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1 Johdanto – omistajuuden

merkitys

Mikä on omistajuuden merkitys –

miksi omistajuudesta keskustellaan?

Omistajuudesta käytävä keskustelu on suurel-
ta osin liittynyt yritystoiminnan kansainvälisty-
miseen. Yritysten tuotannollinen kansainvälis-

tyminen alkoi Suomessa verraten myöhään –
varsinaisesti vasta 1980-luvulla. Kansainvälis-
tyminen voimistui 1990-luvulla talouden avau-
tumisen ja pääomamarkkinoiden globalisaation
seurauksena. Suomeen tulleet ulkomaiset sijoi-
tukset kasvoivat ja merkittävä osa omistukses-
ta siirtyi kotimaisilta institutionaalisilta omis-
tajilta ulkomaalaisille (ks. kuvio 1).

Kuviossa tähdellä merkityt vuodet ovat ennakkotietoja.

Kuvio 1. Pörssiyritysten omistusrakenne Suomessa ja suorat sijoitukset Suomeen.

1 Kiitämme kommenteista Ari Hyytistä, Mika Malirantaa ja Olli-Pekka Ruuskasta.
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Aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsis-
sa, ulkomaalaisomistuksen kasvu herätti Suo-
messa keskustelun omistajuuden merkitykses-
tä.2 Mikä ohjaa omistajan intressejä, ovatko ul-
komaalaiset erilaisia omistajia kuin kotimaiset?
Miten omistusmuutos vaikuttaa yritysten sijain-
tiin, investointeihin ja kansantalouden kas-
vuun? Onko omistajuudella sittenkin merkitys-
tä?

1990-luvulla omistajuudessa tapahtuneet
muutokset olivat dramaattisia. Ulkomaalais-
omistuksen kasvu oli vain osa suurta rakenteel-
lista murrosta. Koko rahoitusjärjestelmä muut-
tui pankkikeskeisestä osakemarkkinavetoisem-
maksi. Yritysten johtamis- ja valvontajärjestel-
mät muuttuivat tämän johdosta merkittävästi.
Yksityisen riskirahoituksen määrä alkoi kasvaa,
syntyi runsaasti uusia teknologiaperustaisia yri-
tyksiä, fuusiot ja yrityskaupat lisääntyivät.3

Omistusrakenteiden muutos oli seurausta pää-
omamarkkinajärjestelmän muutoksesta ja sa-
malla osa sitä.

Keskustelu ja huoli ulkomaalaisomistuksen
vaikutuksista on osittain peittänyt alleen muut
omistajuuden ulottuvuudet. Omistusrakenteet
voivat olla keskitettyjä tai hajautettuja, omistus
voi olla yhden perheen tai suvun hallussa, pää-
omasijoittajilla saattaa olla merkittävä omistus-
ja vaikutusvalta erityisesti teknologiavetoisissa
pk-yrityksissä, valtio ja kunnat ovat edelleen
suuria omistajia monilla aloilla, asiakkaat tai
työntekijät voivat olla omistajina niin osuus-

kunnissa kuin muunkinlaisissa yrityksissä. Li-
säksi lukumääräisesti valtaosa yrityksistä on
pieniä, joko kokonaan tai pääosin yhden hen-
kilön omistamia.

Miksi omistusmuodot vaihtelevat eri aikoi-
na, eri maissa ja eri aloilla? Mitkä tekijät mää-
rittävät omistuksen rakennetta? Onko jokin
omistuksen muoto yrityksen menestymisen
kannalta parempi kuin toinen?

Mitkä tekijät määrittävät omistuksen ja

omistusrakenteen?

Yrityksen omistusrakenteeseen vaikuttavat ai-
nakin kolme merkittävää seikkaa.4 Ensinnä-
kin yrityksen järkevä toimintakoko, joka mo-
nesti on toimialasidonnainen, on tärkeä omis-
tusta määrittävä tekijä. Monilla aloilla (esim.
paperiteollisuudessa) skaalaedut ovat suuria ja
laaja, hajautettu omistus varmin tapa optimaa-
lisen koon saavuttamiseen ja tarvittavan osake-
pääoman saamiseen. Pääomavaltaisten toimi-
alojen yritykset ovatkin tyypillisesti joko ha-
jautetusti omistettuja tai sitten valtion omistuk-
sessa.

Toiseksi omistukseen vaikuttaa rahoitus-
markkinoiden kehittyneisyys eli se miten te-
hokkaasti sijoittajien varat välittyvät yrityksiin
ja miten omistajat pystyvät valvomaan johtoa
ja yrityksen toimintaa. Suuret, rahoitusmarkki-
noiden kehittymättömyyteen liittyvät valvon-
nan kustannukset (ns. agenttikustannukset)
suosivat keskittynyttä omistusta, kuten per-
heyrityksiä. Johdon ja omistajien intressien vä-
lillä ei ole eroja eikä niin muodoin valvonnasta
tulevia kustannuksia.

Kolmas omistusta määrittävä tekijä on lain-
säädäntö, jolla vaikutetaan erityyppisten omis-

2 Ks. Huizinga ja Jonung (2005), jossa on tarkasteltu omis-
tusrakenteiden muutoksia eri Euroopan maissa sekä poli-
tiikkareaktioita niihin. Ks. myös Jonung (2002) ”Vem skall
äga Sverige?”, mikä oli tärkeä keskustelunavaus Ruotsissa.

3 Muutosta on perusteellisesti kuvattu julkaisussa Hyytinen
ja Pajarinen (2003). Ks. myös Hyytinen ja Pajarinen (2005),
jossa on analysoitu yritysrahoitusmarkkinoiden vaikutuksia
muuhun taloudelliseen toimintaan. 4 Vrt. Puttonen (2004).
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tajien omistuksen suojaan tai verokohteluun.
Tyypillisesti osakemarkkinakeskeisissä järjes-
telmissä (USA ja Iso-Britannia) vähemmistö-
osakkaiden suoja on ollut vahva. Ulkopuolis-
ten rahoittajien oikeusasema vaikuttaa merkit-
tävästi siihen, miten yritykset voivat saada ul-
koista rahoitusta sijoittajilta. Vahva osakkeen-
omistajien vähemmistösuoja luonnollisesti suo-
sii laajaa ja hajautettua omistusta. Suomessakin
lainsäädäntö on muuttunut 1980-luvulta al-
kaen tähän suuntaan ja riskisijoittajien suoja on
vahvistunut.5 Veropolitiikalla – osinkojen ja
varallisuuden verokohtelulla – voidaan voi-
makkaastikin vaikuttaa eri omistusmuotojen
keskinäiseen edullisuuteen.

Omistajuus ja yritysten menestyminen –

mitä tutkimukset kertovat?

Viime vuosien empiirinen tutkimus omistajuu-
desta on keskittynyt paljolti kysymykseen ul-
komaalaisomistuksen vaikutuksista. Laajan tut-
kimuksen keskeinen johtopäätös on, että ulko-
maalaisomisteiset, monikansalliset yritykset
yleensä menestyvät kotimaisesti omistettuja
paremmin.6 Ulkomaisessa omistuksessa olevien
yritysten kannattavuus (pääoman tuottoaste)
on yleensä parempi ja tuottavuus korkeampi.7

Tulos ei riipu toimialasta tai yrityksen koosta,
sillä useimmissa tutkimuksissa näitä, ja myös
muita yritysominaisuuksia (kuten koulutusva-

rantoa) on kontrolloitu huolellisesti (esim. Il-
makunnas ja Maliranta, 2004).

Uusi tutkimus osoittaa, että merkittävämpi
asia kuin ulkomaalaisomistus sinänsä, on yri-
tysten monikansallisuus. Siis kansainvälistyneet
(kotimaiset) monikansalliset yritykset ovat kan-
nattavampia ja toimivat tehokkaammin kuin
pääosin kotimarkkinoilla toimivat. Kyse on siis
sekä ulkomaisesta omistuksesta että toiminnan
kansainvälistymisestä.

Empiirisen tutkimuksen tulokset ovat luon-
tevia kansainvälistymistä koskevien teorioiden
valossa. Monikansallisten yritysten on kehitet-
tävä jossain suhteessa ylivoimaista osaamista
voidakseen toimia vieraassa ympäristössä.
Yleensä yritykset kansainvälistyvät jonkin eri-
tyisosaamisen (teknologian, brändin, johtamis-
taitojen) varassa. Tämä erityisosaaminen on
myös yritysspesifiä eikä ole siis myytävissä tai
ostettavissa markkinoilla samaan tapaan kuin
useimmat muut tuotannontekijät. Yritysten
kansainvälistyminen yleensä siis kasvattaa koh-
demaan osaamisvarantoa, lisää kilpailua ja tätä
kautta tehokkuutta. Katsottuna Suomen näkö-
kulmasta: suomalaiset monikansalliset yritykset
menestyvät kohdemaiden yrityksiä paremmin
ja ulkomaiset monikansalliset yritykset menes-
tyvät Suomessa kotimaisia yrityksiä paremmin.
Kansainvälisen talouden näkökulmasta tehok-
kuus parantuu. Tuore kokoomateos (Huizinga
ja Jonung, 2005) vahvistaa aiemman tutkimuk-
sen tuloksia.

Ulkomaalaisomistus on kuitenkin vain yksi
näkökulma omistajuuteen. Muita ulottuvuuk-
sia on kuitenkin tutkittu tuntuvasti vähemmän.
Eri omistuskategoriat menevät luonnollisesti
päällekkäin. Perheyritykset voivat olla pörssi-
yrityksiä, samoin valtionyhtiöt. Pörssiyhtiöt
puolestaan voivat olla hajautetusti tai keskite-
tysti omistettuja niin, että omistajakontrolli on

5 Ks. Hyytinen, Kuosa ja Takalo (2003).

6 Hyvä katsaus on esimerkiksi Jungnickel (2002), jossa esi-
tellään useissa maissa tehtyjä tutkimuksia.

7 Ilmakunnaksen ja Malirannan (2004) mukaan ulkomai-
sessa omistuksessa olevien teollisuuden toimipaikkojen tuot-
tavuus on 9–11 prosenttia korkeampi kuin vastaavien suo-
malaisten, kun toimipaikkojen ominaisuudet on huolellisesti
kontrolloitu (”puhdas ulkomaalaisvaikutus”).
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selkeästi jonkin ryhmän (esim. säätiö tai rahas-
to) hallussa. Oman ryhmänsä muodostavat
osuuskunnat, jotka ovat pääosin asiakkaiden
omistamia ja hajautetusti kontrolloimia.

Itse asiassa valtaosa Länsi-Euroopassa – eri-
tyisesti Ranskassa ja Italiassa – listatuista yri-
tyksistä on perhe- tai sukuyrityksiä, joissa ääni-
valta on yhden perheen hallussa. Myös Suo-
messa on yli 30 pörssissä listattua perheyritys-
tä. Näiden pörssilistattujen perheyritysten joh-
taminen ja hallinnointi (corporate governance)
on järjestetty hyvin eri tavoin. Ranskassa ja Ita-
liassa on tavanomaista, että perheenjäsenet
osallistuvat myös yritysten johtoon.8 Yhdysval-
loissa taas on yleisempää, että perheyrityksis-
säkin on ulkopuolinen johto. Erot Euroopan
ja Yhdysvaltain välillä selittynevät pääoma-
markkinoiden rakenne-eroilla: USA:ssa mark-
kinat toimivat tehokkaammin, osakkeenomis-
tajan suoja on parempi ja johdon toimien val-
vonta helpompaa.

Empiirinen evidenssi perheomistuksen vai-
kutuksista yritysten menestymiseen on osin ris-
tiriitaista. Rahoitusteorian ja empiirisen tutki-
muksen yleinen näkökulma kiinnittää huomio-
ta ongelmaan, joka syntyy kun omistus ja joh-
to ovat osin samoissa käsissä. Omistajat pyrki-
vät käyttämään yrityksen resursseja omaan ku-
lutukseensa tai ylisuuriin osinkoihin ja siten
vähentävät yritysten investointimahdollisuuk-
sia (Demsetz, 1983, Schleifer ja Vishny, 1997).
Yritysten menestymiseen voi vaikuttaa myös se,
että perheyrityksen johto palkataan suppeam-
masta joukosta (perheestä tai lähipiiristä) ja
näin jätetään hyödyntämättä työmarkkinoiden
tarjoamat mahdollisuudet (vrt. Morck et al.
2000).

Taloustieteellinen tutkimus viittaa kuitenkin
myös keskittynyttä omistusta ja perheomista-
juutta puoltaviin näkökohtiin. Johdon ja omis-
tajuuden yhdistäminen voi olla joskus tehok-
kaampaa kuin ulkopuolinen johtajuus ja hajau-
tettu markkinakontrolli, jos omistajalla on spe-
sifistä toimialatietoa ja kokemusta (Demsetz ja
Lehn, 1985). Monet tutkimukset korostavat
myös perheyritysten pitkää aikahorisonttia. Pit-
kän aikavälin investointistrategia saattaa olla
tehokkaampi kuin yritysjohdon ja markkinoi-
den edellyttämät lyhyen aikavälin voitot (Ja-
mes, 1999). Perheyritysten korostama pitkä ai-
kaväli investoinneissa selittyy ainakin osin yk-
sinkertaisesti sillä, että yritys on tarkoitus siir-
tää tuleville sukupolville.

Lopulta se, mikä on tehokkain tapa valvoa
yritysjohtoa, ja millainen omistusrakenne on
yritysten menestymisen kannalta hyvä, on em-
piirinen kysymys. Talous- tai rahoitusteoria ei
anna kysymykseen yksikäsitteistä vastausta,
vaikka puhuukin enemmän hajautetun kuin
keskittyneen omistuksen puolesta. Empiirinen
tutkimus puolestaan antaa tukea myös keski-
tetyn omistuksen eduista.

Uusin empiirinen tutkimus yhdysvaltalaisel-
la aineistolla viittaa siihen, että perheomistus
voi olla myös listatuille yrityksille tehokas omis-
tus- ja organisaatiomuoto. Andersonin ja Ree-
bin (2003) tutkimuksessa käytetään Standard
& Poor’s -indeksissä olevaa 500 suuren yrityk-
sen aineistoa. Näistä kolmannes on sellaisia,
joissa perheellä tai suvulla on merkittävä omis-
tus. Huolellinen ekonometrinen analyysi osoit-
taa, että pääoman tuottoasteella mitattu yritys-
ten menestyminen on ollut perheyritysten ryh-
mässä parempi kuin muissa S&P 500 -ryhmän
yrityksissä. Samoin perheyritysten markkina-
arvo markkinoilla – mitattuna Tobinin q:lla –
on ollut korkeampi kuin muiden S&P 500 -lis-8 Ks. LaPorta, Lopez-De-Silanz ja Schleifer (1999).
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tan yritysten. Tutkimuksen aineisto on ajanjak-
son 1993–1999 kattava paneeli.

Andersonin ja Reebin tutkimuksessa kont-
rolloidaan mm. yrityksen toimialaa sekä erilai-
sia rahoitusteoriasta ja -tutkimuksesta johdet-
tuja yritysominaisuuksia, kuten yrityksen ko-
koa ja ikää, yrityksen osakkeisiin liittyvää ris-
kiä, t&k -menoja (tulevaa kasvupotentiaalia),
samoin kuin johtamis- ja ohjausjärjestelmää
(corporate governance) kuvaavia tekijöitä. Tu-
lokset eivät muutu, vaikka mallissa mukana
olevia muuttujia tai estimointimenetelmää
vaihdetaan. Perheyritysten pääoman tuottoas-
te ja markkina-arvo ovat tilastollisesti merkit-
sevästi korkeampia kuin vertailuryhmän.

Gorriz ja Fumas (2005) tekevät lähes sa-
mantyyppisen tutkimuksen espanjalaisella lis-
tattujen yritysten aineistolla. Heidän tulosten-
sa mukaan perheyritysten kannattavuus ei
poikkea muiden listattujen yritysten kannatta-
vuudesta. Espanjalaisten perheyritysten kasvu-
vauhti on hitaampaa kuin vertailuryhmän, ne
ovat vähemmän pääomavaltaisia, mutta niiden
tuottavuus ja tehokkuus ovat korkeampia. Tut-
kijat selittävät eroa yhdysvaltalaisiin tuloksiin
institutionaalisilla ja rakenne-eroilla: Yhdysval-
loissa yritykset ovat keskimäärin teknologiain-
tensiivisempiä ja pääomamarkkinoilla on vah-
va omistuksen vähemmistösuoja, mikä vaikut-
taa oman pääomanehtoisen rahoituksen saata-
vuuteen ja sitä kautta kannattavaan kasvuun.

2 Omistus ja yritysten

menestyminen Suomessa

2.1 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Seuraavassa tarkastellaan suomalaisella suur-
yritysaineistolla yritysten taloudellista menes-
tymistä omistajaryhmittäin. Lähtökohtanamme

ovat edellä viitatut tuoreet empiiriset tutki-
mukset sekä Suomessa käyty keskustelu omis-
tajuuden ja omistuspohjan merkityksestä. Ul-
komaalaisomistuksen vaikutuksia on selvitetty
Suomessa verraten paljon, mutta omistajuuden
muiden ulottuvuuksien merkitystä ei empiiri-
sen tutkimuksen keinoin ole selvitetty juuri
lainkaan. Tavoitteemme on täyttää tätä aukkoa.

Käytettävissämme ei ole samantyyppisiä lis-
tattujen yritysten aineistoja kuin Yhdysvallois-
sa tai joissakin suurissa Euroopan maissa. Sen
sijaan käytämme perusaineistona Talouselämä
-lehden kokoamaa 500 suurimman yrityksen
dataa. Aineisto kattaa suuryritysten tilinpäätös-
tiedot vuosilta 1986–2004. Tätä tutkimusta
varten suuryritysaineistoa on täydennetty useis-
ta eri lähteistä. Esimerkiksi yritysten perusta-
misvuosia ja muita taustatietoja on haettu Suo-
men Asiakastiedon ja Balance Consulting Oy:n
yritystietokannoista. Omistussuhteissa tapahtu-
neiden muutosten selvittämisessä on hyödyn-
netty Talouselämä-lehdessä viikoittain julkais-
tavia yrityskauppatietoja. Aineistoon on myös
yhdistetty patenttitietoja Patentti- ja rekisteri-
hallituksen (PRH) sekä Euroopan patenttivi-
raston (EPO) patenttitietokannoista.

Tarkasteltavat omistajaryhmät

Tutkimuksessamme suuryritykset on jaettu vii-
teen omistajaryhmään:

1. Perheyritykset: Perheyritykseksi lukeutuvat
yritykset, jotka ovat joko Perheyritysten lii-
ton jäseniä tai olivat Talouselämä-lehden
vuonna 2002 tekemässä perheyritysvertai-
lussa (Kankare ja Saarelainen, 2002) määri-
telty perheyritykseksi. Tämän lisäksi iden-
tifioimme aineistosta itse perheen tai suvun
vaikutusvallassa olevia yrityksiä, jotka eivät
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lukeutuneet kummallekaan edellä maini-
tuista listoista. Koska aineisto koostuu suu-
rista yrityksistä, tarkastelumme kohdistuu
vakiintuneisiin, vähintään ns. toisen suku-
polven perheyrityksiin.9

2. Valtionyritykset: Valtionyritysten määritte-
lyssä käytimme apuna Suomen Asiakas-
tiedon yritystietokannan omistajatietoa,
sekä internet-sivustoa suomi.fi, jossa on lue-
teltu valtionyritykset (http://www.suomi.fi/
suomi/julkishallinnon_toiminta/valtion-
hallinto_ministeriot/valtion_liiketoiminta;
haku tehty 12.9.2005). Lisäksi aineistoa käy-
tiin lävitse käsin mm. omistusmuutosten
osalta.

3. Hajautetusti omistetut pörssiyritykset: Ha-
jautetusti omistetuiksi pörssiyrityksiksi mää-
riteltiin Helsingin arvopaperipörssissä lista-
tut yritykset, jotka eivät kuulu perhe- tai val-
tionyritysten kategorioihin. Määrittelyn läh-
tökohtana oli syyskuun 2005 tilanne pörs-
silistalla olevista yrityksistä. Tämän jälkeen
yrityslistaa täydennettiin käsin omistusmuu-
tosten, fuusioiden ja pörssistä poistuneiden
yritysten osalta.

4. Ulkomaalaisomisteiset yritykset: Ulkomaa-
laisomisteiseksi yritykseksi on määritelty yri-
tykset, joiden määräysvallasta vähintään
puolet on ulkomaisella yrityksellä. Ne ovat
siis Suomessa toimivia monikansallisten yri-
tysten tytäryhtiöitä. Omistustieto perustuu
Etlan aiemmissa tutkimushankkeissa tehtyyn
työhön sekä Talouselämä-lehden tietoihin.

5. Muut: Omistajana on muu kuin jokin yllä
mainituista. Tähän omistajaryhmään lukeu-
tuvat osuuskunnat, muiden yritysten, sää-

tiöiden, kuntien tai vastaavien institutionaa-
listen omistajien yritykset sekä hajautetusti
omistetut yksityiset yritykset. Tämä omis-
tajaryhmä on tilastollisessa osuudessa ver-
tailuryhmä, eikä sitä käsitellä erikseen.

Omistustiedoissa on pyritty huomioimaan
mahdolliset muutokset, ts. yrityksen omistaja-
kategoria voi periaatteessa vaihdella yli ajan.
Omistusmuutoksia on kuitenkin verraten vä-
hän, sillä yrityskauppojen seurauksena useim-
miten ostettu yritys sulautuu ostavaan yrityk-
seen ja poistuu näin aineistostamme.

Tutkimusmenetelmä ja tarkasteltavat

muuttujat

Yritysten taloudellista menestymistä tarkas-
tellaan sekä kuvailevien (ei-ehdollistettujen)
tunnuslukujen että ekonometrisen analyysin
avulla. Keskitymme kannattavuuden, vaka-
varaisuuden ja kasvun tarkasteluun omistaja-
ryhmittäin. Omistajatyypin ohella yritysten
taustaominaisuuksista tarkastelussamme ovat
yritysten koko, ikä, toimiala ja innovatiivi-
suus10. Muuttujat on kuvattu tarkemmin tau-
lukossa 1.

Kuvailevassa osuudessa raportoimme tar-
kasteltavien muuttujien yhteenvetotiedot vuo-
silta 1986–2004 omistajaryhmittäin. Sen jäl-
keen siirrymme ekonometriseen analyysiin. Sii-

9 Perheyrityksiä on viime vuosina tarkasteltu eri näkökul-
mista useissa raporteissa. Ks. esim. Reponen (2005), Kaup-
pa- ja teollisuusministeriö (2005) sekä Perheyritysten liitto
(2004).

10 Innovatiivisuuden indikaattoreina käytämme tietoa sii-
tä, onko yrityksellä voimassaolevia Suomi tai Eurooppa
(Epo)-patentteja. Indikaattori kuvastaa innovaatiotoimin-
nan tuloksellisuutta. Sen heikkoutena on kuitenkin se, että
huomattava osa palvelualojen innovaatiotoiminnasta jää
huomioimatta, sillä Euroopassa patenttioikeudet koskevat
pääsääntöisesti aineellisia hyödykkeitä, patentoitavia eivät
siis ole esimerkiksi tietokoneohjelmistot eräitä poikkeuksia
lukuun ottamatta.
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nä tutkimme tarkemmin kannattavuutta, vaka-
varaisuutta ja kasvua kontrolloimalla regressio-
analyysin avulla yllä mainittuja yritysten taus-
taominaisuuksia sekä lisäksi vuosivaikutuksia.
Tulosten tulkinnassa keskitymme kommentoi-
maan osittaiskorrelaatioita omistajaryhmien ja
analysoitavan muuttujan välillä.

Aineiston kuvaus

Aineistossamme on kaikkiaan 1060 yritystä vuo-
silta 1986–2004. Yrityskohtaisten havaintojen
lukumäärä vaihtelee yhdestä yhdeksääntoista;
vähintään kolme havaintovuotta on 75 prosen-
tilla yrityksistä, puolella yrityksistä vuosihavain-
tojen lukumäärä on vähintään kuusi ja täydelli-
nen 19 vuoden aikasarja on kymmenellä pro-
sentilla. Perheyrityksiä aineistosta on keskimää-
rin viidennes, valtionyrityksiä runsas kolme pro-
senttia, pörssiyrityksiä noin kymmenen prosent-
tia, ulkomaalaisomisteisia 27 prosenttia ja mui-
ta omistajatyyppejä 39 prosenttia. Ulkomaalais-

omisteisten yritysten lukumäärä on lisääntynyt
suhteellisesti eniten: 1980-luvun lopulla niiden
osuus oli alle 20 prosenttia ja 2000-luvun alku-
puolella osuus otoksen yrityksistä oli kohonnut
yli 30 prosentin. Taulukossa 2 on kuvattu ai-
neiston rakennetta omistajatyypeittäin ja toimi-
aloittain. Siitä nähdään, että perheyrityksillä
suosituimmat toimialat ovat olleet kauppa sekä
metalliteollisuus, valtionyrityksillä puolestaan
metalliteollisuus ja palvelualat. Pörssiyrityksil-
lä suosituin toimiala on ollut sähkö- ja elektro-
niikkateollisuus ja toiseksi suurin frekvenssi on
monialayritysten kohdalla. Ulkomaalaisomistei-
set yritykset toimivat useimmiten kaupan ja pal-
veluiden aloilla, teollisuudessa niiden merkittä-
vin toimiala on ollut metalliteollisuus.

Kuviossa 2 on kuvattu omistajaryhmien
keskimääräisiä osuuksia suuryritysaineiston yri-
tysten yhteenlasketusta liikevaihdosta, henki-
löstömäärästä, taseesta ja kiinteistä investoin-
neista vuosina 2000–2004. Yritysten lukumää-
räosuuksiin verrattuna valtion- ja pörssiyritys-

Taulukko 1. Muuttujakuvaus.

ROA Nettotulos/tase
OMAVA Omavaraisuusaste (Oma pääoma/tase)
GR_LV Kiinteähintaisen liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta
GR_HENK Henkilöstömäärän muutos edellisestä vuodesta
PERHE Luokittelumuuttuja: 1, jos yritys on perheyritys, 0 muuten
VALTIO Luokittelumuuttuja: 1, jos yritys on valtionyritys, 0 muuten
PÖRSSI Luokittelumuuttuja: 1, jos yritys on pörssiyritys, 0 muuten
ULKOM Luokittelumuuttuja: 1, jos yritys on ulkomaalaisomisteinen yritys, 0 muuten
IKÄ Yrityksen ikä vuosina
IKÄ2 Yrityksen iän neliö
HENK Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana
HENK2 Henkilöstömäärän neliö
LV Liikevaihto, milj. euroa vuoden 2000 hinnoin
PATENTTEJA Luokittelumuuttuja: 1, jos yrityksellä on voimassaolevia Suomi tai Epo-patentteja,

0 muuten
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ten merkitys on kaikilla näillä tunnusluvuilla
mitattuna huomattavasti suurempi. Esimerkik-
si suuryritysten työllistämästä henkilöstä hajau-
tetusti omistettujen pörssiyritysten osuus on
noin 37 prosenttia ja valtioyritysten 14 prosent-
tia, kun vastaavat osuudet yritysten lukumää-
rien suhteen samalta ajanjaksolta ovat 12 ja nel-
jä prosenttia. Kiinteistä investoinneista pörssi-
yritysten osuus vuosina 2000–2004 oli keski-
määrin jopa 38 prosenttia ja valtionyritysten-
kin 25 prosenttia.

Toisin kuin pörssi- ja valtionyritysten, ul-
komaalaisomisteisten yritysten osuudet kaikil-
la yllä mainituilla tunnusluvuilla mitattuna ovat
huomattavasti pienempiä kuin niiden osuudet
yritysten lukumääristä. Esimerkiksi kiinteistä
investoinneista ulkomaalaisomisteisten yritys-
ten osuus oli vuosina 2000–2004 keskimäärin
alle kahdeksan prosenttia, kun vastaavasti nii-

den osuus yritysten lukumäärästä oli tuolloin
keskimäärin yli kolmannes. Perheyritysten lii-
kevaihto- ja taseosuudet ovat lukumääräosuuk-
sia pienempiä, sen sijaan osuudet työllisyydes-
tä ja kiinteistä investoinneista ovat lähellä lu-
kumääräosuuksia.

2.2 Tilastollinen analyysi

Muuttujien kuvaus

Taulukossa 3 on kuvattu yhteenvetona omis-
tajaryhmittäin yritysten kannattavuus- ja kas-
vumuuttujia ja taulukossa 4 muita analyysim-
me taustamuuttujia vuosina 1986–2004. Tau-
lukosta 3 havaitaan, että perheyrityksissä ja ul-
komaalaisomisteisissa yrityksissä on ollut kes-
kimäärin korkeimmat pääoman tuottoasteet ja
pörssiyrityksissä heikoimmat. Vakavaraisuus

Taulukko 2. Yritysten lukumäärä toimialoittain ja omistajaryhmittäin.

Perhe Valtio Pörssi Ulkom. Muu Yhteensä

Tehdasteollisuus 67 14 37 140 175 433
Elintarvike 10 1 2 17 56 86
Tevanake 2 0 1 3 11 17
Metsä 3 2 5 5 18 33
Kemia 5 2 5 29 9 50
Metalli 23 7 6 39 41 116
Elektroniikka 6 0 12 21 7 46
Muu valmistus 18 2 6 26 33 85

Energia 0 3 1 7 39 50
Rakentaminen 4 0 1 2 26 33
Kauppa 46 2 6 107 154 315
Kuljetus 8 2 3 17 29 59
Rahoitus 4 5 6 2 34 51
ATK-palvelut 0 0 7 26 12 45
Muut palvelut 3 8 5 27 68 111
Moniala 6 0 9 4 14 33

Taulukossa on raportoitu kunkin yrityksen viimeisimmän havaintovuoden toimialatieto per omistajaryhmä.
Omistusmuutosten seurauksena yksittäisen yrityksen toimialatieto voi olla useammassa kuin yhdessä omis-
tajaryhmässä.
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on ollut puolestaan ulkomaalaisomisteisissa
yrityksissä huomattavasti alhaisempi kuin kol-
men muun omistajaryhmän yrityksissä; korkein
vakavaraisuus on ollut valtionyrityksissä. Liike-
vaihdon ja henkilöstömäärän keskimääräinen
kasvu on ollut nopeinta pörssiyrityksissä ja hi-
tainta valtionyrityksissä.

Taulukossa 4 on raportoitu analyysimme
taustamuuttujien yhteenvetotiedot omistaja-
ryhmittäin. Taulukosta nähdään, että valtion-
ja pörssiyritykset ovat sekä liikevaihdolla että
henkilöstömäärällä mitattuna keskimäärin huo-

mattavasti suurempia kuin perhe- ja ulkomaa-
laisomisteiset yritykset. Ulkomaalaisomisteiset
yritykset ovat puolestaan olleet keskimäärin
kooltaan pienimpiä. Iältään selvästi vanhimpia
ovat perheyritykset, joiden keski-ikä on yli 50
vuotta. Nuorimpia ovat ulkomaalaisomisteiset
yritykset, joiden keski-ikä aineistossamme on
22 vuotta.11 Valtion- ja pörssiyritykset ovat

Kuvio 2. Omistajaryhmien yritysten osuudet liikevaihdosta, työllisyydestä, taseesta ja kiinteistä investoinneista suuryritysai-
neistossa vuosina 2000–2004.

11 Yrityskaupoista ja fuusioista johtuen joidenkin suuryri-
tysten ikä on alhainen, koska aineistossamme yrityksen ikä
”nollautuu”, mikäli esimerkiksi kaksi yritystä fuusioituu ja
fuusiosta syntynyt yritys saa uuden yritystunnuksen.
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omistaneet useimmin joko Suomessa tai Eu-
roopan patenttivirastossa myönnettyjä patent-
teja, näissä molemmissa ryhmissä patentteja
omistaneiden osuus on lähes 60 prosenttia.
Pienin patentointiaktiivisuus on ulkomaalais-
omisteisten ryhmässä, jossa patentteja omista-
neiden osuus on alle 30 prosenttia.

Osittaiskorrelaatiot

Tässä osiossa syvennetään yritysryhmien välis-
ten erojen analyysia tarkastelemalla kaikkia
omistajaryhmiä rinnakkain ja ottamalla huo-
mioon yritysten muita keskeisiä taustaominai-

suuksia, kuten toimiala, koko ja ikä. Analyysis-
sa vakioidaan regressioanalyysin avulla näitä
taustatekijöitä ja lasketaan osittaiskorrelaatio-
kertoimet omistajaryhmien luokittelumuuttu-
jien sekä kannattavuus-, vakavaraisuus- ja kas-
vumuuttujien välille.12 Regressioanalyysissa

Taulukko 3. Yritysten kannattavuus ja kasvu omistajaryhmittäin vuosina 1986–2004.

Perhe Valtio Pörssi Ulkom.

ROA Keskiarvo 0.050 0.040 0.033 0.048
Keskihajonta 0.042 0.064 0.056 0.061
Minimi –0.085 –0.106 –0.119 –0.174
Maksimi 0.184 0.204 0.150 0.229
Hav. lkm 132 27 67 290

OMAVA Keskiarvo 0.428 0.495 0.456 0.365
Keskihajonta 0.150 0.165 0.124 0.183
Minimi 0.042 0.200 0.173 0.015
Maksimi 0.833 0.797 0.830 0.833
Hav. lkm 132 28 68 292

GR_LV Keskiarvo 0.082 0.057 0.091 0.083
Keskihajonta 0.107 0.088 0.120 0.155
Minimi –0.153 –0.042 –0.176 –0.278
Maksimi 0.617 0.394 0.586 1.160
Hav. lkm 132 29 69 304

GR_HENK Keskiarvo 0.055 0.030 0.089 0.046
Keskihajonta 0.093 0.119 0.115 0.139
Minimi –0.133 –0.164 –0.141 –0.225
Maksimi 0.538 0.426 0.422 0.797
Hav. lkm 131 29 69 302

Tunnusluvut perustuvat yrityskohtaisten aikasarjojen keskiarvoihin ajanjaksolla 1986–2004. Muuttujien ja-
kauman ylä- ja alapäästä on poistettu yksi prosentti havainnoista äärihavaintojen vaikutuksen eliminoimisek-
si. Muuttujien selitteet ovat taulukossa 1.

12 Johtuen siitä, että aineistossamme yritysten omistusryh-
mä on melko muuttumaton yli ajan, emme käytä estimoin-
neissa esimerkiksi fixed effects (within) paneelimallia. Sen
sijaan teemme estimoinnit ols-menetelmällä, mutta kuiten-
kin niin, että keskivirheiden laskemisessa otetaan huomioon
se, että virhetermit eivät välttämättä ole samoin ja riippu-
mattomasti jakautuneita aineiston paneeliulottuvuudesta ja
mahdollisesta virhetermin heteroskedastisuudesta johtuen.



43

M i k a  P a j a r i n e n  j a  P e k k a  Y l ä - A n t t i l a

omistajaryhmien vertailujoukko (ns. omitted
group) on omistajaryhmä ”muut”. Käytettävien
muuttujien tarkempi kuvaus on esitetty edellä.

Taulukossa 5 on raportoitu analyysin tulok-
set kannattavuuden, vakavaraisuuden ja kas-
vun osalta. Taulukon yläosassa ovat varsinai-
sen estimoinnin tulokset ja alaosassa Waldin
testit, joilla on testattu eri omistajaryhmien es-
timoitujen kertoimien tilastollisia eroja. Kan-
nattavuuden osalta havaitsemme, että kun va-
kioimme yrityksen koon, iän, toimialan, inno-
vatiivisuuden ja vuosittaiset vaikutukset ulko-
maalaisomisteisten yritysten luokittelumuuttuja
(ULKOM) korreloi voimakkaimmin positiivi-

sesti kannattavuuden kanssa. Omistusmuuttu-
jien kertoimien testaukset indikoivat, että kan-
nattavuuserot ovat ulkomaalaisomisteisten ja
muiden omistajaryhmien välillä tilastollisesti
merkitseviä perheyrityksiä lukuun ottamatta.
Perhe- ja ulkomaalaisomisteisten yritysten ver-
tailussakin Waldin testin p-arvo (0.119) on lä-
hellä tilastollista merkitsevyyttä. Perhe-, val-
tion- ja pörssiyritysten keskinäisissä vertailuis-
sa emme saa tilastollisesti merkitseviä eroja
kannattavuuden suhteen.

Vakavaraisuutta selitettäessä vahvimmat
korrelaatiot omistusmuuttujista saadaan val-
tion- ja pörssiyritysten kohdalle. Näiden kah-

Taulukko 4. Yritysten taustaominaisuuksia omistajaryhmittäin vuosina 1986–2004.

Perhe Valtio Pörssi Ulkom.

LV Keskiarvo 184.085 718.227 455.393 144.955
Keskihajonta 331.079 861.760 717.627 199.656
Minimi 23.490 35.949 23.742 24.737
Maksimi 2407.571 3423.033 3998.651 2058.117
Hav. lkm 134 29 67 325

HENK Keskiarvo 1024 4791 2581 577
Keskihajonta 1811 5690 3414 974
Minimi 43 107 28 8
Maksimi 12569 16246 16653 8705
Hav. lkm 132 30 67 326

IKÄ Keskiarvo 53 26 31 22
Keskihajonta 33 30 31 26
Minimi 3 1 2 1
Maksimi 138 113 133 139
Hav. lkm 129 31 69 328

PATENTTEJA Keskiarvo 0.373 0.594 0.577 0.297
Keskihajonta 0.485 0.499 0.497 0.458
Minimi 0.000 0.000 0.000 0.000
Maksimi 1.000 1.000 1.000 1.000
Hav. lkm 134 32 71 330

Tunnusluvut perustuvat yrityskohtaisten aikasarjojen keskiarvoihin ajanjaksolla 1986–2004. Muuttujien ja-
kauman ylä- ja alapäästä on poistettu yksi prosentti havainnoista äärihavaintojen vaikutuksen eliminoimisek-
si. Muuttujien selitteet ovat taulukossa 1.
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Taulukko 5. Kannattavuuden, vakavaraisuuden ja kasvun osittaiskorrelaatiot omistajaryhmittäin.

OLS estimointi, selitettävä muuttuja

ROA OMAVA GR_LV GR_HENK
Kerroin Kerroin Kerroin Kerroin

PERHE 1.077*** 4.779*** 3.153*** 3.262***
VALTIO 0.193 9.827*** 3.030** 1.274
PÖRSSI 0.469 7.561*** 5.109*** 5.109***
ULKOM 1.852*** 2.642* 0.649 –1.136*

Muut mallissa käytetyt selittäjät:
LN(IKÄ) 0.770** –1.033 –3.799*** –1.349*
LN(IKÄ2) –0.164** 0.565** 0.479*** 0.073
LN(HENK) –0.167 4.873*** –1.346 –1.980**
LN(HENK2) –0.020 –0.454*** 0.017 0.051
PATENTTEJA 1.060** 4.904*** –0.397 0.359

Kaikissa regressioissa lisäksi mukana
17 toimialakontrollia
18 vuosikontrollia

Yritysten lkm 852 861 936 941
Hav. lkm 6235 6382 7043 6997
Waldin testi mallille 15.777*** 11.056*** 11.272*** 11.726***
R2 0.170 0.194 0.078 0.084

Waldin testit omistusmuuttujille
Nollahypoteesit:

1) Kaikki neljä yhdessä = 0 5.611*** 5.466*** 8.978*** 16.636***
2) PERHE = VALTIO 1.714 2.335 0.008 2.199
3) PERHE = PÖRSSI 1.255 2.005 3.579* 3.794*
4) PERHE = ULKOM 2.433 1.609 11.401*** 36.555***
5) VALTIO = PÖRSSI 0.175 0.457 1.922 8.731***
6) VALTIO = ULKOM 5.549** 4.623** 2.833* 3.195*
7) PÖRSSI = ULKOM 5.501** 6.749*** 16.363*** 40.969***

Taulukon estimoinnit on tehty Stata 9.1 SE –ohjelmistolla MS Windows XP Pro (SP 2) ympäristössä. Esti-
moinneissa on käytetty regress-komentoa cluster-optiolla, jolloin keskivirheiden laskemisessa voidaan ottaa
huomioon se, että virhetermit eivät välttämättä ole samoin ja riippumattomasti jakautuneita (aineiston paneeli-
ulottuvuudesta ja mahdollisesta virhetermin heteroskedastisuudesta johtuen). Poikkeavien havaintojen vuoksi
selitettävien muuttujien jakauman ylä- ja alapäästä on poistettu yksi prosentti havainnoista ennen estimoin-
tia. Selitettävien muuttujien skaala on prosenttiyksikkö. Mallien selittävät muuttujat on viivästetty yhdellä
vuodella. Omistusmuuttujien vertailuluokkana on omistajaryhmä ”muut”. Henkilöstömäärä ja ikä on mi-
tattu luonnollisella logaritmiasteikolla. Aineisto kattaa vuodet 1986–2004. Waldin testeissä on käytetty F-
jakaumaa. Tulosten tilastollinen merkitsevyys: *** = merkitsevä 1 prosentin, ** = merkitsevä 5 prosentin ja
* = merkitsevä 10 prosentin tasolla.
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den omistajaryhmän välillä ei ole tilastollista
eroa, kuten taulukon alaosan testeistä havai-
taan. Molempien ryhmien kertoimet sen sijaan
eroavat merkitsevästi ulkomaalaisomisteisten
yritysten kertoimesta, mutta eivät perheyritys-
ten kertoimesta. Valtion- ja pörssiyritykset ovat
siis keskimäärin vakavaraisempia kuin ulko-
maalaisomisteiset. Niiden vakavaraisuus ei kui-
tenkaan toisaalta ole tilastollisesti suurempi
kuin perheyritysten. Perheyritysten ja ulkomaa-
laisomisteisten yritysten välille ei saada tilastol-
lisesti merkitsevää eroa vakavaraisuuden osalta.

Sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän
muutoksia selitettäessä pörssiyritysten luokit-
telumuuttuja saa vahvimman osittaiskorrelaa-
tiokertoimen arvon. Ero on henkilöstömäärän
muutosten osalta tilastollisesti vähintään 10
prosentin tasolla merkitsevä kaikkiin muihin
omistajaryhmiin verrattuna; testauksessa liike-
vaihdon muutosten osalta suhteessa valtionyri-
tyksiin sen sijaan ei saada merkitsevää eroa.
Valtion- ja perheyritysten kertoimet puolestaan
ovat testitulosten valossa tilastollisesti suurem-
pia kuin ulkomaalaisomisteisten, mutta toisaal-
ta näiden kahden ryhmän kertoimien kesken
ei saada merkitsevää eroa.

3 Yhteenveto ja johtopäätökset

Yritysten omistuksessa ja omistuksen raken-
teissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia
1980-luvun lopun jälkeen. Pääomamarkkinoi-
den nopea muutos ja niiden integroituminen
globaaleihin rahoitusmarkkinoihin on lisännyt
erityisesti ulkomaalaisten osuutta suomalaisyri-
tysten omistajina. Mutta myös kotimaisen
omistuksen rakenne muuttui dramaattisesti
1990-luvun kuluessa: yritysten välinen ristiin-
omistus ja yleensä kotimaisen institutionaalisen
omistuksen merkitys pienentyi merkittävästi.

Koko rahoitusjärjestelmä muuttui pankkikes-
keisestä osakemarkkinakeskeisemmäksi ja siten
kohti anglosaksista hajautettua järjestelmää.
Omistukselle ja omistuksen kautta tulevalle
vaikutusvallalle syntyivät aivan uudenlaiset
markkinat.

Tämä herätti kysymyksen siitä, millainen on
yritysten tai kansantalouden kannalta hyvä
omistusrakenne: ketkä ovat hyviä, osaavia ja
vaativia omistajia, onko hajautettu ja pääoma-
markkinoiden kautta johtoa valvova omistus
parempi kuin keskitetty, ovatko ulkomaalaiset
parempia ja vaativampia omistajia kuin kotimai-
set, onko omistuksella ylipäätänsä merkitystä?

Keskustelua on paljolti käyty ulkomaisesta
omistuksesta ja sen vaikutuksista yritysten ja
kansantalouden pitkän aikavälin kasvuun ja
menestymiseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä
ulkomainen omistus nousi jyrkästi 1990-luvun
puolivälin jälkeen sekä suorien sijoitusten muo-
dossa että pörssiyritysten ulkomaalaisomistuk-
sen kasvun kautta. Nykyisin jo runsas kolman-
nes 500 suurimmasta yrityksestä on ulkomaa-
laisten yritysten (enemmistöomisteisia) tytäryri-
tyksiä. Vastaava luku 15 vuotta sitten oli noin
kymmenen prosenttia.

Tutkimustulokset – niin Suomesta kuin
muualtakin – ovat verrattain yksituumaisesti
osoittaneet, että ulkomaalaisten omistamat yri-
tykset ovat kannattavuudeltaan ja tuottavuu-
deltaan menestyneet kotimaisesti omistettuja
paremmin. Tämä on luontevaa, sillä yritysten
kansainvälistyminen tapahtuu lähes aina jonkin
erityisosaamisen varassa. Kansainvälisesti toi-
mivat yritykset tarvitsevat erityisosaamista voi-
dakseen toimia ja menestyä ulkomaisilla mark-
kinoilla ja kompensoidakseen kotimaisten yri-
tysten kilpailuetuja.

Muut omistuksen ulottuvuudet – kuten
perheyrittäjyys tai omistajavetoinen pienyrittä-



46

A R T I K K E L E I T A KAK 1 /  2006

jyys – ovat jääneet osittain ulkomaalaisomistus-
ta koskevan keskustelun varjoon. Taloustieteel-
linen tutkimus tai rahoitusteoria ei sinänsä
anna vastausta omistajuuden merkityksestä –
yhden omistusmuodon paremmuudesta tai
huonommuudesta, vaan viittaa siihen, että
omistuksella ei ole suurtakaan merkitystä. Jos
markkinat toimivat suhteellisen hyvin, hajau-
tettu omistus ja markkinoiden kautta tuleva
johdon valvonta johtavat kansantalouden kan-
nalta tehokkaaseen pääomien käyttöön. Joh-
don valvonnan kustannukset (ns. agenttikus-
tannukset) ovat pienimmät ja pääomien siirtä-
minen tuottavimpiin kohteisiin kitkattominta.

Kysymys omistuksen vaikutuksista yritysten
(ja kansantalouden) menestymiseen jää empii-
risesti ratkaistavaksi. Uusin empiirinen tutki-
mus on osoittanut, että keskittyneellä omistuk-
sella tai perheomistajuudella on myös merkit-
täviä etuja. Omistajien erityistietämys tietyltä
toimialalta saattaa puoltaa keskitettyä omistus-
ta. Samoin pitkän  aikavälin  investointistrate-
gia, jonka taustalla usein on yksinkertaisesti se,
että yritys on tarkoitus siirtää tuleville sukupol-
ville.

Tässä artikkelissa on tilastollisin menetel-
min tutkittu sitä, miten omistusmuoto vaikut-
taa suomalaisten yritysten menestymiseen – nii-
den kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja kas-
vuun. Tilastollisen analyysiosan keskeiset joh-
topäätökset perustuvat regressioanalyysiin,
jossa omistusmuodon vaikutuksia on tutkittu
ottamalla huomioon keskeisiä yrityksen tausta-
ominaisuuksia, kuten toimiala, koko, ikä, inno-
vatiivisuus sekä vuosivaikutukset. On selvää,
että edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi
olisi pyrittävä kontrolloimaan myös muita yri-
tyskohtaisia tekijöitä, kuten esimerkiksi yksi-
tyiskohtaisemmin yritysten omistusrakenteita
(esim. omistajien lukumäärä, omistuksen kes-

kittyneisyys, johdon omistusosuus) ja ns. cor-
porate governance -järjestelmää (esim. hallituk-
sen koostumus, johdon kannustejärjestelmät),
mutta tähän käytettävissä olleet aineistot eivät
tällä kertaa antaneet mahdollisuuksia.

Empiirisen osan tulokset voidaan tiivistää
omistajaryhmittäin tarkasteltuna seuraavasti:

• Perheyritykset ovat olleet kannattavuudel-
taan (pääoman tuottoasteella mitattuna) ja
vakavaraisuudeltaan vähintään yhtä hyviä
kuin ulkomaalaisomisteiset yritykset sekä ha-
jautetusti omistetut pörssiyritykset ja valtion-
yritykset. Ne ovat kasvaneet keskimäärin hi-
taammin kuin pörssiyritykset (kasvua on mi-
tattu liikevaihdolla ja työllisyydellä, ml. yri-
tysostojen tuoma kasvu), mutta nopeammin
kuin ulkomaalaisomisteiset yritykset.

• Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat olleet
keskimäärin kannattavampia kuin pörssi- ja
valtionyritykset. Niiden vakavaraisuus on
kuitenkin ollut näitä heikompi. Samoin ul-
komaalaisomisteisten yritysten kasvu on ol-
lut hitaampaa kuin valtion- tai pörssiyritys-
ten.

• Valtionyritykset ovat kasvattaneet työllisyyt-
tään keskimäärin hitaammin kuin hajaute-
tusti omistetut pörssiyritykset. "

Kirjallisuus

Anderson, R.C. ja D.M. Reeb, (2003): ”Founding-
Family Ownership and Firm Performance: Evi-
dence from the S&P 500”, Journal of Finance,
Vol. 58, s. 1301–1328.

Demsetz, H. (1983): ”The Structure of Ownership
and the Theory of Firm”, Journal of Law and
Economics, Vol. 25, s. 375–390.

Demsetz, H. ja K. Lehn (1985): ”The Structure of
Corporate Ownership: Causes and Consequenc-



47

M i k a  P a j a r i n e n  j a  P e k k a  Y l ä - A n t t i l a

es”, Journal of Political Economy, Vol. 93,
s. 1155–1177.

Gorriz, C.G. ja V.S. Fumas (2005): Family Owner-
ship and Performance: the Net Effect of Produc-
tive Efficiency and Growth Constraints, ECGI
Working Paper Series in Finance No. 66/2005.

Huizinga, H. ja L. Jonung, toim. (2005): The Inter-
nationalization of Asset Ownership in Europe,
Cambridge University Press, Cambridge.

Hyytinen, A., Kuosa, I. ja T. Takalo (2003): ”Inves-
tor Protection and Financial Development in
Finland”, teoksessa Hyytinen, A. ja M. Pajarinen
(toim.): Financial Systems and Firm Performance.
Theoretical and Empirical Perspectives, Elinkei-
noelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Sarja B:200,
Taloustieto Oy, Helsinki.

Hyytinen, A. ja M. Pajarinen, toim. (2003): Finan-
cial Systems and Firm Performance. Theoretical
and Empirical Perspectives, Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos (ETLA) Sarja B:200, Taloustie-
to Oy, Helsinki.

Hyytinen, A. ja M. Pajarinen (2005): ”Yritysrahoi-
tusmarkkinoiden syventyminen ja talouskasvu”,
teoksessa Hyytinen, A. ja P. Rouvinen (toim.):
Mistä talouskasvu syntyy?, Elinkeinoelämän Tut-
kimuslaitos (ETLA) Sarja B:214, Taloustieto Oy,
Helsinki.

Ilmakunnas, P. ja M. Maliranta (2004): ”Foreign
Medicine: A Treatment Effect Analysis of the
Productivity Effects of Foreign Ownership”, Ap-
plied Economics Quarterly, Vol. 50:1, s. 41–59.

James, H. (1999): ”Owner as Manager, Extended
Horizons and the Family Firm”, International
Journal of the Economics of Business, Vol. 6,
s. 41–56.

Jonung, L., toim. (2002): Vem skall äga Sverige?
SNS Förlag, Tukholma.

Jungnickel, R., toim. (2002): Foreign-owned Firms
– Are They Different? Palgrave Macmillan,
Houndmills Basingstoke.

Kankare, M. ja J. Saarelainen (2002): ”100 suurinta
perheyritystä: Perheet pitävät huolta”, Talouselä-
mä nro. 40/2002, s. 20–30.

Kauppa- ja teollisuusministeriö (2005): Perheyrittä-
jyys. Perheyritykset jatkuvuuden, uusiutumisen ja
kasvuhakuisuuden moottorina, perheyritystyö-
ryhmän mietintö, KTM Julkaisuja 16/2005.

La Porta, R., Lopez-De-Silanz, F. ja A. Schleifer
(1999): ”Corporate Ownership around the
World”, Journal of Finance, Vol. 54, s. 471–517.

Morck, R., Strangeland, D. ja B. Yeung (2000): ”In-
herited Wealth, Corporate Control, and Eco-
nomic Growth”, teoksessa Morck, R. (toim.):
Concentrated Corporate Ownership, University of
Chicago Press, Chicago.

Perheyritysten liitto ry (2004): Vastuullisen omista-
juuden tunnusmerkeistä ja tehtävistä, Perheyri-
tysten liiton julkaisu.

Puttonen, V. (2004): Onko omistamisella väliä?
EVA raportti.

Reponen, T., toim. (2005): Perheyrittäjyyden voimin
alueelliseen ja kansainväliseen menestykseen,
Turun kauppakorkeakoulun  julkaisuja,  Sarja
C-1:2005.

Schleifer, A. ja R. Vishny (1997): ”A Survey of Cor-
porate Governance”, Journal of Finance, Vol. 52,
s. 737–783.

Villalonga, B. ja R. Amit (2005): ”How Do Family
Ownership, Control and Management Affect
Firm Value”, Journal of Financial Economics (tu-
lossa julkaisuun).




