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rityksille jaettavat t&ktuet ovat yksi kes
keinen innovaatio ja teknologiapolitiikan ins
trumentti, jolla pyritään vaikuttamaan yritysten
t&ktoimintaan. ne muodostavat myös yhden
merkittävimmän teollisuuspolitiikan tukimuo
don oeCdmaissa. 1990luvun lopussa esi
merkiksi usa, kanada ja japani kanavoivat yli
40 prosenttia teollisuuspolitiikan tuista tuote
kehitystoimintaan.1 eumaissa vastaava luku
oli korkein suomessa – 30 prosenttia. kaiken
kaikkiaan oeCd:n tilastot osoittavat, että
vuonna 2005 julkinen sektori rahoitti noin kah
deksan prosenttia yritysten t&ktoiminnasta
oeCdmaissa.2
Yritysten innovaatiotoiminnan merkityksen
kasvaessa myös t&ktuet ovat viime vuosina
olleet yleisen mielenkiinnon kohteena. erityi
* Tämä kirjoitus esittelee 20.8.2007 Helsingin kauppakor
keakoulussa tarkastetun väitöskirjani ”Allocation and effects
of R&D subsidies: Selection, screening, and strategic beha
vior”. Vastaväittäjänä toimi professori John Van Reenen
(London School of Economics) ja kustoksena professori Pek
ka Ilmakunnas (Helsingin kauppakorkeakoulu).
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sesti niiden vaikuttavuudesta on puhuttu pal
jon. ekonometrinen evaluointikirjallisuus on
kin tuottanut lukuisia tutkimuksia, joissa tar
kastellaan t&ktukien vaikutuksia yritysten
innovaatiotoimintaan, kasvuun ja tuottavuu
teen. tukien allokaatioon liittyvät kysymykset
ovat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle. Poli
tiikkainstrumentin toimivuutta arvioitaessa ja
vaikuttavuustuloksia tulkitessa on kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, kuinka valikoi
tumisprosessi toimii – kuka tukia lopulta saa ja
miksi. ekonometrisen evaluointikirjallisuuden
perusteella ei voi yksikäsitteisesti sanoa onko
tuista hyötyä, ja jos on, niin minkälaisissa olo
suhteissa. ristiriitaiset tulokset ovatkin saaneet
tutkijat kyseenalaistamaan onko tukiohjelman
yksityiskohdat ja taustalla olevat vaikutusketjut
otettu tutkimuksissa riittävällä tarkkuudella
huomioon.
t&ktukia tarkasteleva teoreettinen kirjal
lisuus on suhteellisen suppea ja keskittyy endo
geenista kasvua ja strategista kauppapolitiikkaa
käsittelevään tutkimukseen. tämä kirjallisuus
on tuottanut tärkeitä havaintoja t&ktukipo
litiikan mahdollisista laajemmista taloudellisis
ta seurauksista erilaisissa olosuhteissa. tutki
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mukset kuitenkin nojaavat tiettyihin yritystason
oletuksiin siitä, kuinka t&ktuet vaikuttavat
yritysten investointeihin ja minkälaisia tuotok
sia yritykset investoinneillaan saavat aikaiseksi.
on epäselvää, missä olosuhteissa nämä oletuk
set pitävät paikkansa: minkälaisten kanavien
kautta t&ktuet vaikuttavat yritysten innovaa
tiotoimintaan ja minkälaisia yritystason vai
kutuksia voisi odottaa syntyvän erilaisissa olo
suhteissa. klette ja Moen (1998) sekä lach ja
sauer (2001) ovat niiden harvojen joukossa,
jotka tarkastelevat teoreettisesti yritystason vai
kutuskanavia.
kaiken kaikkiaan olemassa oleva kirjalli
suus osoittaa, että emme ehkä tiedä riittävästi
t&ktukiohjelmien toiminnasta yritystasolla.
kirjallisuudessa on peräänkuulutettu erityises
ti rakenteellisia malleja, joissa kuvataan yritys
tason vaikutuskanavia ja taustalla olevia pää
tösongelmia.3 tarvitaan kattavampi mikrotason
ymmärrys t&ktukiohjelmien toiminnasta.
Väitöskirjani neljä esseetä pyrkivät osaltaan
vastaamaan tähän tarpeeseen.
keskeinen tekijä t&ktukien vaikutusten
syntymisen taustalla on se mekanismi, joka al
lokoi tuet yrityksille. tämä valikoitumis tai
osallistumisprosessi on kolmen ensimmäisen
esseen aiheena. osallistumisprosessin taustalla
on kaksi keskeistä päätösongelmaa: yritykset
päättävät hakeako tukea vai ei ja julkinen sek
tori päättää tuesta. ensimmäinen essee on teh
ty yhdessä otto toivasen ja tuomas takalon
kanssa. siinä tarkastelemme rakenteellisen eko
nometrian keinoin valikoitumisprosessia ja sen
taustalla olevia päätösongelmia. toisessa es
seessä tarkastelen yksityiskohtaisemmin yritys
ten hakupäätöstä ja kolmannessa esseessä kes
kityn julkisen sektorin tukipäätökseen. neljäs
3

David ja Hall 2000; Lach ja Sauer 2001.

12

essee poikkeaa aihepiiriltään hieman kolmesta
edellisestä. tarkastelen siinä teoreettisesti voi
vatko t&ktuet lieventää mahdollisia rahoitus
rajoitteita ja minkälaisten kanavien kautta tämä
vaikutus mahdollisesti syntyy.
tutkimuksen empiirisissä osissa on käytetty
tekesin projektiaineistoa, joka kattaa tekesiin
ajanjaksolla 1.1.2000–30.6.2002 saapuneet yri
tyshakemukset sekä asiakastieto oy:n yritys
aineistoa. Yritysaineistossa on kaikkiaan yli
14 000 yritystä, joista reilu tuhat on tarkastelu
periodilla hakenut tekesistä rahoitusta.
Väitöskirjan ensimmäinen essee muodostaa
pohjan koko työlle ja erityisesti sen toiselle sekä
kolmannelle esseelle. siinä mallinnamme ja es
timoimme osallistumisprosessia kuvaavan ra
kenteellisen mallin. tutkimus tarjoaa mikroteo
reettisen kuvauksen osallistumisprosessista ja
sen taustalla olevista päätösongelmista sekä
tuottaa arvioita t&ktukiohjelman odotetuista
hyödyistä sekä yrityksen että julkisen sektorin
näkökulmasta.
Mallimme nojaa yleiseen politiikkaohjel
mien vaikutuksia arvioivaan evaluointikirjalli
suuteen. Perinteisesti tämä kirjallisuuden haara
keskittyy kuitenkin toisentyyppisten politiikka
ohjelmien, kuten esimerkiksi työvoimapoliittis
ten ohjelmien, tarkasteluun. tämän takia mal
limme sisältää useita elementtejä, jotka poik
keavat perinteisestä lähestymistavasta. Mallim
me kattaa esimerkiksi myös hakukustannukset,
jotka yleensä jätetään huomiotta. lisäksi mal
limme huomioi yksinomaan julkiselle sektorille
kertyvät tukiohjelman vaikutukset. jos olete
taan, että julkinen sektori maksimoi yhteiskun
nan hyvinvointia, mallimme tuottaa arvioita
tukiohjelman odotetuista yleisen tasapainon
vaikutuksista.
käyttäen hyväksi mallimme rakennetta ja
estimoituja mallin parametreja, tutkimuksem
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me tuottaa arvioita siitä, mitä yritykset odotta
vat hakuvaiheessa hyötyvänsä tuista ja mitä
vaikutuksia julkinen sektori odottaa, kun se
tekee tukipäätöksiä. tutkimuksen tulokset
osoittavat, että jo hakuvaiheessa tapahtuu mer
kittävää valikoitumista ja toisinaan hakemisen
vaihtoehtoiskustannukset voivat olla varsin
suuria. tulosten mukaan niin yritysten kuin
julkisen sektorin odottamat tuotot t&ktoi
minnasta ovat suuria. lisäksi näyttäisi siltä, että
yritykset eivät hae tukea kaikkein tuottoisim
mille projekteille. t&ktukien synnyttämät
odotetut vaikutukset näyttävät varsin hetero
geenisilta ja hakukustannusten huomioiminen
on tärkeää vaikutuksia laskettaessa.
toinen essee tuottaa yksityiskohtaisempaa
empiiristä tietoa yritysten hakukäyttäytymises
tä. osallistumisprosessin taustalla olevia pää
tösongelmia tarkasteltaessa pääpaino on usein
julkisen sektorin päätöksenteossa. t&ktukien
tapauksessa keskustellaan erityisesti siitä pys
tyykö julkinen sektori poimimaan ”oikeat”
projektit vai ei. Yritysten hakupäätös on jäänyt
huomattavasti vähemmälle huomiolle. se on
kuitenkin julkisen sektorin tukipäätöksen ohel
la toinen keskeinen allokaatioon vaikuttava
tekijä. on tärkeää tietää myös se, kuka tukia
hakee. hakevatko ne yritykset tukia, joiden
odotetaan hakevan?
tutkimuksessa käytetty tekesin hakemus
aineisto kattaa kaikki tekesiin tarkasteluperio
dilla saapuneet hakemukset. tukea hakeneiden
yritysten osalta tiedetään siis myös se, kuinka
monta hakemusta ne ovat tarkasteluperiodilla
lähettäneet. empiirinen analyysi perustuu näin
ollen erilaisiin count data malleihin. olen
työssäni vertaillut ja testannut useita erilaisia
count data malleja ja tulosten mukaan zero
inflated malli istuu aineistoon parhaiten. tällä
tuloksella on myös intuitiivinen tulkinta. käy

tössä oleva yritysotos on varsin lavein kriteerein
poimittu ja kattaa kolmen tyyppisiä yrityksiä:
1) yritykset, jotka eivät missään olosuhteissa
hae tukea, 2) yritykset, jotka kuuluvat poten
tiaalisiin hakijoihin, mutta eivät syystä tai toi
sesta ole hakeneet tukea tarkasteluperiodilla
sekä 3) yritykset, jotka ovat hakeneet tukea tar
kasteluperiodilla. kaksi viimeistä ryhmää muo
dostavat potentiaaliset hakijat. Zeroinflated
mallin voidaan ajatella jakavan yritysotos po
tentiaalisiin hakijoihin sekä niihin, jotka eivät
todennäköisesti tule koskaan hakemaan tukea.
se siis tarjoaa yhden tavan arvioida ketkä kuu
luvat potentiaalisten hakijoiden joukkoon.
tulokset viittaavat siihen, että tukien kes
keinen kohderyhmä, innovatiiviset kansainvä
lisesti orientoituneet yritykset, ovat tietoisia
tukiohjelmasta ja erityisesti elinkaarensa alku
vaiheessa olevat yritykset pitävät tukiohjelmaa
houkuttelevana. sen sijaan tulosten perusteella
voi kysyä tavoittaako tukiohjelma ne olemassa
olevat yritykset, joissa t&ktoiminta on ollut
takaalalla. toimialatason heterogeenisuus näyt
täisi liittyvän erityisesti yritysten hakuaktiivi
suuteen.
kolmannessa esseessä lähden liikkeelle en
simmäisen esseen tuottaman julkisen sektorin
päätössäännön pohjalta ja tarkastelen julkisen
sektorin tukipäätöksiä tarkemmin. tutkimus
tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mit
kä tekijät ovat tekesin tukipäätösten taustalla?
ovatko tekijät sopusoinnussa ohjelman linja
usten sekä teoreettisten perustelujen kanssa?
noudattaako päätöksenteko samaa linjaa teke
sin eri päätöksentekotasojen välillä?
toisin kuin esimerkiksi yleiset verohelpo
tukset, t&ktukiohjelma on valikoiva innovaa
tiopolitiikan instrumentti, jossa julkinen sekto
ri valikoi tukea saavat yritykset. instrumentin
toimivuutta tarkasteltaessa on olennaista ym
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märtää, kuinka julkinen sektori allokoi tukia
hakijoille ja mitä ongelmia tähän mahdollisesti
liittyy. tutkimuksen tavoitteena on tarjota kat
tava analyysi tekesin tukiohjelman taustalla
olevista rationaliteeteista, ohjelman rakentees
ta sekä tekesin päätöksenteosta ja tätä kautta
auttaa paremmin hahmottamaan tukiohjelmien
toimintaa ja niihin liittyviä keskeisiä kysymyk
siä.
tulosten mukaan tekes jakaa tukia pää
sääntöisesti tukiohjelman linjausten mukaisesti.
erityisesti projektin teknologinen sisältö ja
projektiin liittyvä yhteistyö näyttävät painavan
julkisen sektorin päätöksenteossa. lisäksi ra
hoituspainotusten mukaisesti pienten ja keski
suurten yritysten on helpompi saada hyväksyt
ty tukipäätös suuriin yrityksiin verrattuna,
mutta tuen suuruuteen yrityksen koko ei näyt
täisi vaikuttavan. rahoituslinjausten mukaan
rahoitus pyritään kohdistamaan erityisesti sel
laisiin projekteihin, joihin liittyy korkea tekno
loginen ja kaupallinen riski. tutkimuksen tu
losten mukaan tämä näyttäisi toteutuvan tek
nologisen sisällön, mutta ei kaupallisen riskin
osalta.
neljännessä esseessä tutkin t&ktukien
kykyä ratkaista rahoituksen saantiin liittyviä
ongelmia. tarkastelen teoreettisesta näkökul
masta, minkälaisissa olosuhteissa rahoitusra
joitteet saattavat estää yrityksiä käynnistämästä
taloudellisesti kannattavia innovaatioprojek
teja, voisivatko t&ktuet lieventää näitä rahoi
tusrajoitteita ja minkälaisten kanavien kautta
tämä vaikutus voisi syntyä.
keskityn tutkimuksessa adverse selection
ongelman aiheuttamiin rahoitusrajoitteisiin.
Yrityksen ja rahoittajan välillä vallitseva epä
symmetrinen informaatio innovaatioprojektien
laadusta nostaa ulkoisen rahoituksen hintaa
suhteessa omaan rahoitukseen. oman rahoi
12

tuksen puute saattaa näin ollen estää yritystä
käynnistämästä toteuttamiskelpoista innovaa
tioprojektia. Mallinnuksen lähtökohtana on
holmströmin ja tirolen (1997) malli, joka on
muutettu adverse selection kehikkoon.
analyysin tulokset nostavat esiin julkisen
sektorin projektiarvioinnin roolin rahoitusra
joitteiden lievittäjänä. Markkinaehtoisten ra
hoittajien on vaikea arvioida t&kprojektien
todellista arvoa, mikä vaikeuttaa rahoituksen
saantia kannattavillekin t&kprojekteille. tut
kimuksen mukaan hyväksytty tukipäätös voi
toimia ikään kuin laatuleimana, joka kertoo
markkinaehtoisille rahoittajille projektin laa
dusta. keskitetty julkinen (tai yksityinen) ”ar
viointitoimisto” voisi näin ollen olla yksi ratkai
su t&ktoiminnan rahoittamiseen liittyvien
ongelmien lieventämiseksi. 
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