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1. Johdanto

Yleisesti Suomessa ollaan verraten yksimieli-
siä valtionyhtiöiden ainakin osittaisesta yksi-
tyistämisestä ja yksityisen riskipääoman hank-
kimisen hyödyllisyydestä valtionyhtiöille. Yk-
sittäisten valtionyhtiöiden yksityistämisestä on
käyty kiivasta mielipiteenvaihtoa. Kun määrä-
enemmistöstä tai määräysvallasta luovutaan, ei
valtiolla ole enää mahdollisuutta kontrolloida
yhtiöiden toimintaa, ja siten valtio menettää
mahdollisuuden valvoa kansallisen tehtävän
toteuttamista. Toisaalta yksityistä omistusta
pidetään yleensä tehokkaampana omistusmuo-
tona. Valtion on turha sitoa pääomia yhtiöihin,
jotka eivät palvele sitä tavoitteidensa toteutta-
misessa.

Pohdittaessa yksityistämistä järjestelmälli-
sesti ainakin seuraavat tekijät on otettava huo-
mioon:

– Miksi valtionyhtiöitä tarvitaan tai miksi nii-
tä tulisi yksityistää?

– Onko kansallisen tehtävän toteuttaminen ja
valtio-omistus vaikuttanut valtionyhtiöiden
tavoiteasetteluun?

– Ovatko valtionyhtiöt saavuttaneet ilmoitta-
mansa tavoitteet paremmin vai huonommin
kuin yksityisten omistamat yhtiöt?

– Kuinka valtionyhtiöiden yksityistäminen on
muuttanut valtionyhtiöiden tavoiteasettelua
ja tavoitteiden toteutumista?

– Millaiset instituutiot huolehtivat julkishyö-
dyketuotannosta tulevaisuudessa?

Aikaisemmin aineistoa suomalaisten suuryri-
tysten tavoiteasettelusta ja tavoitteiden toteu-
tumisesta ei ole ollut saatavilla. Talouselämä-
lehti ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ovat
koonneet aineistoa suomalaisista suuryrityksis-
tä. Aineistoa on täydennetty äskettäin yritysten
tavoiteasettelua kuvaavilla muuttujilla. Nyt tä-
män aineiston avulla on alustavasti tutkittu val-
tionyhtiöiden tavoitteiden muutosta. Tässä ar-
tikkelissa esitellään tavoitetutkimuksen tulok-
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sia, kerrataan valtionyhtiöiden yksityistämis-
keskustelun taloustieteellistä argumentaatiota
sekä pohditaan valtio- ja yritysinstituutioiden
mahdollisia kehityssuuntia julkishyödykkeiden
tuotannossa.

2. Mitä talousteoria kertoo
yksityistämisestä?

Valtionyhtiölle on ollut ominaista sen omista-
jien käsitysten yhtenäisyys, omistajien määrän
vähyys sekä omistajien tavoitteiden vaihtuvuus.
Käsitysten yhtenäisyys merkitsee sitä, että
omistajien preferenssit ovat yhtenäiset. Omi-
naisuuksista ensin mainittu on siten usein seu-
rausta toisesta. Usein jos omistajia on paljon tai
omistajien arvostukset poikkeavat toisistaan
suuresti, omistajien tavoitteet ovat yhtenevät
vain voiton maksimoinnin osalta. Jos omista-
jien preferenssit ovat yhtenäiset, saattaa muu
kuin puhtaaseen voitonmaksimointiin tähtää-
vä tavoiteasettelu olla omistajan kannalta opti-
maalinen. Tämä sallii siis johtamis- ja valvon-
tajärjestelmiltään tehokkaassakin yrityksessä
yritysjohdolle mahdollisuuden poiketa pitkän
aikavälin voitonmaksimointitavoitteesta omis-
tajien arvostuksien määräämään suuntaan. Jo-
kainen sellainen toimintatavan muutos, jonka
seurauksena voitto vähenee vähemmän kuin on
toimintatavan muutoksesta aiheutunut arvon-
lisä omistajille, on kannattava. Tästä on valtion-
yhtiöiden yksityisistä yhtiöistä poikkeavassa
tavoiteasettelussa pohjimmiltaan kyse.

Mikäli valtionyhtiön toiminnasta aiheutuu
toimintatapaa muuttamalla suurempi kansan-
taloudellinen tai yhteiskunnallinen hyöty kuin
diskontattu voitto toimintatavan muutoksen
vaikutuksesta laskee, hyvää tarkoittavan valtion
omistama yhtiö muuttaa toimintatapaansa. Ko-
konaan toisia kysymyksiä ovat, ajaako valtio

puhtaasti kansakunnan etua, onko valtio-orga-
nisaatio toimintatavoiltaan tehokas, onko val-
tionyhtiön johtamis- ja valvontajärjestelmä te-
hokas ja onko valtionyhtiö yleensä altis sellai-
selle kilpailulle, että sen toiminta on tehokasta.

Valtiota itseään voidaan tarkastella instituu-
tiona, jonka tavoitteet muuttuvat demokraat-
tisissa vaaleissa. Valtioinstituutiossa omistajia
vastaavat kansalaiset ja johtamis- ja valvonta-
järjestelmää vastaa parlamentaarinen järjestel-
mä vaaleineen, eduskuntineen ja hallituksi-
neen. Valtio tarjoaa kansalaisille hyödykkeitä,
jotka ovat kansalaisille arvoa lisääviä mutta joi-
den hankkiminen markkinoilta on mahdoton-
ta. Myös ulkoisvaikutuksen korjaamista yhteis-
kunnallisesti optimaaliselle tasolle voidaan pi-
tää tällaisena hyödykkeenä.

Valtion toiminnalla voidaan katsoa olevan
oikeutus, kun se korjaa markkinoiden toimin-
taa niin, että kansalaisille aiheutuu korjauksesta
enemmän hyötyjä kuin kustannuksia. Laskutoi-
mitukseen vaadittavan kansalaisten kokonais-
hyödyn määrittäminen on vaikeaa ja on viime
kädessä arvostuskysymys. Hyötyjä aiheutuu
enemmän kuin kustannuksia ainakin sellaisis-
sa tilanteissa, joissa ulkoisvaikutus tuottaa koko
kansalle joko hyötyä tai haittaa. Jotta ulkoisvai-
kutuksen korjaus voisi täyttää edellä mainitun
ehdon, on korjaus tehtävä niin, että ulkoisvai-
kutuksen tuottajalla katsotaan olevan omistus-
oikeus ulkoisvaikutukseen, ja ulkoisvaikutuk-
sen tuottajaa hyvitetään kontrolloimansa muut-
tujan korjaamisesta optimaaliselle tasolle. Vie-
lä on oletettava, että itse hyvitys ei aiheuta kan-
salaisille haittaa. Yleensä ulkoisvaikutuksen
korjaaminen aiheuttaa jollekin osapuolelle hait-
taa. Tällöin haittaa korjattaessa on verrattava
haitan korjaamisesta aiheutuvia hyötyjä ja kus-
tannuksia. Mikäli oletetaan, että itse haitan
korjaamisprosessista ei aiheudu kustannuksia,
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on optimaalista korjata markkinoilla vaihdet-
tavaa määrää niin, että vaihdetun määrän mar-
ginaalisesta muutoksesta aiheutuva hyöty on
yhtä suuri kuin siitä kärsivälle osapuolelle koi-
tuva kustannus.

Valtio voi valita erilaisia organisaatiomuo-
toja julkishyödykkeiden tuottamiseksi. Valtion-
yhtiöitä, liikelaitoksia, palvelujen hankkimista
muilta yrityksiltä tai muita organisoinnin muo-
toja voidaan pitää vaihtoehtoisina tapoina tuot-
taa julkishyödykkeitä. Taloudellisesti on kysy-
mys siitä, mikä tuotantotapa tuottaa suurim-
man lisäarvon.

Jos hallituspohjat ja -ohjelmat vaihtelevat
paljon, saattavat valtionyhtiön mahdollisuudet
tuottaa omistajalleen puhtaasta voitosta poik-
keavaa arvonlisää vaikeutua. Kun tavoitteet
muuttuvat lyhyellä aikavälillä mutta investoin-
tien tuotot toteutuvat pitkällä aikavälillä, jot-
kin valtionyhtiöiden sijoituksista saattavat tul-
la kannattamattomiksi. Niiltä osin kuin puo-
lueiden ohjelmat ja kansalaisten preferenssit
ovat yhteneviä, valtion omistamille yrityksille
tarjoutuu mahdollisuus kansalaisten preferens-
sien mukaisiin valtio-omistajalle tuottavampiin
investointeihin. Valtionyhtiöt saattavat olla täl-
tä osin tehokas tapa organisoida julkishyödy-
ketuotantoa ja korjata ulkoisvaikutuksia.

Honkapohja ja Holmström (1998) pohtivat
valtion uusteollistamishankkeita. Valtion inter-
ventioista he toteavat seuraavaa:

”Aikaisemmin ajateltiin, että mitkä tahansa
markkinoiden epätäydellisyydet antavat perus-
teen valtion interventiolle. Ne nähtiin yleisenä
parannuskeinona erilaisille ulkoisvaikutuksille.
Nykypäivänä ekonomistien näkemykset poik-
keavat tästä radikaalisti. Monien tuskallisten ko-
kemusten kautta on opittu, että yrityksissä ja
markkinoilla esiintyvät ongelmat saattavat vain
kasvaa, jos valtio puuttuu asiaan.

Uuden epäilevän näkemyksen taustalla on ha-
vainto, että julkinen valta on kallis ja tehoton
organisaatiomuoto.”

Ajatus valtion tehottomuudesta organisaa-
tiomuotona perustuu kilpailun puutteeseen ja
rajallisiin mahdollisuuksiin harjoittaa omistaja-
valvontaa. Kun valtionyhtiöiden osalta todelli-
nen omistaja eli kansalaiset harjoittavat omis-
tajavaltaa välikäden kautta, on suuri uhka, että
väliportaiden intressit näkyvät valtionyhtiöiden
tavoitteissa kansalaisten intressien kustannuk-
sella.

On äärimmäisen vaikeaa arvioida, millaisia
voitosta poikkeavia myönteisiä ulkoisvaikutuk-
sia valtionyhtiöiden toiminnasta syntyy eri kan-
salaisryhmille. Lisäksi kansalaisten keskinäisten
hyötyjen ja kustannusten vertaaminen on ar-
vostuskysymys. Vertailun suorittaminen on kel-
le tahansa yksilölle tai edes kansalaisten etua
ajavalle organisaatiolle hankalaa. Valtionyhtiöi-
den toiminta muiden kuin markkinoiden aset-
tamien tavoitteiden pohjalta on siten perustel-
tava hyvin. Silloin, kun valtionyhtiöllä ei tällais-
ta erikseen osoitettua ja perusteltua kansallis-
ta tehtävää ole, ei valtion omistus ja vaikutta-
minen ole välttämätöntä.

Suomalaiset valtionyhtiöt on perustettu
maailmansotien jälkeen pääomapulan vallites-
sa. Valtiolla oli selkeä tehtävä perusteollisuu-
den käynnistämiseksi. Perusteollisuudella oli
kiistämätön merkitys infrastruktuurin luomi-
sessa ja korkeamman jalostusasteen teollisuu-
den mahdollistamisessa.

Tätä ”big push” -argumenttia käyttävät
myös Honkapohja ja Holmström artikkelissaan:

”[Argumentin] lähtökohtana on havainto, että
uusiin teknologioihin liittyy suuria ulkoisvaiku-
tuksia. Niiden takia investointien yksityinen
tuotto on paljon alhaisempi kuin yhteiskunnal-
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linen tuotto. Nämä ulkoisvaikutukset liittyvät
yleensä jonkin muotoisten verkostojen syntyyn,
jolloin yksityiset ja yhteiskunnalliset tuotot lä-
hestyvät toisiaan verkoston kasvaessa.”

Holmström ja Honkapohja päätyvät myös
päätelmään, että julkinen tuki tulisi kohdistaa
niille toimialoille, joissa ulkoisvaikutukset ovat
suurimmillaan.

Merkittävimpinä tuotantotoiminnan ulkois-
vaikutuksina pidetään maantieteellisesti ja toi-
minnallisesti lähekkäin toimivien yritysten tut-
kimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuvaa heijas-
tusvaikutusta (R&D spill-over effects). Saman
toimialan yritykset hyötyvät toistensa tutkimus-
ja kehitystoiminnasta ja saavuttavat vuorovai-
kutuksessa kilpailuetuja. Tällaisten ulkoisvai-
kutusten voidaan katsoa oikeuttavan valtion
sijoitustoiminnan ja omistuksen. On toinen
kysymys, kuinka valtio harjoittaa sijoituspoli-
tiikkaa ja yleistä teollisuuspolitiikkaa.1

3. Miten valtionyhtiöiden
tavoitteet ovat muuttuneet?

Valtionyhtiöiden tavoitteet ovat muuttuneet
viimeisen 15 vuoden aikana joidenkin tavoit-
teiden osalta jopa merkittävästi. Huomattavaa
on omistaja-arvotavoitteen nousu merkittäväk-
si sekä teknologisen kehittämisen tavoitteen
merkityksen vähentyminen. Muiden tavoittei-

den osalta näin selkeää trendiä ei löydy. Asia-
kaskeskeisyystavoitteiden merkitys näyttää ko-
honneen, vakavaraisuustavoitteiden merkitys
heikentyneen.2

Omistaja-arvo on kohonnut yritysten mer-
kittäväksi tavoitteeksi 1990-luvun aikana. Nii-
den yksityisten yritysten osuus, jotka ilmoitta-
vat tavoitteekseen yhtiön arvon kasvattamisen
ja tuoton tuottamisen sijoituksille, on noussut
tasaisesti vuosikymmenen alun noin 15 prosen-
tista vuosikymmenen lopun 60 prosenttiin. Val-
tionyhtiöiden tavoiteasettelu on muuttunut sa-
mansuuntaisesti, mutta jopa voimakkaammin.

Myös asiakaskeskeisyystavoitteiden merki-
tys näyttää kohonneen valtionyhtiöiden tavoi-
teasettelussa, joskin kehitys on selvästi omista-
ja-arvotavoitteen kehitystä ailahtelevampi. Yk-
sityisissä yrityksissä asiakaskeskeisyystavoittei-
den merkitys on säilynyt kohtalaisen vakaana
tai kohonnut hieman.

Kannattavuustavoitteiden osalta ei yleisiä
muutostrendejä juuri ole havaittavissa. Kannat-
tavuus on säilyttänyt koko tutkimuskauden va-
kaan asemansa vuosikertomuksessa mainittava-
na tavoitteena sekä valtion että yksityisten
omistamissa yhtiöissä. Valtionyhtiöt ilmoittavat
yksityisiä hanakammin tulostavoitteitaan 1990-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Kannattavuus- ja omistaja-arvotavoitteiden
vahvistumiseen lienevät vaikuttaneet valtion
pyrkimys saada yhtiöiden voitosta aiempaa
suurempi osuus osinkoina ja valmistaa niitä1 Tutkimus- ja kehitystoiminnan heijastusvaikutuksia Suo-

messa on tutkinut Rouvinen (1999). Ulkoisvaikutuksista
yritysverkostoissa ja verkostojen merkityksestä Suomen kil-
pailukyvylle kirjoittavat Hernesniemi, Lammi ja Ylä-Ant-
tila (1995). Formaalia taloustieteellistä keskustelua yksityis-
ja valtio-omistuksen hyvinvointivaikutuksista käyvät
Schmidt (1996), Hart, Shleifer ja Vishny (1997), Bolton ja
Xu (1997a) ja (1997b), Boycko, Scleifer ja Vishny (1996),
Lopez-de-Silanes, Schleifer ja Vishny (1997), King ja
Pitchford (1999) sekä Laffont ja Tirole (1991).

2 Tutkimuksen aineistona on käytetty Talouselämä-lehden
ja Etlatieto Oy:n tietokantaa suomalaisista suuryrityksistä.
Tietokantaa on täydennetty vuosikertomuksista kerätyillä
tiedoilla yritysten tavoitteista, ulkomaalaisomistuksesta sekä
tutkimus- ja kehitysmenoista. Tarkemmin aineisto kuvataan
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen keskusteluaihesarjan
numerossa 730 (Miettinen 2000, 3–6).
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Kuvio 1.

Kuvio 2.
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yksityistämiseen. Yksityistämisprosessiin liitty-
nee myös asiakaskeskeisyystavoitteiden vahvis-
tuminen. Yksityistämiseen valmistauduttaessa
vuosikertomuksen merkitys sijoittajatiedottee-
na vahvistui. Tämä lienee entisestään lisännyt
em. tavoitteiden merkitystä vuosikertomuksis-
sa ilmaistuissa tavoitteissa.

Valtio alkoi kantaa huolta yhtiöidensä vie-
raan pääoman määrästä 1980-luvun alussa.
Tämä huoli näkyy myös valtionyhtiöiden vuo-
sikertomuksissa. Vakavaraisuus oli valtionyh-
tiöille huomattavasti keskeisempi tavoite kuin
yksityisille yrityksille 1980-luvun puolivälissä ja
1990-luvun alussa. Tämän jälkeen vakavarai-
suustavoitteet ovat vähentyneet valtionyhtiöis-
sä ja kasvaneet hieman yksityisissä yrityksissä.
Kehitys kuvastaa osaltaan vuosikertomuksen
tehtävän muutosta. Ennen yksityistämistä va-
kavaraisuustavoitteita voidaan pitää pikemmin-

kin yritysjohdon pyrkimyksenä vaikuttaa ylei-
seen mielipiteeseen ja päättäjiin, olivathan joh-
don kädet vakavaraisuuskysymyksessä sidotut.

Teknologinen kehittäminen oli vuosikerto-
musten mukaan merkityksellinen tavoite val-
tionyhtiöissä 1980-luvun puolivälissä. Useam-
pi kuin joka toinen otoksen valtionyhtiöistä il-
moitti panostavansa T&K -toimintaan. Vuosi-
tuhannen loppua kohden tavoitteen merkitys
on selvästi heikentynyt valtionyhtiöiden luo-
kassa. Yksityisten yhtiöiden luokassa teknolo-
gisen kehittämisen tavoite on ailahdellut ilman
selvää trendiä. Vuosituhannen lopussa kuiten-
kin yksityisten omistamista yhtiöistä jälleen
kolmasosa ilmoittaa teknologiansa ja tuottei-
densa kehittämisen tavoitteekseen. Kehitys ku-
vastaa valtionyhtiöiden luopumista toimialan
kehitysveturin asemasta. Valtionyhtiöt näyttä-
vät luopuneen oman voiton kannalta ylisuuris-

Kuvio 3.
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ta kehityspanoksista, joita ylläpidettiin aiem-
min niiden positiivisten heijastusvaikutusten
vuoksi.

Yleisesti näyttää siltä, että valtionyhtiöiden
tavoiteasettelu on muuttunut selvästi ja se on
poikennut yksityisten omistamien yhtiöiden
tavoiteasettelusta. On huomattava, että eroja
valtionyhtiöiden ja yksityisten yhtiöiden tavoi-
teasettelussa saattavat aiheuttaa esimerkiksi
toimialajakaumaerot valtion- ja yksityisten yh-
tiöiden luokissa tai yksityisten ja valtionyhtiöi-
den erilainen tiedotustarve. Lisäksi niin val-
tionyhtiöiden kuin yksityistenkin yhtiöiden
tavoiteasettelua ovat suunnanneet Euroopan
yhdentymisen ja Itä-Euroopan avautumisen
vauhdittama kansainvälistymiskehitys sekä
1990-luvun alussa koettu taloudellinen lama.

4. Ovatko yritysten tavoitteet
toteutuneet?3

Tarkastellessamme sitä, kuinka yritykset ovat
saavuttaneet asettamansa tavoitteet havaitaan,
että yleisesti kannattavuus-, kasvu- ja vakava-
raisuustavoitteet näyttävät toteutuvan sitä pa-
remmin, mitä pidemmällä aikajänteellä toteu-
tumista tarkastellaan. Kasvutavoitteet ovat to-
teutuneet erittäin hyvin, kannattavuus- ja va-
kavaraisuustavoitteet verraten hyvin, omistaja-
arvotavoitteet pikemminkin satunnaisesti
(Miettinen 2000, 17–18).
Kannattavuustavoitteiden toteutuminen on
valtionyhtiöissä selvästi yksityisiä yrityksiä hei-

kompaa. Kasvutavoitteiden toteuttamisessa
valtionyhtiöt näyttävät selvinneen yksityisiä
paremmin tarkasteluvälistä riippumatta. Kun
tarkastellaan kasvutavoitemuuttujana liikevaih-
don arvoa vuoden kuluttua tavoitteen mainit-
semisesta ero on selkeä, mutta kahden ja kol-
men vuoden jänteellä ero on varsin pieni.

Valtionyhtiöiden vakavaraisuus on tarkas-
teluajanjaksolla parantunut. Omavaraisuusas-
te on kohonnut 1980-luvun puolivälin kolmes-
takymmenestä prosentista 1990-luvun loppu-
vuosien noin 40 prosenttiin. Samaan aikaan
kuitenkin myös yksityisten yhtiöiden omavarai-
suusaste on kohonnut. Näin ollen ero valtion-
yhtiöiden ja yksityisten yhtiöiden välillä ei ole
kuroutunut umpeen.4

5. Miten julkishyödyketuotanto
kehittyy tulevaisuudessa?

Valtio on perinteisesti palvellut kansalaisiaan
julkishyödykkeiden tuottajana. Ainakin lain-
säätäminen, järjestyksenvalvonta, turvallisuus,
maanpuolustus, väestönsuojelu ja perustervey-
denhuolto on nähty valtion ominaisimpina teh-
tävinä. Kansallisvaltion sisäisen kulttuuriperin-
teen määrittämä kansalaisten joiltakin osin yh-
tenäinen arvomaailma on tarjonnut kansallis-
valtiolle verraten hyvät mahdollisuudet palvella
kansalaisiaan. Demokraattisissa vaaleissa kan-
salaiset ovat valvoneet etujensa toteutumista.
Tämän valvontajärjestelmän tehokkuudesta
voidaan olla monta mieltä, mutta kiistatta tämä
järjestelmä on toiminut vähintäänkin välttä-
västi.

3 Kannattavuustavoitteiden osalta tutkittiin liiketuloksen,
vakavaraisuuden osalta omavaraisuusasteen, kasvun osalta
liikevaihdon ja omistaja-arvon osalta EVA:n kasvua (Eco-
nomic Value Added). Kunkin suureen arvoa verrataan mai-
nintavuoden arvoon yhden, kahden ja kolmen vuoden ku-
luttua mainintavuodesta.

4 Valtionyhtiöiden vakavaraisuudella tarkoitetaan tässä
otoksen valtionyhtiöiden omavaraisuusasteiden aritmeettista
keskiarvoa. Yksityisten yhtiöiden vakavaraisuusaste laske-
taan vastaavasti.
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Kansainvälistymiskehityksessä havaitaan ilmi-
öitä, jotka heikentävät kansallisvaltion roolia.
Kansainvälisissä sopimuksissa kansallisvaltiot
luovuttavat osan päätösvallastaan hallitusten-
välisille kansainvälisille elimille. Informaatio-
teknologian kehitys ja kansainvälisen vuorovai-
kutuksen lisääntyminen vähentänevät kansallis-
valtioiden kansalaisten käsitysten ja arvojen
yhdenmukaisuutta. Samalla on syntymässä en-
tistä voimakkaampia kansallisvaltioiden rajat
ylittäviä intressiryhmiä, jopa kulttuureja, yh-
teenkuuluvuuden tunnetta yli kansallisval-
tioiden rajojen. Kieli- ja kulttuurimuurien sekä
liikkumisen esteiden murtuminen mahdollistaa
paitsi yritysten myös yksilöiden muuton sinne,
missä luonnollinen ja institutionaalinen toimin-
taympäristö parhaiten palvelee yksikön (yksi-
lön, perheen tai yrityksen) tavoitteita ja tarpei-
ta. Kansainvälistymiskehitys muokannee jat-
kossakin voimakkaasti yritys- ja valtioinstituu-
tioita.

Jo tähän mennessä on havaittu merkkejä
kansallisvaltioiden uudesta kilpailuasetelmasta,
jossa valtiot (yleisemmin maantieteelliset
alueet) lainsäätämis- ja verotuskeinoin kilpai-
levat keskenään kansainvälisesti toimivien yri-
tysten sijoituksista. Liikkumisen vapauden ja
kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyessä
kilpailu tiivistynee ja laajentunee koskemaan
myös kilpailua kansalaisista. Yritykset ja ihmi-
set voidaan nähdä valtion asiakkaina, joista kil-
paillaan tarjoamalla julkishyödykkeiden koko-
naispaketteja mahdollisimman tehokkaasti.

Samalla on mahdollista uusien kansainvä-
listen valtakunnattomien valtioiden kehitys.
Näissä valtioissa kansalaiseksi liittyminen edel-
lyttää sitoutumista valtion periaatteisiin. Val-
tio vastaa tuottamalla julkisia palveluja toimin-
taansa sitoutuneille kansalaisille ja ajamalla
kansalaistensa etua kansainvälisessä päätöksen-

teossa. Tällaisina valtakunnattomina valtioina
kehityksensä toukka-asteella voidaan nytkin
nähdä monet kansainväliset järjestöt. Valtakun-
nattomien valtakuntien kehitystä estänee se to-
siasia, että julkishyödykkeiden jakelu ja kulu-
tus on usein sidottu maantieteelliseen sijaintiin.
Tämä koskee esimerkiksi monia yksityisen pää-
oman suojaamista edistäviä julkishyödykkeitä.
Siten todennäköisempää lienee nykyisten val-
tioiden aiempaa voimakkaampi tai uusia kult-
tuurirajoja mukaileva differentaatio julkis-
hyödykkeiden tarjonnassa.

Myös yrityksen rooli saattaa lähentyä valtio-
roolia. Kapeasti osakkeen hinta voidaan ajatel-
la diskontattuna voittojen tai osinkojen summa-
na. Laveammin on kuitenkin kyse yrityksen toi-
minnan kokonaisvaltaisesta tuotosta omistajal-
le. Omistaminen saattaa tuottaa omistajalleen
muutakin hyötyä kuin puhtaan osingon. Esi-
merkiksi yrityksen toiminnan arvomaailman
yhdenmukaisuus sijoittajan arvomaailman kans-
sa saattaa olla tällainen tekijä. Yrityksen toimin-
ta tuottaa omistajilleen positiivisen hyötyvaiku-
tuksen toteuttaessaan sijoittajalle tärkeitä pää-
määriä laajemmin. Näin siis yrityksen aikape-
riodin tuotto omistajalle määräytyy useampien
muuttujien summana, joiden painoarvot mää-
räävät omistajan henkilökohtaiset preferenssit.

Mielenkiintoinen on siten kysymys, voiko
tulevaisuudessa yritys onnistua lisäämään kil-
pailukykyään riskipääomamarkkinoilla ilmoit-
tamalla voimakkaammin esimerkiksi arvo-
maailmaansa tai eettisiä toimintaperiaatteitaan.
Yritys voi houkutella toimintatapoja eriyttä-
mällä tietyn arvomaailman omaavia sijoittajia
taakseen ja mahdollisesti lisäämään siten kilpai-
lukykyään pääomamarkkinoilla. Yritykset toi-
misivat täten mahdollisuuksiensa rajoissa omis-
tajiensa hyväksi niiltä osilta, kuin näiden arvo-
maailmat ovat yhtäläiset. Kansalaiset äänestäi-
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sivät sijoitusmarkoillaan oman arvomaailman-
sa mukaisen yritystoiminnan puolesta. Mikäli
uskotaan, että tällaisten arvopapereiden kysyn-
nän tulojousto on suuri, vahvistaisi yleinen tu-
lotason nousu tällaista kehitystä. Erilaiset eet-
tiset rahastot ja ympäristörahastot ovat jo ny-
kypäivää, ja myös sijoittajan valinta keskittää
sijoituksensa esimerkiksi kotimaisiin yrityksiin
saattaa osittain olla tällainen arvovalinta.

On kuitenkin otettava huomioon, että yri-
tyksen rooli omistajiensa edunajajana ei voi
saada sellaisia mittasuhteita, joita kansallisval-
tiolla on ollut. Vapaamatkustajan ongelma säi-
lyy, jos yhtiön tuottamien julkishyödykkeiden
käyttöä ei kyetä rajaamaan sen omistajiin. Mi-
käli näin ei ole, sijoittajilla ei ole saavutettavissa
sijoituksestaan muuta erityisetua kuin altruisi-
min ja sen julkishyödykkeen tuottaman hyödyn
osalta, joka syntyy sijoittajan omasta panostuk-
sesta ja koituu hänen omaksi edukseen.

Henkilökuntaansa nähden yritys käyttää
jonkinasteista lainsäädäntövaltaa määritelles-
sään yrityksen arvomaailman, toiminnan nor-
mit ja seuraukset. Yrityksen henkilökunta voi-
daan siten nähdä yritysvaltion kansalaisina, jot-
ka sitoutuvat yritysvaltion toimintaan sitoutues-
saan työsuhteeseen. Eroamisuhka ja erilaiset si-
säiset vaikutuskanavat mahdollistavat henkilö-
kunnalle oman etunsa valvomisen yrityksessä.

Kansainvälistymiskehitys asettaa myös uu-
sia haasteita kansainväliselle lainsäätämiselle,
tulonjakokysymyksille, ulkoisvaikutusten kor-
jaamiselle ja siten perinteisen valtion uudelle
globaalille roolille ja eräänlaisen maailmanval-
tion kehittämiselle. Tässä kehityksessä on vii-
me kädessä kyse omistajavalvonnan eli kansa-
laisten edunvalvonnan tehokkaasta järjestämi-
sestä niiden kansallisten tai kansainvälisten ins-
tituutioiden suhteen, joille kansalaiset ovat luo-
vuttaneet osan itsenäisestä päätäntävallastaan

ja jotka säätävät ja päättävät kansalaisten oi-
keuksista ja velvollisuuksista.

6. Yhteenveto ja päätelmät

Valtionyhtiöiden tavoiteasettelun voidaan kat-
soa muuttuneen jopa merkittävästi viimeisen
viidentoista vuoden aikana. Valtionyhtiöiden
tavoiteasettelussa on niin ikään havaittavissa
eroja yksityisten yritysten tavoiteasetteluun
nähden.

Valtionyhtiöt ovat korostaneet kannatta-
vuus- sekä omistaja-arvotavoitteita yksityisiä
voimakkaammin 1990-luvulla. Myös asiakas-
keskeisyystavoite on selvästi yksityisiä yhtiöitä
korostuneempi aivan viime vuosina. Teknolo-
gisen kehittämisen tavoitteen ja vakavaraisuus-
tavoitteen merkitys on heikentynyt valtionyh-
tiöissä. Tätä kehitystä ei voi havaita yksityis-
omistettujen yritysten osalta.

Kansallisen tehtävän toteuttaminen ja siitä
luopuminen valtionyhtiöitä yksityistettäessä lie-
nee vaikuttanut valtionyhtiöiden tavoiteasette-
luun. Tähän viittaa esimerkiksi teknologisen
kehittämisen tavoitteen merkityksen vähenemi-
nen. Jotta kansallisen tehtävän toteuttamisen
vaikutuksia valtionyhtiöiden tavoiteasetteluun
voidaan tyhjentävästi tutkia, tutkimusperiodia
olisi laajennettava 1980-lukua edeltävälle ajal-
le. Muutokset valtionyhtiöiden omistaja-arvoon,
kannattavuuteen, asiakaskeskeisyyteen ja tekno-
logiseen kehittämiseen liittyvissä tavoitteissa il-
mentänevät valmistautumista yksityistämiseen.

Valtionyhtiöt ovat saavuttaneet kasvuta-
voitteensa yksityisiä yhtiöitä paremmin. Sen si-
jaan tulostavoitteet valtionyhtiöt ovat saavut-
taneet yksityisiä heikommin. Myös muiden ta-
voitteiden saavuttamisessa on eroja yksityisten
ja valtionyhtiöiden välillä. Vakavaraisuuden
erot yksityisten ja valtionyhtiöiden välillä ei ole
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kaventunut, vaikka valtionyhtiöiden vakavarai-
suus onkin parantunut.

Taloustieteen hyvinvointiargumenttien pe-
rusteella yksityistämisessä ei ole yleistä ohje-
nuoraa, vaan valtionyhtiöitä on kohdeltava ta-
pauskohtaisesti. Mikäli ulkoisvaikutukset ovat
merkittäviä, valtio-omistus saattaa olla kannat-
tavaa. Ulkoisvaikutuksista heijastusvaikutukset
yritysverkostoissa mainittiin merkittävinä uu-
sien teollisuudenhaarojen synnyttämisessä ja
niiden kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Tulevaisuuden suuret kysymykset valtioi-
den ja yritysten merkityksestä julkishyödykkei-
den tuotannossa koskevat kansainvälistyvässä
maailmassa ja informaation kulun helpottues-
sa tehokasta tuotantoa ja omistajavalvonnan eli
kansalaisten edunvalvonnan järjestämistä. "
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