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Eläkevarat ja suomalainen 
yritysrahoitusympäristö*

Ari Hyytinen 
Professori 

jyväskylän yliopisto

1. Johdanto

työeläkejärjestelmän perustamisesta asti on 
toistuvasti esitetty, että kierrättämällä rahastoi-
tuja varoja takaisin kotimaiselle elinkeinoelä-
mälle voidaan vahvistaa eläkejärjestelmän tär-
keimmän tulonlähteen eli eläkevakuutusmak-
sujen pohjaa.1 kotimaisten eläkesijoitusten on 
ensinnäkin ilmeisesti ajateltu turvaavan suoma-
laista työllisyyttä suomalaisissa yrityksissä. ei 

kuitenkaan ole selvää, mitä tällä on tarkalleen 
ottaen kulloinkin tarkoitettu. Verrattuna ym-
päristöön, jossa työeläkejärjestelmä ja siten 
myös takaisinlainausjärjestelmä alun perin luo-
tiin, suomalaiset yritysrahoitusmarkkinat ovat 
nykyisin varsin kehittyneet, monipuoliset sekä 
kohtuullisen hyvin integroituneet kansainväli-
siin rahoitusmarkkinoihin. edes viime vuosien 
kansainvälinen rahoitusmarkkinakriisi ei ole 
tätä tosiasiaa perustavalla tavalla pysyvästi 
muuttanut, vaikka muutamien eu-maiden vel-
kaongelmien syventyminen ja siihen liittyvät 
euroalueen vakausongelmat ovatkin jälleen li-
sänneet epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden 
vakaudesta ja tulevasta talouskehityksestä.2 
näkemys eläkevarojen erityisestä merkitykses-
tä kotimaisen työllisyyden turvaamisessa täyty-

*  Kiitän Jukka Lassilaa, Mika Malirantaa, Niku Määttästä, 
Matti Pohjolaa ja Tarmo Valkosta hyödyllisistä kommenteis-
ta. Tämä kirjoitus perustuu ETLA:ssa tehtyyn selvityshank-
keeseen, jonka tuloksia on esitelty raportissa Hyytinen, 
Määttänen, Lassila ja Valkonen (2010). Kirjoituksessa esite-
tyt näkemykset ovat omiani, eivätkä ne siten välttämättä 
vastaa edustamieni organisaatioiden näkemyksiä.

1  Ks. esimerkiksi vuonna 1996 julkaistu neuvotteluryhmän 
raportti ”Muistio työeläkeyhtiöistä. Työeläkevakuutusyhtiö-
lainsäädännön kehittämistä koskeva selvitystehtävä”, Eläke-
neuvotteluryhmän vuonna 2006 julkaisema ”Työeläkejärjes-
telmän sijoitustoimintaa koskeva selvitys” sekä Louekoski 
(2005). Louekosken selvityksessä mainitaan esimerkiksi (s. 
61), että eläkevarojen poliittista ”[o]hjaustoimintaa vaativi-
en argumenttina on ’suomalaisten yritysten parempi pääoma-
huolto, työpaikkojen säilyttäminen ja uusperustanta’ ”.

Tutkimusjohtaja 

yrjö jahnssonin säätiö

2  Tässä kirjoituksessa tarkastellaan eläkevarojen merkitystä 
suomalaiselle yrityssektorille olettaen, että EU-maiden vel-
kaongelmat eivät syvenny ja pitkity eurooppalaisen talous-
alueen perusteita rapauttavaksi kriisiksi ja että euroalue ja 
sen rahoitusmarkkinat toimivat jatkossa jotakuinkin ”nor-
maalisti”.
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nee nykyoloissa liittyä jollain tavoin siihen, että 
ilman tietynasteista kotimaisten sijoitusten yli-
painotusta eläkesijoituksessa ja sen seuraukse-
na saatavilla olevaa yritysrahoitusta, suomalai-
set yritykset luovat liian vähän työpaikkoja 
suomeen kansantalouden – tai vähintäänkin 
eläkejärjestelmän kestävyyden – näkökulmasta. 

toiseksi kotimaisten eläkesijoitusten on aja-
teltu vahvistavan tuottavuuskasvun edellytyksiä 
ja nopeuttavan siten pitkän aikavälin talouskas-
vua. tätäkään vaikutusmekanismia ei ole kovin 
tarkasti yksilöity ja sitä on alettu korostaa sel-
vemmin vasta 2000-luvulla. sen takana on il-
meisesti ajatus, että kohdistamalla eläkevaroja 
riskipitoisiin pääomasijoituksiin tai muutoin 
tietynlaisten suomalaisten (kasvu)yritysten ra-
hoitukseen enemmän kuin tehokkaaseen riski-
en hajauttamiseen perustuva sijoitusstrategia 
sallisi, voidaan luoda paremmat tuottavuuskas-
vun edellytykset kuin mitä ne olisivat ilman 
tätä eläkevarojen erityistä kohdistusta.

Pohdin tässä kirjoituksessa näitä kahta yllä 
esitettyä näkemystä kotimaisten eläkesijoitus-
ten kansantaloudellisesta merkityksestä. Arvi-
oin eläkevarojen merkitystä erityisesti yritysra-
hoituksen tarjonnan ja talouskasvun välisen 
yhteyden näkökulmasta. käsittelen eläkesijoi-
tuksia nimenomaan yritysrahoituksen lähteenä 
suomalaisille listaamattomille (so. pörssissä 
noteeraamattomille) yrityksille ja uudelle yri-
tystoiminnalle. rajaan tarkasteluni ulkopuolel-
le toisin sanoen eläkeyhtiöiden merkityksen 
suurien kotimaisten pörssiyhtiöiden institutio-
naalisina omistajina.3 

tarkasteluni lähtökohtana on se, että uusin 
talouskasvun lähteisiin pureutuva taloustieteel-
linen tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan 
rahoitusjärjestelmällä ja erityisesti yritysrahoi-
tuksella on oma ja itsenäinen talouskasvua no-
peuttava vaikutus (ks. esimerkiksi levine 2005 

ja hyytinen ja Pajarinen 2005a). koska talous-
kasvu, työn tuottavuus ja reaalipalkat ovat si-
doksissa toisiinsa, tämä tutkimustulos tarjoaa 
luonnollisen lähtökohdan, kun halutaan arvi-
oida sitä, miten kotimaahan suunnatut eläkesi-
joitukset mahdollisesti vaikuttavat reaalipalk-
kojen ja siten eläkevakuutusmaksujen maksu-
pohjan kehitykseen pitkällä aikavälillä.

kirjoitus etenee seuraavasti. jaksossa 2 teen 
tiiviin katsauksen talouskasvun lähteitä käsitte-
levään taloustieteelliseen tutkimuskirjallisuu-
teen ja arvioin sen valossa yritysrahoituksen 
merkitystä talouskasvun lähteenä. jaksossa 3 
kuvaan lyhyesti suomalaisten listaamattomien 
yritysten yritysrahoitusympäristöä. korostan jo 
tässä, että jaksojen 2 ja 3 on tarkoitus olla tii-
viitä ja varsin valikoivia katsauksia ilman, että 
niissä varsinaisesti vielä otetaan kantaa kysy-
myksiin eläkerahastojen kotimaisten sijoitusten 
merkityksestä tai mielekkyydestä. näille poh-
dinnoille on varattu jakso 4. jaksossa 5 esitän 
lyhyet loppupäätelmät. 

3  Eläkerahastot ovat suuria institutionaalisia sijoittajia ja 
monien pörssiyritysten merkittävimpiä omistajia. Niillä voi-
daan näin ollen nähdä olevan rooli sekä yritysten hallinto- ja 
johtamisjärjestelmien kehittäjinä ja valvojina (corporate 
governance -rooli) että (kansallisesta näkökulmasta) vakai-
den omistusjärjestelyiden takaajina eli ns. ankkuriomistaji-
na. On kuitenkin hieman epäselvää, kuinka tärkeä eläkeyh-
tiöiden omistajarooli on normaalioloissa suomalaisille pörs-
siyhtiöille ja mitä yhteiskunnallisia tavoitteita ankkuriomis-
tajuudella voidaan saavuttaa tai pitäisi yrittää saavuttaa. 
Laajamittaisen ja pysyvän institutionaalisen omistajuuden 
yksi kääntöpuoli on se, että yrityksen osakkeesta saattaa 
tulla epälikvidi. Tällöin osakkeen hinta ei heijastele yhtä 
hyvin yrityksen tulevaisuuden näkymiä kuin niiden yrityk-
sien osakkeet, joiden omistajuus on hajautunut laajemmalle. 
On myös tarpeen todeta, että en tarkastele tässä kirjoituk-
sessa sitä, kuinka tärkeitä omanpääomanehtoisen yritysra-
hoituksen lähteitä eläkeyhtiöt ovat kotimaisille suuryrityk-
sille.
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2. Rahoitusmarkkinat ja 
talouskasvu

2.1. Talouskasvu ja sen lähteet

toimialojen ja kansantalouden kokonaistuotta-
vuuden kasvuun vaikuttavat sekä yrityksien ja 
toimipaikkojen sisäinen rakennemuutos (inter-
nal restructuring) että yritys- ja toimipaikkara-
kenteiden muutos (external restructuring; dis-
ney, haskel ja heden 2003 ja maliranta 2010). 
kuvio 1 havainnollistaa näitä muutosvoimia. 
sen vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli ko-
konaistuottavuuden tasoa. kuviossa esitetään 
kolmen eri yrityksen tuottavuuskehitys (yhte-
näiset viivat) sekä toimialan tuottavuuskehitys 
(paksu katkoviiva). Pallon koko osoittaa yrityk-
sen markkinaosuuden pääoma- ja työpanoksel-
la mitattuna. se kertoo, kuinka merkittävä yri-
tys on toimialan kokonaistuottavuuden kehi-

tyksen kannalta. toimialan kokonaistuottavuus 
lasketaan yritysten tuottavuuden painotettuna 
keskiarvona kullakin hetkellä, kun painoina 
käytetään työ- ja pääomapanoksista muodostu-
vaa kokonaispanosta.

yrityksien ja toimipaikkojen sisäinen ra-
kennemuutos viittaa yrityksien ja toimipaikko-
jen sisäiseen tuottavuuskehitykseen. tätä kehi-
tystä kuviossa 1 kuvaavat yhtenäisten viivojen 
positiiviset kulmakertoimet. yritysten sisäisen 
tuottavuuskehityksen lähteitä ovat mm. yrityk-
sen oma t&k-toiminta, uusien teknologioiden 
ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto 
sekä yrityksen työntekijöiden osaamisen vah-
vistamiseen kohdistuvat koulutusinvestoinnit 
ja rekrytointipäätökset.4 yritys- ja toimipaikka-
rakenteiden kehitys viittaa puolestaan sekä yri-
tysten ja toimipaikkojen vaihtuvuuteen mark-

Ar i  Hyy t inen

Lähteet: Mukaillen Hyytinen ja Maliranta (2010 a, b) ja Maliranta (2010). 

 
Kuvio 1. Toimialan tuottavuuskasvun lähteet  

 
 
 
 
Lähteet: Mukaillen Hyytinen ja Maliranta (2010a,b) ja Maliranta (2010).  

Toimialan tuottavuuskehitys 

Kuvio 1. Toimialan tuottavuuskasvun lähteet

4  Ks. esimerkiksi Maliranta, Mohnen ja Rouvinen (2009) ja 
siinä olevat kirjallisuusviitteet.
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kinoille tulon ja sieltä poistumisen vuoksi että 
tästä vaihtuvuudesta seuraavaan toimialan 
tuottavuuden nousuun. kokonaistuottavuutta 
nostaa myös yritysten ja toimipaikkojen mark-
kinaosuuksien muutokset jatkavien yksiköiden 
kesken, kun resursseja siirtyy tuottamattomista 
yrityksistä tuottavampiin.5 kuviossa 1 näitä 
osuussiirtymiä kuvataan sillä, että alhaisemman 
tuottavuuden yritysten markkinaosuudet (eli 
niiden työ- ja pääomapanosta kuvaavat pallot) 
pienenevät ja vastaavasti korkeamman tuotta-
vuuden yrityksien markkinaosuus kasvaa. 

toimialan kokonaistuottavuuden kasvu voi 
olla nopeampaa kuin sen yritysten kokonais-
tuottavuuden kasvu keskimäärin kolmesta 
syystä: ensinnäkin uusien yritysten tulo mark-
kinoille nostaa toimialan tuottavuutta, jos nii-
den panosmäärällä painotettu keskimääräinen 
tuottavuuden taso on korkeampi kuin markki-
noilla jo olevien yrityksien vastaavasti painotet-
tu tuottavuuden taso.6 toiseksi yrityksien pois-
tuminen markkinoilta nostaa toimialan tuotta-
vuutta, jos alalta poistuvien yritysten kokonais-
tuottavuus on keskimäärin alhaisempi kuin 
markkinoilla yhä jatkavien yritysten. kolman-
neksi toimialan tuottavuus kasvaa yksittäisten 
yritysten tuottavuuden keskimääräistä kasvua 
nopeammin, jos jatkavien yritysten välillä ta-
pahtuu resurssien (so. työntekijöiden ja pää-

oman) uudelleenkohdentumista siten, että al-
haisen tuottavuuden yritysten resurssit (panos-
määrä) vähenevät suhteessa korkeamman tuot-
tavuuden yrityksiin. kuviossa 1 näiden muu-
tosvoimien yhteisvaikutusta ja niihin liittyvää 
luovaa tuhoa kuvaa se, että paksu katkoviiva on 
ajanhetkestä t−k ajanhetkeen t asti jyrkempi 
kuin yhtenäisten viivojen keskiarvo.

2.2. Yritysrahoitus ja tuottavuuden 
mikrodynamiikka 

miksi yritysrahoituksella on merkitystä talous-
kasvulle? yhä kasvava määrä taloustieteellisiä 
tutkimuksia antaa – joko suoraan tai epäsuo-
rasti – syitä tehdä johtopäätös, että rahoitus-
markkinat vaikuttavat talouskasvuun ennen 
kaikkea siksi, että ne määräävät, mille aloille 
talouden voimavarat kanavoituvat ja minkälai-
set yritykset voivat laajentaa toimintaansa ja 
kasvaa ulkoisen rahoituksen turvin.7 yritysra-
hoitusjärjestelmä kykenee nopeuttamaan koko-
naistuottavuuden kasvua, koska maat, joissa 
yritysrahoitus on kehittynyttä ja valikoivaa, li-
säävät kasvaville toimialoille tehtäviä investoin-
teja enemmän ja tekevät supistuville toimialoil-
le vähemmän investointeja kuin maat, joiden 
yritysrahoitusjärjestelmää voidaan pitää vä-
hemmän kehittyneenä.8  

mikrotasolla edellä sanottu tarkoittaa, että 
yritysrahoitus kohdistuu tuottavuustasoltaan ja 
-kehitykseltään heterogeenisille yrityksille vali-5  Näitä tuottavuuskasvun mikrolähteitä kutsutaan kirjalli-

suudessa markkinoille tulo -komponentiksi (entry compo-
nent), markkinoilta poistuminen -komponentiksi (exit com-
ponent) ja jatkavien yritysten välillä tapahtuvien panosten 
uudelleenkohdentumis -komponentiksi (between compo-
nent). 

6  Empiirinen tutkimus ei useinkaan tue tätä näkemystä, 
sillä uusien yritysten keskimääräinen tuottavuuden taso on 
usein alhaisempi kuin markkinoilla jo olevien yrityksien 
tuottavuuden taso.

7  Ks. esim. Hyytinen ja Pajarinen (2005a) ja Hyytinen 
(2008) ja niissä luetellut kirjallisuusviitteet. 

8  On tärkeää korostaa, että rahoitusmarkkinoiden kasvuvai-
kutuksen nähdään tässä kirjallisuudessa syntyvän nimen-
omaan yksityisten rahoituslaitosten ja markkinoiden toimin-
nan ansiosta. Kyse ei siis ole siitä, että julkinen sektori 
osallistuu yritysrahoitukseen laajamittaisesti.
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koivasti. kun yritysrahoitusjärjestelmä toimii 
hyvin, se kohdentaa ulkoista rahoitusta ennen 
kaikkea niihin hankkeisiin ja yrityksiin, joihin 
tehtävistä sijoituksista on saatavissa korkeat 
odotetut tuotot suhteessa sijoituksen riskiin.9 
on todennäköistä, että korkea tuotto–riski-
suhde korreloi keskimäärin positiivisesti kor-
kean tuottavuuden kanssa.10  tämä tarkoittaa, 
että hyvin toimiva yritysrahoitusjärjestelmä 
kohdentaa – erilaiset informaatio-ongelmat ja 
liiketoimintakustannukset huomioiden – ul-
koista rahoitusta erityisesti tuottavimpiin yri-
tyksiin. 

edellä sanottu korostaa markkinoiden it-
sensä suorittaman seulonnan merkitystä: mitä 
ilmeisimmin suuri osa alkavien yrityksien lii-

keideoista ja jo olemassa olevien yritysten 
hankkeista on sellaisia, että olisi parempi, jos 
niitä ei käynnistettäisi lainkaan. lupaavimpia 
ideoita, teknologioita tai investointikohteita on 
kuitenkin hyvin vaikeaa tunnistaa järjestelmäl-
lisesti ja luotettavasti etukäteen. tärkeäksi me-
kanismiksi jää näin ollen hyvien ideoiden ja 
teknologioiden seulominen huonoista kokeile-
malla niitä. markkinoilla tapahtuva kokeilu 
tarkoittaa, että kun hanke käynnistetään, sen 
laatu paljastuu – joko melko pian tai ainakin 
vähitellen.11 koska hyviä ideoita ja teknologi-
oita on ilmeisen vähän ja koska vain niitä kan-
nattaa kehittää edelleen, oleellista useimpien 
hankkeiden kohdalla on ymmärtää, milloin 
hankkeen rahoittaminen kannattaa lopettaa. 
Voidaankin ajatella, että hyvin toimivan yritys-
rahoitusjärjestelmän tärkeä ominaisuus on, että 
se ei ainoastaan käynnistä vaan myös karsii 
hankkeita. se siis kohdistaa rahoitusta vain ra-
joitetusti – jos lainkaan – esimerkiksi ideoille, 
hankkeille tai teknologioille, joiden tulevaisuu-
den näkymät ja markkinapotentiaali osoittau-
tuvat ensiaskeleiden jälkeen heikoksi.

kun yritysrahoitus kohdistuu yrityksille yllä 
kuvatulla tavalla valikoivasti, se vaikuttaa sekä 
yrityksien mahdollisuuteen muuttaa sisäisiä ra-
kenteitaan että yritys- ja toimipaikkarakentei-
den kehitykseen (ks. myös hyytinen ja mali-
ranta 2010b) − eli juuri niihin muutosvoimiin, 
joita edellä esitelty kuvio 1 kuvaa. sisäisten 
rakenteiden muutokseen ja tuottavuuskehityk-
seen vaikuttaa mm. se, minkälaisia t&k-hank-
keita ulkoisella rahoituksella voidaan toteuttaa. 
yritysten ja toimipaikkojen vaihtuvuuteen yri-

9  Näin tapahtuu vain, jos hyvät hankkeet ja tuottavat yri-
tykset kyetään erottamaan huonommista ja jopa täysin kan-
nattamattomista hankkeista ja tuottamattomammista yrityk-
sistä. Tämä ei ole yksinkertaista, sillä usein tieto hankkei-
den ja yritysten laadusta (so. odotettavissa olevista tuotoista 
ja riskeistä) on jakautunut epätasaisesti markkinaosapuolten 
välillä. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että melko usein rahoi-
tusta hakeva yrittäjä tietää enemmän omista kyvyistään ja 
hankkeensa laadusta kuin potentiaaliset rahoittajat. Ulkois-
ta rahoitusta tarjoavat rahoittajat kohtaavat myös muita 
haasteita rahoituspäätöksiä tehdessään: Ei esimerkiksi ole 
itsestään selvää, että rahoitusta saanut yritys toteuttaa lu-
paamansa hankkeet suunnitellusti. Sen hallinto- ja johtamis-
järjestelmät eivät esimerkiksi ole välttämättä ajan tasalla 
tehottomien investointipäätöksien tai väärinkäytösten (mo-
ral hazard) estämiseksi. On tärkeää korostaa, että monien 
yksityisten rahoittajien toiminnan voidaan nähdä perustu-
van nimenomaan siihen, että ne ovat erikoistuneet ratkaise-
maan edellä kuvatun kaltaisia informaatio- ja moral hazard 
-ongelmia. 

10  Jos investoinnin riskit huomioonottava nettonykyarvo on 
positiivinen, se tarkoittaa, että hankkeen kannattavuus ylit-
tää sen vaatiman pääoman vaihtoehtoiskustannuksen. Täl-
löin puhutaan ”ylisuurista” voitoista (economic rents tai 
quasi rents). Näiden voittojen voi helposti ajatella korreloi-
van keskimääräistä paremman tuottavuuden kanssa. 

11  Ks. esimerkiksi Jovanovic (1982), jossa yritys oppii passii-
visesti ja selvittää tuottavuutensa tason toimimalla markki-
noilla, sekä Ericson ja Pakes (2000), jossa yritys oppii, kuin-
ka tuottavuutta voidaan parantaa.

Ar i  Hyy t inen
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tysrahoitus vaikuttaa puolestaan kolmella ta-
valla: ensiksi ulkoisen rahoituksen kanavoitu-
minen uusiin yrityksiin määrää sen, minkälaisia 
yrityksiä toimialalle voi tulla ulkoisen rahoituk-
sen turvin. toiseksi ulkoisen rahoituksen saa-
tavuuden tyrehtymisellä on merkitystä yritys- ja 
toimipaikkarakenteiden kehitykselle, koska se 
vaikuttaa siihen, minkälaiset yritykset joutuvat 
poistumaan alalta. kolmanneksi yritysrahoitus 
vaikuttaa siihen, minkälaiset yritykset kykene-
vät kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa 
ulkoisen rahoituksen turvin. se siis vaikuttaa 
siihen, kuinka markkinaosuudet kehittyvät jat-
kavien yrityksien ja toimipaikkojen keskuudes-
sa. 

on tietysti perusteltua kysyä, ovatko yllä 
esitetyt näkemykset vain teoreettista pohdin-
taa. yhä kasvava määrä talous- ja rahoitustie-
teellisiä tutkimuksia antaa viitteitä siitä, että 
näin ei ole (ks. myös Aghion, Fally ja scarpetta 
2007). erityisesti japanin talouskehitys 
1990-luvun alun jälkeen voidaan nähdä mielen-
kiintoisena esimerkkitapauksena, sillä japanin 
tuottavuusero yhdysvaltoihin ei ole 1990-lu-
vun alun talouskriisiin jälkeen supistunut. 
Päinvastoin, se on ehkä jopa kasvanut. yksi 
mahdollinen selitys tälle kehitykselle on se, että 
tuottavuutta parantava mikrotason rakenne-
muutos on ollut japanissa hidasta 1990-luvulta 
alkaen (maliranta 2010). osasyynä tähän on 
saattanut olla se, että japanilainen rahoitussek-
tori on sitkeästi jatkanut vaikeuksissakin olevi-
en japanilaisyrityksien rahoittamista.12 tämä on 
hidastanut luovaa tuhoa ja erityisesti uusien 
tuottavien työpaikkojen luontia ja tuottamatto-
mien häviämistä. näin ollen yritysrahoitus-
markkinoiden erilainen toiminta voisi ainakin 

osin selittää sen, miksi suomi selvisi 1990-lu-
vun alun lamasta paremmin kuin japani (ks. 
myös kauppi ja hyytinen 2002).

3. Yritysrahoitus Suomessa

3.1. Yksityinen yritysrahoitus

kotimaiset pankit, vakuutusyhtiöt ja eläkeva-
kuutuslaitokset ovat perinteisesti olleet tärkei-
tä yritystoiminnan rahoittaja suomessa.13 suo-
malaisten yritysten rahoitus on viime vuosi-
kymmenien aikana markkinaehtoistunut, avau-
tunut ja kansainvälistynyt monilla tavoin. tämä 
kehityssuunta tarkoittaa mm. sitä, että suoma-
laisiin yrityksiin tehtäviltä investoinneilta vaa-
ditaan yhä enenevässä määrin samoja tuotto-
odotuksia suhteessa riskeihin kuin esimerkiksi 
sijoituksilta kansainvälisille rahoitusmarkki-
noille.

kotimaisen yritysrahoitusympäristön toimi-
vuus ei kuitenkaan ole merkityksetön, sillä pai-
kallisen yritysrahoituksen saatavuus vaikuttaa 
erityisesti pk-yrityksien ja käynnistyvien yrityk-
sien kasvu- ja investointimahdollisuuksiin. 
tämä johtuu siitä, että näihin toimijoihin liitty-
vä ja rahoittajien kannalta relevantti tieto (esi-
merkiksi rahoitettavan hankkeen sisältämistä 
tuottomahdollisuuksista ja riskeistä) on ainakin 
osin paikallista.

taulukossa 1 esitetään suomalaisten pk-
yritysten tärkeimpiä ulkoisen rahoituksen läh-

12  Japanin luovaa tuhoa ovat tutkineet mm. Fukao ja Ug 
Kwon (2006) sekä Caballero, Hoshi ja Kashyap (2008).

13  Teen tässä vain lyhyen ja valikoivan katsauksen yksityi-
seen ja julkiseen yritysrahoitukseen Suomessa. Laajempia 
katsauksia sisältävät mm. Kauppi ja Hyytinen (2002), Työ-
eläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskeva selvitys (2006), 
Hyytinen ja Pajarinen (2005b) sekä Pääomamarkkinat – 
Kasvun paikka -raportti (Pörssisäätiö 2009). 
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teitä syksyllä 2009, keväällä 2010 ja keväällä 
2011. kussakin solussa oleva luku perustuu 
kysymykseen, jossa uuden ulkoisen rahoituksen 
hakemista suunnittelevat yritykset ovat ilmoit-
taneet, mistä eri rahoituslähteistä ne aikovat sitä 
hankkia.14 kunkin rahoituslähteen summa on 
jaettu riveittäin vastausten kokonaismäärällä, 
joten riveillä raportoitujen prosenttiosuuksien 
summa on 100 %. Valittavina olleiden rahoitus-
lähteiden jaottelu ei ollut sama syksyn 2009 ja 
kevään 2010 ja 2011 kyselyissä, joten taulukon 
paneelit eivät ole identtisiä. Viimeisessä sarak-
keessa on raportoitu myös keskimääräinen ha-
kuaikomusten määrä per ao. rivin yritysryhmä. 
taulukko ei anna täydellistä kuvaa pk-yritysten 
ulkoisesta rahoituksesta, mutta se kertoo pk-

yritysten rahoitustoiveiden jakautumisesta eri 
rahoituslähteiden kesken. 

kun tarkastellaan kaikkia yrityksiä, tauluk-
ko kertoo, että tärkeimpiä rahoituksen lähteitä 
pk-yritysten näkökulmasta ovat pankit, erilai-
set rahoitusyhtiöt ja Finnvera: esimerkiksi ke-
väällä 2011 uuden ulkoisen rahoituksen hank-
kimista suunnittelevien yrityksien vastauksista 
voidaan päätellä, että yhteensä 74 % hakuaiko-
muksista kohdistuu pankkeihin, rahoitusyhti-
öihin ja Finnveraan. ulkoisen rahoituksen ha-
kuaikomuksista 5 % kohdistuu pääomasijoit-
tajille (VC). 

keväällä 2011 sekä voimakkaasti kasvuha-
kuisten että nuorien yrityksien hakuaikomuk-
sista noin joka kymmenes kohdistui pääomasi-
joittajille, mutta niidenkin tärkeimmät rahoi-
tuslähteet ovat pankit ja Finnvera. taulukon 
viimeisestä sarakkeesta voidaan päätellä, että 
erityisesti kasvuhakuiset yritykset ovat nimen-

14  Ts. yritykset ovat voineet valita useamman kuin yhden 
rahoituslähteen.

syksy 2009 Pankki rah.yhtiö F-vera Vak.yhtiö VC muu summa ka./yrit. 
kaikki yritykset 47 % 11 % 23 % 7 % 6 % 7 % 100 % 1,6 
teollisuusyritykset 44 % 8 % 29 % 7 % 5 % 6 % 100 % 1,7 
Voimakkaasti kasvuhakuiset 36 % 11 % 25 % 6 % 13 % 9 % 100 % 1,9 
nuoret yritykset 38 % 8 % 24 % 5 % 17 % 9 % 100 % 1,8 
         
kevät 2010 Pankki rah.yhtiö F-vera ely-kesk. tekes VC Vak.yhtiö summa ka./yrit.
kaikki yritykset 46 % 11 % 19 % 9 % 6 % 7 % 4 % 100 % 1,7
teollisuusyritykset 38 % 9 % 23 % 12 % 8 % 8 % 4 % 100 % 2,0
Voimakkaasti kasvuhakuiset 34 % 9 % 21 % 9 % 11 % 11 % 4 % 100 % 2,1
nuoret yritykset 37 % 8 % 20 % 11 % 9 % 13 % 2 % 100 % 1,8
         
kevät 2011 Pankki rah.yhtiö F-vera ely-kesk. tekes VC Vak.yhtiö summa ka./yrit.
kaikki yritykset 45 % 12 % 17 % 11 % 7 % 5 % 3 % 100 % 1,7
teollisuusyritykset 41 % 12 % 19 % 17 % 7 % 3 % 2 % 100 % 2,0
Voimakkaasti kasvuhakuiset 32 % 8 % 21 % 13 % 12 % 9 % 4 % 100 % 2,3
nuoret yritykset 36 % 8 % 21 % 13 % 9 % 10 % 3 % 100 % 2,0

Lähteet: PK-yritysbarometri syksy 2009, kevät 2010 ja kevät 2011 sekä kirjoittajan laskelmat.

Taulukko 1. Suomalaisten pk-yritysten rahoituksen lähteet hakuaikomusten perusteella
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neet useampia rahoituslähteitä kuin yritykset 
keskimäärin.

kuvion 2 aikasarja kuvaa rahoituksen saa-
tavuuden ongelmia pk-yritysten keskuudessa 
1985–2010. se kuvaa prosenttiosuutta yrityk-
sistä, joiden mielestä rahoituksen saatavuus on 
yrityksen kehittämisen pahin este. Vaikka aika-
sarja ei ole täysin vertailukelpoinen vuodesta 
toiseen, se kertoo, että rahoituksen saatavuus-
ongelmat olivat huomattavia erityisesti 1990-lu-
vun alun laman aikaan. Viime vuosina vain alle 
10 % pk-yrityksistä on ollut sitä mieltä, että 
rahoituksen saatavuus on yrityksen kehittämi-
sen pahin este. 

kuviota 2 tulkittaessa on tärkeää muistaa, 
että suinkaan kaikkien ulkoista rahoitusta 
(omasta mielestään) tarvitsevien yrityksien 
hankkeet eivät ole elinkelpoisia tai kehitysideat 
perusteltuja. näin ollen on täysin luontevaa, 
että osa yrityksistä kokee rahoituksen saatavuu-

den hankalaksi myös tilanteessa, jossa yritysra-
hoitusmarkkinat toimivat moitteettomasti. ra-
hoituksen saaminen riskipitoisiin hankkeisiin 
pitäisikin olla ainakin osin ”hankalaa”, koska 
vain sillä tavoin rahoitus voi olla valikoivaa ja 
tapahtuu seulontaa. 

kuvioiden 3A ja 3B aikasarjat kuvaavat 
pääomasijoitustoimialan ja pääomasijoittami-
sen kehitystä suomessa.15 kuvio 3A kertoo 
sekä toimialan voimakkaasta kasvusta 1990-lu-
vulla että toiminnan laajuuden vakiintumisesta 
2000-luvulla. kuvio 3B kuvaa sitä, kuinka pal-
jon suomalaisiin kohdeyhtiöihin kohdistuu 

Kuvio 2. Rahoituksen saatavuusongelmat 
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Lähteet: Eri vuosien PK-yritysbarometrit ja kirjoittajan laskelmat.

15  Pääomasijoituksien tilastointi on tarkentunut hiljattain 
siten, että ”toimialatilastot” viittaavat suomalaisten pääoma-
sijoitusyhtiöiden toimintaan kotimaassa ja ulkomailla, kun 
taas ”markkinatilastot” viittaavat siihen, kuinka paljon suo-
malaisiin kohdeyhtiöihin kohdistuu pääomasijoitustoimin-
taa kotimaasta ja ulkomailta.
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Kuvio 3B. Pääomasijoitukset 2008–2010 suomalaisten kohdeyritysten näkökulmasta

Kuvio 3A. Suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehitys 1991–2010 (lähde FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset, ”toimi-
alatilastot”).

Lähteet FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset, ”toimialatilastot”.

Lähteet: FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset, “markkinatilastot”.

 

Kuvio 3A. Suomalaisen pääomasijoitustoimialan kehitys 1991–2010 (lähde FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset, ”toimialatilastot”). 
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Lähteet: FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset,”toimialatilastot”. 
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pääomasijoitustoimintaa kotimaasta ja ulko-
mailta. siitä voidaan lukea, että esimerkiksi 
vuonna 2010 suomalaiset ja ulkomaalaiset pää-
omasijoitusyhtiöt tekivät sijoituksia suomalai-
siin yrityksiin yhteensä 580 miljoonalla eurolla. 
kappalemääräisesti niitä tehtiin 358. nämä 
kohdistuivat 222 kohdeyritykseen. Ao. vuonna 
tehtyjen alkuvaiheen (venture capital) sijoitus-
ten arvo oli 97 miljoonaa euroa ja niitä tehtiin 
248 kappaletta. ne kohdistuivat 150 suomalai-
seen kohdeyritykseen. näiden alkuvaiheen si-
joitusten keskimääräinen koko yritystä kohti 
oli siis melko pieni, noin 0,6 miljoonaa euroa.

kun suomalaista yritysrahoitusympäristöä 
tarkastellaan kokonaisuutena, yksityisessä ra-
hoituksen tarjonnassa ei ole kovin helppoa ha-
vaita vakavia rakenteellisia puutteita.16 jos jot-
kin yksityisen yritysrahoituksen osa-alueet on 
mainittava mahdollisena katvealueena, ne ovat 
aivan käynnistysvaiheessa olevien yritysten ra-
hoitus sekä nopeaan kansainväliseen kasvuun 
tähtäävien yrityksien (omanpääomanehtoinen) 
riskirahoitus (ks. myös hyytinen, rouvinen, 
toivanen ja ylä-Anttila 2003 sekä maula, mur-
ray ja jääskeläinen 2007). epäselvää kuitenkin 
on, johtuuko tämä ongelma varsinaisesti saata-
villa olevien pääomien puutteesta (tarjontara-

joite) vai ennemminkin esimerkiksi siitä, että 
suomessa on vähänlaisesti erityistä osaamista, 
jota ao. yritysten menestyksekäs rahoittaminen 
(seulonta, ohjaus ja seuranta) edellyttää. on 
myös syytä epäillä, että julkisten toimijoiden 
vahva läsnäolo syrjäyttää ainakin joiltain osin 
yksityistä rahoitusta (ks. myös alla).17

kun arvioidaan rahoituksen tarjontaa ni-
menomaan käynnistysvaiheessa oleville yrityk-
sille sekä nopeaan kansainväliseen kasvuun 
tähtääville yrityksille, on tärkeää ottaa huomi-
oon se, että tällaiseen rahoitukseen sisältyy 
merkittäviä riskejä. useimmat niistä eivät lo-
pulta saavuta alun perin asetettuja tavoitteita 
tai perustuvat elinkelvottomiin liikeideoihin. 
ollakseen yksityisille sijoittajille mielekäs sijoi-
tuskohde käynnistysvaiheessa oleviin ja nope-
aan kansainväliseen kasvuun tähtääviin yrityk-
siin tehtävien sijoitusten täytyisi tarjota vastaa-
vasti korkeampia odotettavissa olevia tuottoja. 
Vaikka tällaiset yritykset koetaan usein tärkeik-
si mm. elinkeino- ja innovaatiopolitiikan näkö-
kulmasta, niitä ei ole perusteltua pyrkiä tuke-
maan ”hinnalla millä hyvänsä”: mikäli näiltä 
sijoituksilta ei vaadita vähintäänkin yhtä hyvää 
tuotto–riski-suhdetta kuin vaihtoehtoisilta si-
joituksilta, rahoitus ei kanavoidu tehokkaasti 
tuottavuuskasvua tukevalla tavalla.

3.2. Julkinen yritysrahoitus

julkiset rahoittajat ovat merkittäviä rahoituk-
sen tarjoajia suomalaisten listaamattomien ja 

16  Vuonna 2008 kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta käyn-
nistynyt kriisi ja sen seurauksena tapahtunut rahoituksen 
saatavuuden heikkeneminen ei ilmeisesti myöskään ole ai-
heuttanut sellaisia pysyviä tarjontaongelmia, joita markki-
nat eivät itse kykenisi aikaa myöten korjaamaan. On varsin 
vaikeaa löytää järjestelmällistä näyttöä siitä, että tämä krii-
si olisi rapauttanut merkittävästi suomalaisen yritysrahoitu-
sympäristön perustoimivuutta - ainakaan hieman pidemmän 
aikavälin näkökulmasta tarkasteltuna. Nämä näkemykset 
perustuvat oletukseen, että EU-maiden velkaongelmat eivät 
syvenny eurooppalaisen talousalueen perusteita rapauttavak-
si kriisiksi ja että euroalueen rahoitusmarkkinat toimivat 
jatkossa jotakuinkin ”normaalisti”. 

17  Ongelmana voidaan pitää myös sitä, että uusia (kasvu)
yrityksiä listautuu Helsingin pörssiin vain harvoin ja että 
siellä listattuna olevien pienten ja keskisuurten suomalais-
ten yritysten osakkaiden likviditeetti on varsin huono. Ks. 
myös Pääomamarkkina – Kasvun paikka -raportti (Pörssi-
säätiö 2009). 
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käynnistymässä olevien yritysten näkökulmas-
ta. erityisesti yritysten kehittämiseen, kasvuun, 
laajentamiseen ja kansainvälistymiseen on saa-
tavilla hyvin monenlaista julkista tukea monilta 
eri toimijoilta. kattavan katsauksen tekeminen 
suomalaisen yritystukijärjestelmän toimijoihin 
tässä yhteydessä ei ole tarpeen, mutta keskei-
sistä toimijoista voidaan mainita Finnvera oyj, 
tekes, ely-keskukset sekä julkisia riskisijoi-
tuksia tekevät toimijat eli suomen teollisuus-
sijoitus oy, Finnvera oyj:n yhteydessä toimivat 
Veraventure oy ja Aloitusrahasto Vera ja sitra. 
lisäksi esimerkiksi keksintösäätiön eräät ra-
hoitusinstrumentit kohdistuvat nimenomaan 
aivan käynnistysvaiheen yrityksille.18 

taulukosta 1 voi päätellä, että keväällä 2011 
noin 35 % uutta rahoitusta hakevien pk-yritys-
ten hakuaikomuksista kohdistuu taulukossa 
mainituille julkisille toimijoille eli Finnveralle, 
ely-keskuksille ja tekesille. tämä osuus ei ole 
pieni, vaikka taulukon luvut eivät katakaan 
kaikkia julkisia toimijoita. 

kun pohditaan eläkerahastojen merkitystä 
suomalaisten listaamattomien yritysten rahoit-
tajina, yllä luetelluista organisaatioista on hyvä 
nostaa esiin hieman tarkemmin erityisesti Finn-
vera ja sen tytäryhtiöt sekä suomen teollisuus-
sijoitus. näin on siksi, että niiden yhdeksi pää-
tehtäväksi on annettu rahoitusmarkkinoiden 
epätäydellisyyksien paikkaaminen julkisen ra-
hoituksen avulla. 

– Finnvera oyj on suomen valtion omis-
tama erityisrahoitusyhtiö, joka tarjoaa 
sekä lainarahoitusta, pääomasijoituksia, 
takauksia ja vientitakuita suomalaisille 
yrityksille. Finnveran kotimaisen rahoi-
tuksen puitteissa myöntämät lainat, ta-
kaukset ja vientitakaukset vuonna 2010 
(2009) olivat yhteensä 914 (1 195) milj. 
euroa. tästä summasta 39 % (34 %) 
kohdistui hyvin pieniin eli ns. mikroyri-
tyksiin.19 

– Finnveran tytäryhtiö Veraventure on 
pääomasijoitusyhtiö, joka tekee julkisia 
aikaisen vaiheen pääomasijoituksia koh-
deyrityksiin ja toimii alueellisten osake-
yhtiömuotoisten pääomarahastojen 
omistajana ja rahoittajana. Veraventure 
hallinnoi valtakunnallisesti toimivaa 
Aloitusrahasto Vera oy:tä, joka tekee 
sijoituksia aloittaviin yrityksiin. Vuoden 
2010 syksyyn mennessä rahastolta on 
hakenut rahoitusta 1 100 yritystä ja se 
oli tuolloin tehnyt sijoituksia yhteensä 
152 kappaletta 126 kohdeyritykseen.20 

– suomen teollisuussijoitus on valtion 
pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituk-
sia sekä pääomasijoitusrahastoihin että 
suoraan yrityksiin. teollisuussijoituksen 
sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat 
vuoden 2010 lopussa yhteensä 685 mil-
joonaa euroa ja se oli omistajana noin 
440 yrityksessä. suurin osa sijoituksista 
on välillisiä, ts. sijoituksia yksityisiin 
(määräaikaisiin) pääomasijoitusrahastoi-
hin.21 

18  Kuten syksyllä 2009 julkistetusta Suomen innovaatiojär-
jestelmän kansainvälisestä arvioinnista käy ilmi, julkista 
rahoitusta tarjoavia organisaatioita on hyvin monenlaisia ja 
niiden käyttämien rahoitus- ja tuki-instrumenttien kirjo on 
laaja (ks. erityisesti Murray, Hyytinen ja Maula 2009, luku 
5). Tuorein tiedossani oleva yhteenveto julkisesta yritysra-
hoituksesta löytyy Puttosen (2010) selvitysmiesraportista, 
ks. erityisesti s. 69–70.

19  Ks. Finnvera Oyj:n vuosikertomus (2009 ja 2010). 

20  Ks. Veraventure Info, Syksy 2010. 

21  Ks. http://www.teollisuussijoitus.fi/sijoitustoiminta/ (vii-
tattu 24.3.2011).
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kun suomalaista yritysrahoitusympäristöä 
arvioitaessa otetaan huomioon sekä yksityinen 
että julkinen rahoituksen tarjonta, on vielä vä-
hemmän syitä epäillä, että rahoituksen määräl-
lisessä tarjonnassa olisi vakavia puutteita. kun 
julkiset toimijat otetaan huomioon, ei enää ole 
selvää, että edes käynnistysvaiheessa olevien 
yritysten rahoituksen tai nopeaan kansainväli-
seen kasvuun tähtäävien yrityksien rahoituksen 
määrällisessä tarjonnassa olisi merkittäviä kat-
vealueita.

julkisen yritysrahoituksen tarjonnan laa-
juus ei tietystikään tarkoita sitä, että markki-
napuutteita yritysrahoitusympäristössä ei ole. 
kuinka hyvin tuettu yritysrahoitus onnistuu 
tehtävässään, so. markkinapuuteiden paikkaa-
misessa, on varsin epäselvää. julkisen yritysra-
hoituksen tarjonnan laajuus pakottaa kuiten-
kin epäilemään, että vielä suuremman raha-
määrän ohjattu kohdistaminen yritysrahoitus-
markkinoille ei ratkaisisi mahdollisesti jäljellä 
olevia ongelmia.

4. Eläkevarojen merkitys 
yritysrahoitukselle Suomessa

4.1. Eläkerahastot listaamattomien 
yritysten rahoittajina

eläkerahastot rahoittavat suomalaisia listaa-
mattomia yrityksiä lähinnä kahden kanavan 
välityksellä. ensinnäkin ne myöntävät tyel-
takaisinlainoja (ja sijoituslainoja). toiseksi ne 
tekevät oman pääoman ehtoisia sijoituksia lis-
taamattomiin yrityksiin joko suoraan tai tyypil-
lisemmin välillisesti pääomasijoitusrahastojen 
välityksellä. 

tyel- työnantajayrityksillä on oikeus laina-
ta takaisin tietyn laskentaperiaatteen mukaan 

määräytyvällä korolla osa maksamistaan tyel-
vakuutusmaksuista, mikäli eräät ehdot täytty-
vät.22 tyel-takainlainausjärjestelmällä on siis 
ominaisuus, että se tarjoaa automaattisesti ra-
hoitusta yrityksille, joille on jo kertynyt järjes-
telmään takaisinlainattavia varoja ja joiden on 
helppoa saada tyel-lainan edellyttämä va-
kuus. Vuoden 2010 (2009) lopussa työeläkeva-
kuuttajien (telA) jäsenyhteisöjen sijoituksista 
5,1 (4,9) miljardia euroa oli tyel-takaisinlai-
noja. tyel-lainat olivat marginalisoituneet 
suomalaisten yritysten rahoituslähteenä ennen 
finanssikriisiä, sillä niiden kanta oli vuoden 
2007 lopussa vain 0,7 miljardia euroa. ne kui-
tenkin nousivat kriisin seurauksena ainakin 
hetkellisesti merkittäväksi ulkoisen rahoituk-
sen lähteeksi. telA:n jäsenyhteisöjen suo-
meen myöntämien sijoituslainojen kanta oli 
puolestaan vuoden 2010 (2009) lopulla 4,0 
(4,1) miljardia euroa. nämä lainat eroavat ty-
el-takaisinlainoista siten, että lainan myöntä-
minen ja sen ehdot ovat eläkelaitoksen itsensä 
päätettävissä.23

eläkerahastojen merkityksestä oman pää-
oman ehtoisen rahoituksen lähteenä suomalai-
sille aloittaville ja pk-yrityksille on hieman vai-
keampi saada tarkkaa kuvaa. telA:n jäsenyh-
teisöjen suomeen tekemistä sijoituksista oli 
muita noteeraamattomia osakesijoituksia vuo-
den 2010 (2009) lopulla 1,3 (1,6) miljardia eu-
roa. kotimaisiin pääomasijoitusyhtiöihin oli 

22  TyEL-lainat ovat vakuudellisia ja vakuudeksi hyväksy-
tään mm. talletuspankin, Finnveran tai kunnan takaus, sekä 
vakuutusyhtiön tai Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaus-
vakuutus. TyEL-lainoja voivat nostaa sekä listatut että lis-
taamattomat yritykset.

23  Ks. http://www.tela.fi/data/userpdf/Sijoituskanta_Suo-
meen.ppt (viitattu 24.3.2011).
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vuoden 2009 lopulla sijoitettuna ilmeisesti va-
jaat 500 miljoonaa euroa.24

kuvaa eläkerahastojen merkityksestä oman 
pääomanehtoisen rahoituksen lähteenä suoma-
laisille aloittaville ja pk-yrityksille voidaan täy-
dentää ainakin kahdesta näkökulmasta. ensin-
näkin voimme kysyä, miten merkittävä pääomi-
en lähde eläkerahastot ovat olleet pääomasijoi-
tustoimialalle historiallisesti. taulukossa 2 on 
esitetty tätä varten suomalaisten pääomasijoit-
tajien keräämien varojen kumulatiiviset kerty-
mät vuosilta 1994–2007 sijoittajien mukaan 
luokiteltuna.25 luvut ovat kuluttajahintaindek-
sillä deflatoitujen kerättyjen pääomien kumu-
latiivisia summia ao. aikaperiodilta. taulukosta 
nähdään, että sekä kotimaiset että ulkomaiset 
eläkerahastot ovat tarjonneet ao. vuosina yh-
teensä noin 1,8 miljardia euroa eli yhden nel-
jänneksen pääomista. tämä eläkerahastojen 
osuus vastaa eurooppalaista tasoa.26 Vaikka 

taulukon 2 luvuista ei voi tarkasti erotella koti-
maisten ja ulkomaisten eläkevarojen osuutta, 
merkittävä osa sijoituksista on tullut kotimai-
silta eläkeyhtiöiltä. 

toiseksi merkittävä osa eläkerahastoja on 
varsin hiljattain lähtenyt mukaan rahastojen 
rahastoon, joka sijoittaa kasvuyrityksiin sijoit-
taviin, suomessa toimiviin pääomasijoitusra-
hastoihin. kyseessä on teollisuussijoituksen ja 
työeläkeyhteisöjen vuonna 2009 perustama 
kasvurahastojen rahasto ky. tämän rahastojen 
rahaston pääoma on 135 miljoonaa euroa. työ-
eläkeyhteisöjen sitoumukset siitä ovat yhteensä 
60 % ja teollisuussijoituksen 40 %.27

4.2. Näkökulmia

työeläkelaitoksien vastuuvelan katteena olevat 
varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. 
Vaikka eläkesijoituksille on tästä pääperiaat-
teesta hankala johtaa täsmällistä ja täysin ob-
jektiivista riski-tuottoprofiilia ja riskienhajau-
tusstrategiaa, sellaiset tähän pääperiaatteeseen 
vähintäänkin implisiittisesti sisältyvät. erilaisis-

24  Ks. HS 23.2.2010 ”Miljardit vailla sijoituskohteita” (B3), 
jossa kerrotaan, että vuoden 2009 lopussa työeläkeyhtiöt 
olivat sijoittaneet kotimaisiin pääomasijoitusyhtiöihin yh-
teensä 464 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopulla luku oli 
samankaltainen, ks. Suomen Pankki (2009, s. 11). 

25  Taulukon 2 luvut eivät kata vuosia 2008–2010, koska 
näille vuosille ei ilmeisesti ole saatavissa vertailukelpoisia 
lukuja.

26  Ks. myös Työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskeva 
selvitys (2006, s. 134). 

Taulukko 2. Eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt pääomasijoitustoimialan pääomanlähteenä 1994–2007 

 milj. euroa osuus, %
eläkeyhtiöt 1 793 25
Vakuutusyhtiöt 1 226 17
muut rahoituslähteet 4 159 58
yhteensä 7 178 100

Lähteet: FVCA-vuosikirjat ja toimialakatsaukset sekä kirjoittajan laskelmat.

27  Mukana Kasvurahastojen Rahastossa ovat Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien eläkevakuutus, Val-
tion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fen-
nia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henki-
vakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Etera.
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sa eläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koske-
neissa selvityksissä ja poliittisissa puheenvuo-
roissa on kuitenkin aika ajoin pohdittu ja toisi-
naan esitettykin – joko suoraan tai epäsuorasti 
– että rahastoituja eläkevaroja pitäisi sijoittaa 
kotimaisiin yrityksiin aikaisempaa enemmän. 
tämä sijoitusten ”ylimääräinen ylipainotus” ta-
pahtuisi mitä todennäköisimmin eläkevarojen 
tuottovaatimuksen kustannuksella eli joko si-
ten, että eläkevaroista tehtävien sijoitusten tuot-
tovaatimusta alennettaisiin ilman että niiden 
riski muuttuu tai siten, että tuottovaatimus säi-
lyy ennallaan, mutta sijoitusten riskiä nostetaan. 

ylipainotusta kotimaahan ja sen kasvatta-
mista on perusteltu sillä, että eläkesijoituksia 
kohdentamalla voitaisiin vaikuttaa kansanta-
louden yleiseen kehitykseen ja siten vähintään-
kin välillisesti myös eläkejärjestelmän rahoitus-
pohjaan. kuten johdannossa esitin, näitä pe-
rusteluita on ollut hieman yksinkertaistaen 
kahdenlaisia: ensinnäkin kotimaisten eläkesi-
joitusten on ajateltu turvaavan suomalaista 
työllisyyttä suomalaisissa yrityksissä ja ylläpitä-
vän siten eläkejärjestelmän maksupohjaa. toi-
seksi riskisijoituksiin ja kasvuyrityksiin kohdis-
tuvien kotimaisten eläkesijoitusten on ajateltu 
– paitsi luovan työpaikkoja – myös tukevan 
talouskasvua.

Eläkevarat ja työllisyyden ylläpitäminen

näkemys eläkevarojen erityisestä merkitykses-
tä kotimaisen työllisyyden turvaamisessa liitty-
nee jollain tavoin siihen, että ilman tietynasteis-
ta kotimaisten sijoitusten ylipainotusta eläkesi-
joituksessa ja sen seurauksena saatavilla olevaa 
”ylimääräistä” yritysrahoitusta suomalaiset 
listaamattomien yritysten rahoitusta hoitavat 
markkinat toimivat puutteellisesti. mikäli näin 
on, voitaisiin ajatella, että listaamattomat yri-

tykset luovat liian vähän työpaikkoja suomeen 
kansantalouden toivottavan kehityksen näkö-
kulmasta. tämä näkemys voidaan kuitenkin 
kyseenalaistaa ainakin neljältä kannalta.

ensinnäkin rahoituksen tarjonnassa ei ole 
kovin helppoa havaita vakavia rakenteellisia 
puutteita, varsinkaan tavallisten tai tyypillisten 
listaamattomien suomalaisyritysten ja niiden 
työllistämistarpeiden näkökulmasta. edes vii-
me aikoina eu-maiden julkisten talouksien 
velkaongelmaksi muuttunut (ja alun perin yh-
dysvaltojen rahoitussektorilta käynnistynyt) 
talouskriisi ei ole tätä asiaa oleellisella tavalla 
muuttanut, sillä se ei ole rapauttanut merkittä-
västi saati pysyvästi suomalaisen yritysrahoitu-
sympäristön perustoimivuutta. näin ollen ei 
ole selvää, miksi suomessa toimivat yksityiset 
pk-yritysten rahoittajat – kuten mm. talletus-
pankit, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja pää-
omasijoittajat – eivät onnistuisi normaalioloissa 
tyydyttämään pk-yritysten rahoitustarpeita ja 
miksi eläkevaroja pitäisi kohdentaa nykyistä 
enemmän kotimaisten yritysten rahoitukseen. 

toiseksi jo nyt markkinoilla toimii monia 
julkista yritysrahoitusta tarjoavia organisaatioi-
ta, jotka kanavoivat rahoitusta sekä käynnisty-
ville että jo vakiintuneemmille pk-yrityksille ja 
joiden erityiseksi tehtäväksi on asetettu rahoi-
tusmarkkinoiden mahdollisten epätäydellisyyk-
sien paikkaaminen. julkisten toimijoiden yh-
teenlaskettu rahoituksen tarjonta ja ”markki-
naosuus” ovat jo nyt varsin korkeita. jos eläke-
sijoituksia vaaditaan kohdistettavaksi nykyistä 
enemmän suoraan kotimaisille listaamattomille 
yrityksille tai pk-sektorille, on tarpeen kysyä, 
eivätkö olemassa olevat julkiset organisaatiot 
kykene hoitamaan niille asetettuja tehtäviä?28  
miksi eläkerahastoille asetettaisiin epäsuorasti 
tehtävä paikata yritysrahoitusmarkkinoiden 
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puutteita, jos sitä varten erityisesti perustetut 
organisaatiot eivät siihen kykene?

kolmanneksi on syytä epäillä, että pelkäs-
tään työllisyyden ylläpitämisen nimissä yritys-
sektorille kohdistettu (ylimääräinen) rahoitus 
vaarantaa tuottavuuskehityksen ja erityisesti 
nykyisiä työpaikkoja tuottavampien (ja siten 
esimerkiksi globaalissa kilpailussa pidempään 
kestävämpien) työpaikkojen syntymisen. kuten 
jaksossa 2 todettiin, rahoitusmarkkinat vaikut-
tavat talous- ja tuottavuuskasvuun ennen kaik-
kea siksi, että ne kohdentavat ulkoista rahoi-
tusta erityisesti niihin hankkeisiin ja yrityksiin, 
joihin tehtävistä sijoituksista on saatavissa kor-
keat odotetut tuotot suhteessa sijoituksen ris-
kiin. tämä prosessi tarkoittaa, että rahoitus-
markkinoilla on taipumus kanavoida resursseja 
korkean tuottavuuden yrityksiin ja supistaa 
niitä heikomman tuottavuuden yrityksiltä. hy-
vin toimiva yritysrahoitusjärjestelmä ei siis ai-
noastaan käynnistä vaan myös karsii hankkeita. 
eläkevarojen (liiallinen) kohdistaminen suo-
raan kotimaisiin listaamattomiin yrityksiin eri-
tyisesti työpaikkojen turvaamiseksi tarkoittaa 
suurella todennäköisyydellä sitä, että niillä pää-
dytään pitämään toiminnassa keskimääräistä 
alhaisemman tuottavuuden toimipaikkoja. 

neljänneksi vaikka finanssimarkkinoiden 
kriisi nosti hetkellisesti tyel-takaisinlainojen 
kysyntää, sitä ei ole syytä automaattisesti nähdä 
yhtenä lisäsyynä sille, että kotimaahan kohdis-

tuvilla eläkesijoituksilla on erityinen merkitys 
yritysrahoituksen lähteenä ja siten työpaikko-
jen säilyttämisessä. kyseessä on harvinainen 
rahoitusmarkkinoiden häiriötilanne. tällaises-
sa tarjontahäiriötilanteessa on perusteltua ka-
navoida julkista rahoitusta joka tapauksessa 
yrityssektorille, joten kysymys kuuluu, onko 
eläkevarojen käyttö tai tyel-takaisinlainaus 
tehokkain ja järkevin tapa varautua tämänkal-
taisiin yritysrahoituksen tarjonnan häiriötilan-
teisiin. Finanssikriisin yhteydessä tyel-takai-
sinlainausjärjestelmä oli valmiina olemassa ja 
sitä hyödynnettiin, mutta tämä ei luonnollises-
tikaan välttämättä tarkoita, että järjestely olisi 
erityisen tehokas tai hyvä tapa reagoida koe-
tunkaltaisiin kriiseihin. on myös syytä koros-
taa, että kriisi johti aluksi nimenomaan vaka-
vaan markkinahäiriöön yritysrahoituksen yksi-
tyisessä tarjonnassa, mutta muuttui sittemmin 
selvemmin yritysten kysyntäongelmaksi. se on 
myös paljastanut suomalaisen yrityssektorin 
rakenteellisia ongelmia, joilla ei ole välttämättä 
välitöntä yhteyttä alkuperäiseen rahoituksen 
tarjontahäiriöön. koska tyel-takainlainaus 
suosii yrityksiä, joiden on helppoa saada tyel-
lainan edellyttämä vakuus, ei ole lainkaan sel-
vää, että järjestelmä kohdistaa resursseja nyky-
tilanteessa toivottavalla tavalla, ts. ohjaa rahoi-
tusta korkean tuottavuuden yrityksiin ja tarjoaa 
sitä rajoitetusti heikomman tuottavuuden (so. 
vähemmän elinkelpoisille) yrityksille.

Eläkevarat ja riskisijoitukset yrityksiin

entä näkemys siitä, että eläkevaroja pitäisi koh-
distaa nykyistä laajamittaisemmin riskipitoisiin 
pääomasijoituksiin tai muutoin tietynlaisten 
suomalaisten (kasvu)yritysten rahoitukseen ta-
louskasvun nopeuttamiseksi? Väitän, että myös 
tämä näkemys eläkevarojen erityisestä merki-

28  Näkemyksiä siitä, että julkinen yritystukijärjestelmä ei 
toimi parhaalla mahdollisella tavalla, on esitetty pitkään, ks. 
uusimmista mm. Murray, Hyytinen ja Maula (2009) ja osin 
sen seurauksena laadittu Puttosen (2010) selvitysmiesraport-
ti. Mikäli koetaan, että rahoitusmarkkinoiden puutteita ei 
kyetä riittävästi paikkaamaan, on ensisijaisesti pyrittävä 
rationalisoimaan olemassa olevan julkisen yritystukijärjes-
telmän toimintaa.
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tyksestä voidaan kyseenalaistaa ainakin neljältä 
kannalta.

ensinnäkin työeläkelaitoksien sijoituspoli-
tiikan pääperiaate on, että niiden vastuuvelan 
katteena olevat varat on sijoitettava tuottavasti 
ja turvaavasti. yksittäisellä eläkelaitoksella on 
(annettujen sääntöjen puitteissa) mahdollisuus 
sijoittaa eläkevaroja varsin itsenäisesti ja pitkä-
jänteisesti ja toteuttaa muista eläkelaitoksista 
riippumatonta ja huolelliseen riskien hajautta-
miseen perustuvaa sijoitusstrategiaa. Pääoma-
sijoitukset on varallisuusluokka, johon tehtävi-
en sijoitusten määrä johdetaan tuottavan ja 
turvaavan sijoittamisen pääperiaatteesta ja kul-
lekin eläkerahastolle optimaalisen sijoitusport-
folion rakenteesta. tämän seurauksena eläke-
rahastot ovat olleet ja ovat yhä merkittävä pää-
oman lähde suomalaisille pääomasijoittajille. 
näin siitä huolimatta, että eläkerahastoilla on 
kiinteistä liiketoimintakustannuksista johtuen 
tarve suurehkolle minimisijoituskoolle. mini-
misijoituskoko tarkoittaa, että eläkerahastojen 
näkökulmasta useat suomessa toimivat pää-
omasijoitusrahastot ovat niiden näkökulmasta 
liian pieniä ollakseen houkuttelevia sijoitus-
kohteita. jaksossa 3 mainittu teollisuussijoi-
tuksen ja eläkerahastojen yhdessä perustama 
kasvurahastojen rahasto tarjoaa toimintamal-
lin, jolla tätä ongelmaa on pyritty lieventämään 
ja jota voitaneen hyödyntää tarvittaessa myös 
jatkossa. mitään erityistä merkkiä siitä, että ni-
menomaan suomalaisten eläkeyhtiöiden varoja 
olisi tarvetta kohdistaa suomalaisiin riskipitoi-
siin pääomasijoituksiin nykyistä enemmän vä-
hentämällä eläkesijoitusten hajautusta tai vi-
nouttamalla eläkesijoitusten riski-tuottoprofii-
lia, ei ole. 

toiseksi jo nyt markkinoilla toimii kaksi 
julkista organisaatiota, joiden erityiseksi tehtä-
väksi on asetettu julkisten riskisijoitusten teke-

minen suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. 
jos eläkesijoituksia vaaditaan kohdistettavan 
nykyistä enemmän pääomasijoituksiin ja erityi-
sesti suomessa toimiviin pääomasijoitusrahas-
toihin, on tarpeen kysyä, eivätkö suomen teol-
lisuussijoitus ja Finnveran alaisuudessa toimiva 
Veraventure kykene hoitamaan niille asetettuja 
tehtäviä? Vakava pääomien puute ei ilmeisesti 
ole estänyt näitä kahta toimijaa saavuttamasta 
niille asetettuja tavoitteita. näille toimijoille 
asetettu tehtävä ei kuitenkaan ole yksinkertai-
nen, sillä esimerkiksi valtiontukisäännökset 
asettavat rajoitteita sille, missä määrin julkiset 
toimijat voivat tehdä esimerkiksi sijoituksia yk-
sittäiseen pääomarahastoon. on kuitenkin vai-
kea ymmärtää, miksi tämänkaltaisesta viran-
omaissääntelystä syntyvää ongelmaa olisi teho-
kasta yrittää ratkaista muuttamalla tai vinout-
tamalla nimenomaan eläkerahastojen sijoitus-
politiikkaa. 

kolmanneksi eläkeyhtiöiden on vain har-
voin järkevää tehdä suoria oman pääoman eh-
toisia sijoituksia yksittäisiin suomalaisiin kas-
vuyrityksiin, sillä sellaisten sijoitusten tekemi-
nen edellyttää potentiaalisten sijoitusten seulo-
mista ja arviointia sekä tehtyjen sijoitusten 
seurantaa. Pääomasijoittajat ovat erikoistuneet 
näiden sijoitusten tekemiseen, joten tämänkal-
taisen suoran tai epäsuoran ”velvoitteen” aset-
taminen eläkeyhtiöille ei ole perusteltua. se 
lähinnä johtaisi päällekkäisten organisaatioiden 
rakentamiseen, eikä ole erityistä syytä uskoa, 
että eläkerahastot osaisivat tehdä ja hallinnoida 
suoria kasvuyrityksiin tehtäviä riskisijoituksia 
pääomasijoittajia tehokkaammin. jälleen voi-
daan myös kysyä, minkä vuoksi tämänkaltainen 
velvoite olisi ylipäätään järkevää asettaa eläke-
yhtiöille, jos markkinoilla jo nyt toimii useita 
julkista organisaatiota, joiden erityiseksi tehtä-
väksi on asetettu kasvuyritysten rahoitus.
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neljänneksi on myös syytä kysyä, parantai-
siko eläkerahastoista saatavilla olevan riskipää-
oman määrän lisääminen merkittävästi suomen 
kaltaisen kehittyneen talouden pitkän aikavälin 
kasvuedellytyksiä. jotta niin kävisi, ainakin 
kahden välttämättömän ehdon pitäisi toteutua: 
ensinnäkin suomessa pitäisi olla ilmeisesti täl-
lä hetkellä sekä paljon hyviä potentiaalisia tai 
jo markkinoilla toimivia pääomasijoittajia, jot-
ka eivät nykyoloissa onnistu keräämään varoja 
(pääoman niukkuuden vuoksi) pääomasijoitus-
rahastoihinsa, että paljon potentiaalisia kasvu-
yrityksiä, joita nykyiset pääomasijoittajat eivät 
halua tai kykene pääomien niukkuuden vuoksi 
rahoittamaan. toiseksi riskipääoman lisäyksen 
pitäisi kohdistua yrityksille (jaksossa 2 kuvatul-
la tavalla) valikoivasti, jotta se vaikuttaisi esi-
merkiksi toivotulla tuottavuuskasvua nopeut-
tavalla tavalla yritysten ja toimipaikkojen kehi-
tykseen ja niiden vaihtuvuuteen. 

5. Lopuksi

yllä esitetyt pohdinnat kyseenalaistavat näke-
myksen, että yritysrahoituksen tarjontaa kan-
nattaisi lisätä ylipainottamalla (nykyistä enem-
män) kotimaisia eläkesijoituksia ja että se olisi 
tehokas keino yrittää turvata suomalaista työl-
lisyyttä suomalaisissa yrityksissä tai nopeuttaa 
talouskasvua. esitetyt näkökulmat eivät luon-
nollisestikaan tarkoita, että eläkelaitosten mah-
dollisuutta rahoittaa suomalaisia yrityksiä tai 
sijoittaa suomalaisiin yrityksiin pitäisi jollain 
tavoin rajoittaa. on päinvastoin tarpeen var-
mistaa, että kiristyvä rahoitusmarkkinoiden ja 
-laitosten sääntely ei tätä tarpeettomasti rajoita 
tai estä. itsenäistä sijoituspolitiikkaa harjoitta-
vat ja kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta 
vaihtoehtoisia sijoituskohteita aktiivisesti hake-
vat eläkelaitokset varmistavat omalla, markki-

naehtoisella sijoitustoiminnallaan osaltaan, että 
suomeen kanavoituvalta ulkoiselta rahoituksel-
ta vaaditaan riittävän korkeaa tuotto–riski-
suhdetta. tämä varmistaa, että suomalaisia 
yrityksiä ja hankkeita rahoitetaan valikoivasti, 
talouden pitkän aikavälin kasvua tukevalla ta-
valla. □

Kirjallisuus

Aghion, P., Fally, t. ja scarpetta, s. (2007), ”Credit 
constrains as a barrier to the entry and post-en-
try growth of firms”, Economic Policy, october 
2007: 731–779. 

Caballero, r. j., hoshi, t. ja kashyap, A. k. (2008), 
“Zombie lending and depressed restructuring in 
japan”, American Economic review 98: 1943–
1977.

disney, r., haskel, j. ja heden, y. (2003), “restruc-
turing and productivity growth in uk manufac-
turing”, Economic Journal 113: 666–694.

ericson, r. and Pakes, A. (2000), “markov-perfect 
industry dynamics: A framework for empirical 
work, Innovation, evolution of industry and eco-
nomic growth 2: 434-463.

Finnvera oyj (2010), Vuosikatsaus 2010.
Finnvera oyj (2009), Vuosikatsaus 2009.
Fukao, k. ja ug kwon, h., (2006), “Why do japan’s 

tFP growth slow down in the lost decade? An 
empirical analysis based on firm-level data on 
manufacturing firms”, Japanese Economic Re-
view 57: 195–228.

Helsingin Sanomat (23.2.2010): “miljardit vailla si-
joituskohteita”, B3.

hyytinen, A. (2008) ”yritysten ja innovaatioiden 
rahoitus”, Kansantaloudellinen aikakausikirja 
104: 154–160.

hyytinen, A. ja maliranta, m. (2010a), ”Firm life-cycles and 
external restructuring”, julkaisematon käsikirjoitus. 

Ar i  Hyy t inen



204

KAK 2 /  2011

hyytinen, A. ja maliranta, m. (2010b) ”yritysrahoi-
tus ja työmarkkinajoustot tuottavuuskasvun läh-
teenä”, teoksessa heimonen, k., tervo, h., Wol-
lenberg, m. (toim.), Työ, talous ja yliopisto. Jaak-
ko Pehkonen 50 vuotta, jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu:189–206. 

hyytinen, A., määttänen, n., lassila, j. ja Valkonen, 
t. (2010), ”eläkevaroilla vauhtia suomen talous-
kasvuun?”, etlA keskusteluaiheita no. 1224.

hyytinen, A. ja Pajarinen, m. (2005a), ”yritysrahoi-
tusmarkkinoiden syventyminen ja talouskasvu”, 
teoksessa hyytinen, A. ja rouvinen, P. (toim.), 
Mistä talouskasvu syntyy?, taloustieto oy, hel-
sinki: 111–136.

hyytinen, A. ja Pajarinen, m. (2005b), Luottomark-
kinoiden epätäydellisyydet ja pk-yritysten rahoi-
tusympäristö Suomessa, ktm rahoitetut tutki-
mukset 2/2005, helsinki. 

hyytinen, A., rouvinen, P., toivanen, o. ja ylä-
Anttila, P. (2003), “does financial development 
matter for innovation and economic growth? 
implications for public policy”, teoksessa hyy-
tinen, A. ja Pajarinen, m. (toim.) Financial Sys-
tems and Firm Performance: Theoretical and Em-
pirical Perspectives, taloustieto oy, helsinki: 
379–458. 

jovanovic, B., (1982), “selection and the evolution 
of industry”, Econometrica 50: 649–670.

levine, r. (2005), “Finance and growth: theory and 
evidence”, teoksessa Aghion, P. ja durlauf, s. 
(toim.), Handbook of Economic Growth, north-
holland elsevier Publishers, Amsterdam: 865–934.

louekoski, m. (2005), Työeläkevakuutusyhtiölain 
uudistamistarpeet, sosiaali- ja terveysministeriön 
työryhmämuistioita 2005/15, helsinki. 

kauppi, h. ja hyytinen, A. (2002), ”rahoituksen 
markkinaehtoistuminen ja talouden toimialara-
kenne. havaintoja suomesta 1980–2000”, Kan-
santaloudellinen aikakausikirja 98: 177–198.

maliranta, m., (2010), ”tuottavuuden trendi kriisin 
jälkeen – mihin tuottavuuden mikrojäljet osoit-
tavat?”, teoksessa rouvinen, P. ja ylä-Anttila, P. 
(toim.), Kriisin jälkeen, taloustieto oy, helsinki: 
245–263. 

maliranta, m., mohnen, P. ja rouvinen, P. (2009), 
“is inter-firm labor mobility a channel of knowl-
edge spillovers? evidence from a linked employ-
er-employee panel”, Industrial and Corporate 
Change 18: 1161–1191.

maula, m. murray, G. ja jääskeläinen, m., (2007) 
Public financing of young innovative companies in 
Finland, ktm julkaisuja 3/2007, helsinki.

murray, G., hyytinen, A. ja maula, m. (2009), 
“Growth entrepreneurship and finance”, teok-
sessa Veugelers, r., Aiginger, k., Breznitz, d., 
edquist, C., murray, G., ottaviano, G., hyytin-
en, A., kangasharju, A., ketokivi, m., luuk-
konen, t., maliranta, m., maula, m., okko, P., 
rouvinen, P., sotarauta, m., tanayama, t., toi-
vanen, o. ja ylä-Anttila, P. (toim.), Evaluation of 
the Finnish National Innovation System - Full 
Report, taloustieto oy, helsinki 147–202.

Pörssisäätiö (2009), Pääomamarkkinat – Kasvun 
paikka, raportti, helsinki.  

Pk-yritysbarometri kevät 2011, suomen yrittäjät, 
Finnvera oyj ja tem.

Pk-yritysbarometri kevät 2010, suomen yrittäjät, 
Finnvera oyj ja tem.

Pk-yritysbarometri syksy 2009, suomen yrittäjät, 
Finnvera oyj ja tem.

Puttonen, V. (2010) Julkisen kasvurahoituksen ja 
yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmie-
hen raportti. työ- ja elinkeinoministeriön julkai-
suja, innovaatio, 29/2010, helsinki. 

suomen Pankki (2009), Rahoitusmarkkinaraportti 
2009/1. 

Muistio työeläkeyhtiöistä. Työeläkevakuutusyhtiölainsää-
dännön kehittämistä koskeva selvitystehtävä (1996).

työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa koskeva sel-
vitys (2006). 

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavarai-
suussääntelyn uudistamista selvittäneen asiantun-
tijatyöryhmän selvitys (2010), sosiaali- ja terveys-
ministeriön selvityksiä 2010:14, helsinki. 

Veraventure Info, syksy 2010, helsinki. 


