi kehittää investointiympäristöään?
4. Kuinka Suomi voisi houkutella enemmän ulkomaisia investointeja?

Taulukko 11: Tarkastusta varten tehdyt haastattelut taustaryhmittäin

Suomi Ruotsi Tanska Hollanti Yhteensä

Viranomainen /  
julkinen organisaatio 10 7 5 3 25

Yritys 15 - 1 - 16

Elinkeinojärjestö 4 2 - - 6

Muu asiantuntija 4 - - 2 6

Yhteensä 33 9 6 5 53

Suomessa tarkastusta varten haastateltiin seuraavia viranomaisia tai 
julkisia organisaatioita: Finpro Oy, Helsinki Business Hub Oy, Innovaatio-
rahoituskeskus Tekes, Invest in Finland, Sitra, sosiaali- ja terveysministe-
riö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtioneuvoston kanslia. Ruotsissa, Tans-
kassa ja Hollannissa haastateltiin työ- ja elinkeinoministeriöitä, kansallisia 
invest in -toimijoita, kaupunkien invest in -toimijoita, tarkastusvirastoja ja 
eräitä muita viranomaisia.
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Tarkastusta varten haastatellut yritykset edustavat neljää toimialaa, jot-
ka ovat kaivosteollisuus, lääketeollisuus, ICT-ala ja vähittäiskauppa. Yritys-
haastatteluita on hyödynnetty erityisesti tämän tarkastuksen kanssa samaan 
aikaan ilmestyneessä tarkastuksessa ”Yritysten investointien edistäminen: 
Neljän toimialan näkökulma” (tarkastuskertomus 4/2017).

Lisäksi tarkastuksessa on hyödynnetty kahden työpajan tuloksia. Työ-
pajat pidettiin huhtikuussa ja syyskuussa 2016. Niihin osallistui yhteensä 
noin viisikymmentä asiantuntijaa: sekä yritysjohtajia että virkamiehiä. Kir-
joittajat esittelivät työpajoissa alustavia johtopäätöksiä ja keräsivät osallis-
tujilta niistä näkemyksiä. Työpajat tuottivat myös uusia ajatuksia ja näkö-
kulmia.

Kansainvälisen vertailevan näkökulman tarkoituksena on ymmärtää pa-
remmin Suomen investointiympäristön kokonaisuutta ja tunnistaa muista 
maista hyviä käytäntöjä ja asioita, joita Suomi voisi oppia. Vertailumaat va-
littiin sillä perusteella, että ne ovat keskenään taloudellisesti, kulttuurises-
ti ja yhteiskunnallisesti läheisiä maita.

Tarkastuksen tiedonmuodostus on ollut valtaosin aineistolähtöistä, eli 
aineisto on suunnannut tarkastuksen sisältöä. Tämä ilmenee esimerkiksi si-
ten, että ulkomailla tehtyjen haastatteluiden ansiosta tarkastuksessa noste-
taan esiin myös kulttuuristen ja muiden aineettomien tekijöiden merkitys 
yritysten investointien kannalta.

Aineiston analyysi tehtiin seuraavasti: Haastattelumuistiinpanot luet-
tiin huolellisesti useampaan kertaan, haastateltavien vastauksista tehtiin 
tulkintoja, puheenvuorojen väliltä etsittiin yhteyksiä ja havaintoja ryhmi-
teltiin eri otsikoiden alle. Huomiota on kiinnitetty usein toistuviin asioihin, 
mutta toisaalta jo yksittäistä havaintoa on saatettu pitää merkityksellisenä 
laadullisen tarkastusotteen periaatteiden mukaisesti. Haastatteluiden ana-
lyysissä on sovellettu lähdekritiikkiä eli arvioitu haastateltavien pyrkimys-
ten ja intressien vaikutusta heidän vastauksiinsa.

Tarkastusta varten tilattiin lisäksi konsulttiyhtiö Rambollilta tausta-
selvitys, jossa arvioidaan yritysten investointien merkitystä kansantalou-
dessa, investointiympäristön eri osatekijöitä vertailumaissa sekä ulkomais-
ten investointien houkuttelua26.

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin tarkastusasetelmasta seu-
raavia tahoja: työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia ja valtio-
varainministeriö.

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin aikavälillä 29.10.2015–3.4.2017. Tarkastuksen haastat-
telut tehtiin aikavälillä 5.3.2015–10.11.2016. Tarkastuksessa käytetään pää-
osin tilastoja ja kirjallisuutta, jotka on julkistettu 31.12.2016 mennessä. Suu-
rin osa tilastotiedoista on näin ollen vuodelta 2015.
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Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen 
ja  johtava tuloksellisuustarkastaja Vesa Koivunen. Tarkastusta ohjasi 
tuloksellisuus tarkastuspäällikkö Leena Juvonen. Tarkastuskertomuksen 
laadunvarmistajana toimi johdon asiantuntija Esa Tammelin.
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1 Tämä johtopäätös tehdään valtiovarainministeriön tilaamassa muistiossa, ks. Bengt Holmström, Sixten Korkman ja 
Vesa Vihriälä 2016: Talouspolitiikan suunta.
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mintaa uudistumasta, ks. Ari Ahonen (toim.) 2011: Viisas sääntely – toimivat markkinat.

19 Työ- ja elinkeinoministeriö 2016: Yhteistyötä ja työnjakoa – Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kas-
vustrategia, tiekartta 2016–2018; työ- ja elinkeinoministeriö 2014: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
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21 Postnord 2016: E-Commerce in the Nordics, s. 38.
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