
196

Esitelmiä – KAK 2/2000Kansantaloudellinen aikakauskirja – 96. vsk. – 2/2000

Yritysrakenteen muutoksen politiikkaimplikaatiot1

PEKKA ILMAKUNNAS
Ph.D., professori
Helsingin kauppakorkeakoulu

1 Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen »Ra-
kennemuutos ja politiikka» -seminaarissa 28.3.2000.
2 Nokian merkitystä Suomen taloudelle ovat käsitel-
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1. Johdanto

Eri kokoisten yritysten merkityksestä taloudes-
sa vallitsee erilaisia, hieman ristiriitaisia käsi-
tyksiä. Rajan ja Zingales (ks. Kumar, Rajan ja
Zingales, 1999, Rajan ja Zingales, 1998) ovat
havainneet kansainvälisissä vertailuissa että
tuotannon kasvun kannalta on ollut merkittä-
vämpää yritysten koon kasvu kuin yritysten lu-
kumäärän lisäys. Heidän tulostensa mukaan 2/3
arvonlisäyksen kasvusta tuli yritysten kasvusta
ja 1/3 yritysten lukumäärän kasvusta 43 maan
aineistossa. Toisaalta varsin usein esitetään nä-
kemyksiä, että, että eri maissa pk-yritysten mer-
kitys työllisyyden kannalta on kasvanut viime
vuosikymmenillä (evidenssi on kuitenkin risti-
riitaista, ks. esim. Storey, 1994).
Onko Suomi suuryritysten maa? Julkisuudes-

sa helposti korostuu Nokian vaikutus.2 Tämä on
huomattu myös kansainvälisessä tutkimuksessa.

Kumarin, Rajanin ja Zingalesin (1999) hiljat-
tain ilmestynyt tutkimus yrityskoon vaihteluun
eri maissa vaikuttavista tekijöistä alkaa lauseel-
la: »Miksi pienellä maalla kuten Suomi on niin
suuria ja menestyksekkäitä yrityksiä kuin No-
kia?». Tietenkään pienessä maassa ei voi olla
kovin suuria yrityksiä. Kuitenkin sekä Ruotsis-
sa että Suomessa on esitetty, että yritysten ko-
kojakauma poikkeaa useista muista teollisuus-
maista siten, että pienten yritysten työllisyys-
osuus on suhteellisen alhainen (Kanniainen,
1998, Davis ja Henrekson, 1999).
Pyrin esityksessäni valottamaan 90-luvun ke-

hitystä yrityssektorilla Suomessa tässä valossa.
Mikä merkitys työllisyyden kannalta on ollut
yritysten lukumäärän kasvulla ja mikä yritysten
koon kasvulla? Tarkastelen asiaa sekä yritysten
kokoluokkien että toimialojen kannalta.

2. Yritysten koon kasvu vs. luku-
määrän kasvu

Komponoin yrityssektorin kasvun samaan ta-
paan kuin Rajan ja Zingales (1998), mutta käyt-
täen työllisyyttä koon mittana. Yrityssektorin
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työllisyyden (L) muutos voidaan komponoida
muutokseen yrityskannassa eli yritysten luku-
määrässä (N) ja muutokseen keskimääräisessä
yrityskoossa (L/N). Kuviossa 1 on on Suomen
yrityssektorin työvoiman muutokset jaettu näi-
hin kahteen komponenttiin.3 Muutokset on las-
kettu logaritmien muutoksina, joten ne sum-
mautuvat suoraan työllisyyden log-muutokseen.
(Työllisyyden muutos = yritysten lukumäärän
muutos + yrityskoon muutos: dlog(L) = dlog(N)
+ dlog(L/N)). Luvut kerrottuna sadalla ovat si-
ten likimäärin prosenttimuutoksia. Kuviosta
nähdään, että yritysten lukumäärän kasvaessa
niiden keskikoko tyypillisesti pienenee; näin on
ollut erityisesti vuonna 1996. Vastaavasti, kun

yritysten lukumäärä laskee, niiden keskikoko
kasvaa; näin on tapahtunut esimerkiksi 1993–
94. Tämä on luonnollista, sillä uudet yritykset
syntyvät pieninä ja toimintansa lopettavista yri-
tyksistä suurin osa on pieniä. Kuviosta voidaan
myös päätellä, että nopeaa yrityskannan kasvua
seuraa sen kasvun hidastuminen ja yritysten
koon kasvu; näin on tapahtunut esimerkiksi
1997–98.
Lukumäärä ja koko eivät kuitenkaan ole täy-

sin toistensa peilikuvia. 1990-luvun alussa la-
man aikana sekä yritysten lukumäärä että niiden
keskikoko alenivat. Työllisyyden aleneminen
tuli 1991–92 enemmän keskimääräisen yritys-
koon supistumisesta kuin yritysten lukumäärän
vähennyksestä. Elpymisvaiheessa taas yritys-
koon kasvu vaikutti työllisyyttä lisäävästi sa-
maan aikaan kun yritysten lukumäärä vielä ale-

Kuvio 1. Yrityssektorin työllisyyden muutoksen (dlog(L)) komponointi

3 Lukumääriä ja työvoimaa koskevat luvut lähteestä
Tilastokeskus, Suomen yritykset.
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ni. Kuvion viimeisenä vuonna 1998, talouden
kasvaessa ripeästi sekä yritysten lukumäärä että
niiden koko ovat kasvaneet. Viime vuosina
näyttää yritysten lukumäärän kasvunopeus ylit-
täneen yrityssektorin työllisyyden kasvuvauh-
din.
Tulokset yrityskoon muutoksista muuttuisi-

vat hieman, jos yritysten koon mittarina käytet-
täisiin reaalista jalostusarvoa tai liikevaihtoa.
Tällöin erityisesti 90-luvun keskivaiheilla yri-
tysten keskikoon kasvu oli varsin merkittävä te-
kijä yrityssektorin kasvussa. Tämä liittyy voi-
makkaaseen tuottavuuden kasvuun.
Sama hajotelma voidaan tehdä eri toimialoil-

le. Kuvioissa 2 ja 3 on esitetty tulokset neljän
toimialaryhmän osalta4. Lukuja on painotettu
kunkin toimialaryhmän osuudella työllisistä5,
joten käyrät osoittavat suoraan kunkin toimialan

ja kunkin komponentin kontribuution yrityssek-
torin kokonaistyöllisyyteen. Kunakin vuonna
näiden kahden kuvion kaikki käyrät summautu-

Kuvio 2. Yritysten lukumäärän muutos (dlog(N)) toimialoittain, painotettuna työllisyysosuuksilla

4 1) Teollisuus (teollisuus (D), mineraalien kaivu (C)
sekä sähkö- kaasu- ja vesihuolto (E)) 2) Rakentami-
nen (F) 3) Kauppa ja majoitus- ja ravitsemistoiminta
(tukku- ja vähittäiskauppa (G) sekä majoitus- ja ra-
vitsemistoiminta (H)) 4) Rahoitus ja liike-elämän
palvelut (kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I), ra-
hoitustoiminta (J) sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tut-
kimuspalvelut (K)) 5) Muut (»kaatoryhmä», johon
sisällytetty julkinen hallinto ym. (L), koulutus (M),
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut (N), muut yhteis-
kunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (O), toimiala
tuntematon (X), maa- riista- ja metsätalous (A) sekä
kalatalous (B)).
5 Paino on kahden periodin työllisyysosuuksien kes-
kiarvo.
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vat yrityssektorin työllisyyden muutokseen
(dlog(L)). 1990-luvun jälkipuoliskolla suuri
kontribuutio työllisyyteen tuli palvelusektorilta
ja siellä erityisesti yrityskannan lisäyksestä.
Myös teollisuuden yrityskannan lisäyksellä on
ollut suuri kontribuutio. Viime vuosina tämä
vaikutus on hieman vähentynyt kun yrityksiä on
syntynyt jälleen hieman vähemmän. Samalla
yrityskoon kasvun vaikutus on alkanut tuntua.
Rakennustoiminta poikkeaa muista pääaloista
siinä, että yrityskannan kasvu ja koon kasvu
ovat tapahtuneet pääosin samanaikaisesti.
Kuvioissa 4 ja 5 on esitetty sama hajotelma

eri kokoluokille (–9, 10–49, 50–249 ja 250–
työntekijää)6. Erityisesti pienimmän kokoluo-
kan yritysten lukumäärän lisäys on ollut no-

peaa. Viime vuosina myös muiden kokoluokki-
en yritysten lisäys on tuntunut. On kuitenkin
huomattava, että kuvion käyrät peittävät alleen
sen, että pienten yritysten lukumäärä voi lisään-
tyä myös siksi, että suuremmat supistuvat alem-
paan kokoluokkaan ja toisaalta suurempien lu-
kumäärän kasvu tulee osin siitä, että pienemmät
yritykset kasvaessaan tulevat luokitelluksi suu-
rempaan kokoluokkaan. Keskiryhmien (10–49
ja 50–249 työntekijää) yrityskannan kasvu on
nopeutunut huomattavan tasaisesti. Sen sijaan
mikroyritysten ja suurten yritysten luokissa va-
riaatio yrityskannan muutoksissa on huomatta-
va. Mikroyritysten nopean yrityskannan kasvu-
vaiheen jälkeen on tullut hitaamman lisäyksen
vaihe, johon saattaa vaikuttaa yritysten kasvu
suurempiin kokoluokkiin tai se, että suuremmat
yritykset ovat ostaneet pienempiä.

Kuvio 3. Yrityskoon muutos (dlog(L/N) toimialoittain, painotettuna työllisyysosuuksilla

6 Kokoluokka on joka vuonna määritelty erikseen.
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Yritysten keskikokoa tarkasteltaessa havai-
taan, että vaikka 1995 pienimpien yritysten
koon kasvu oli suuri työllisyyteen kontribuoiva
tekijä, muina vuosina yritysten koon kasvu on
ollut selvästi hitaampaa kuin niiden lukumäärän
kasvu. Yritysten keskikoon muutokset vaikutta-
vat lähinnä mikroyritysten ja suurten yritysten
ryhmissä, sen sijaan keskikokoluokissa muu-
tokset ovat vähäisiä. Suurten yritysten ryhmäs-
sä keskikoon vaihtelut ovat suhteellisen suuria,
mikä osittain heijastaa yritysrakenteen muutok-
sia fuusioiden tai yritysten pilkkoutumisten
kautta.
Tuloksista voi vetää väljästi sellaisen johto-

päätöksen, että yritysrakenne on hieman pola-
risoitumassa siten, että kokojakauman ääripäis-
sä muutokset ovat rajumpia ja keskiryhmä ke-
hittyy tasaisemmin.

Edellä olen käyttänyt työntekijämäärää yri-
tystä kohden keskikoon mittarina. Vuonna 1998
Suomen yrityssektorilla oli yhteensä 219 273
yritystä, joissa työskenteli 1 235 054 työnteki-
jää. Keskimääräinen yrityskoko oli siten 5.6
työntekijää. Pienten yritysten suuri lukumäärä
vaikuttaa vahvasti tähän lukuun. Jos lasketaan
keskimääräinen yrityskoko kussakin edellä käy-
tetyistä neljästä kokoluokasta ja painotetaan
näitä kokoluokkien työllisyysosuuksilla, saa-
daan eräänlainen tyypillisen työntekijän työpai-
kan koko (tai työntekijöillä painotettu keski-
määräinen yrityskoko, employee weighted ave-
rage EWA), joka on 388.7 Vaikka keskimääräi-

Kuvio 4. Yritysten lukumäärän muutos (dlog(N)) kokoluokittain, painotettuna työllisyysosuuksilla

7 Ks. Kumar, Rajan ja Zingales (1999). Samantapai-
nen mittari on Davisin ja Henreksonin (1999) käyt-
tämä »coworker mean».
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nen yrityskoko onkin 1995–98 muuttunut vain
vähän, EWA on samalla ajanjaksolla alentunut
418:sta 388:aan. Vaikka tyypillisen työntekijän
työnantajayrityksen koko on ehkä suurehko, sii-
nä on lievästi aleneva trendi.
Suurimpien yritysten työllisyysosuus on 90-

luvulla hitaasti alentunut eikä niillä siten ole
ollut muita ryhmiä suurempaa kontribuutiota
yrityssektorin työllisyyden kasvuun. Kahden
pienimmän kokoluokan työllisyysosuus on taas
lievästi noussut. Tähän on useita syitä. Yksi on
teollisuuden roolin suhteellinen heikentyminen,
lukuun ottamatta tietotekniikkaa. Palvelualoilla,
jotka kasvavat nopeammin, yrityskoko on tyy-
pillisesti pienempi. Toisaalta yritystoiminnassa
käytetään entistä enemmän alihankintaa ja toi-
mintoja ulkoistetaan, jolloin suurimpien yri-
tysten kasvu ei ole samankaltaista kuin ennen.

Osa suuriin teollisuusyrityksiin aiemmin kuulu-
neista toiminnoista tehdään nyt pienemmissä
yrityksissä, jotka ovat palvelualoilla. Myös ns.
uusi talous keskittyy paljolti suhteellisen pieniin
yrityksiin. Mitattaessa yrityskokoa esim. jalos-
tusarvolla tai liikevaihdolla vaikutelma muut-
tuisi kuitenkin hieman, sillä pienet yritykset
ovat selvästi työvaltaisempia. Tällöin Nokian
edustaman suuryrityssektorin rooli on voimak-
kaampi. ETLA:n tuoreen tutkimuksen mukaan
Nokian kontribuutio BKT:n kasvuun on mer-
kittävä, vaikka sen suora työllistävä vaikutus
onkin selvästi pienempi (Ali-Yrkkö, Paija,
Reilly ja Ylä-Anttila, 2000). Kansainvälistymis-
kehitys johtaa siihen, että suurten yritysten
työntekijöistä aiempaa pienempi osa työskente-
lee Suomessa.

Kuvio 5. Yrityskoon muutos (dlog(L/N)) kokoluokittain, painotettuna työllisyysosuuksilla
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3. Nettomuutokset vs. bruttomuutokset

Edellä esitetyt luvut yrityskannan ja työllisyy-
den nettomuutoksista peittävät alleen suuria
bruttomuutoksia eli yritysten syntymisiä ja hä-
viämisiä ja toisaalta olemassaolevienkin yritys-
ten kasvua tai supistumista samalla toimialalla
tai samassa kokoluokassa. Esitetty komponoin-
ti ei myöskään ota huomioon sitä, miten suuria
ne uudet tai poistuvat yritykset ovat, joiden
kautta yritysten lukumäärä muuttuu. Jos laske-
taan suoraan Rajanin ja Zingalesin tapaan yri-
tysten lukumäärän muutoksen ja koon muutok-
sen osuudet työllisyyden muutoksesta, saatai-
siin tulos, että esimerkiksi vuosina 1994–1998
kaikki työllisyyden lisäys olisi tullut yritysten
lukumäärän lisäyksestä ja keskikoon kontribuu-
tio olisi itse asiassa ollut negatiivinen.
Esitän joitakin arvioita näiden tekijöiden

merkityksestä. Kuviossa 6 on esitetty eräillä toi-
mialoilla aloittaneiden ja lopettaneiden yritys-
ten määrä suhteutettuna yrityskantaan keski-
määrin vuosina 1995–19988. Teollisuudessa (D)
sekä aloitus- että lopetusaste olivat keskimäärin
n. 0.10, mikä sijoittuu kuvion keskivaiheille.
Korkeampia asteita on lähinnä palvelualoilla
(kauppa (G), majoitus- ja ravitsemistoiminta
(H), kiinteistö ym. palvelut (K)) ja rakentami-
sessa (F). Aloitusten ja lopetusten »kohtalonyh-
teys» näkyy kuviossa selvästi. Keskimäärin
niillä aloilla, joilla syntyy uusia yrityksiä, myös
monet yritykset lopettavat toimintansa; lukujen

korrelaatio on 0.74. Vastaavista aikasarjoista
havaittaisiin, että kaikilla toimialoilla on ollut
90-luvun loppupuoliskolla aleneva trendi aloi-
tus- ja lopetusasteissa, ts. pahimman laman jäl-
keen yritysten aloitusasteet olivat varsin korkei-
ta, kun yrityskanta sopeutui laman aikana kuol-
leita yrityksiä korvaten. Tämän jälkeen sekä
aloitusasteet että lopetusasteet ovat alentuneet.
Yritysten aloitusten ja lopetusten läheiselle

yhteydelle on vaihtoehtoisia selityksiä (ks. Il-
makunnas, Laaksonen ja Maliranta, 1999, Il-
makunnas ja Topi, 1999). Ensinnäkin osa lu-
vuista on »virheellisiä» havaintoja, joita aiheu-
tuu siitä, että esim. omistajanvaihdoksen yhtey-
dessä voi tulla kirjatuksi yrityksen häviäminen
ja toisen syntyminen. Todelliset aloitus- ja lo-
petusasteet ovat todennäköisesti 60–80 % viral-
lisista luvuista (Mustaniemi, 1997). Toisaalta
uusien yritysten elinkaari on lyhyt ja suuria
aloitusmääriä seuraa pian samojen yritysten
poistuminen. Tämä on ns. pyöröoviperiaate:
yritykset käyvät markkinoilla »kääntymässä» ja

Kuvio 6. Yritysten aloitus- ja lopetusasteet toimialoit-
tain, keskiarvot 1995–98

8 Toimialojen kirjainkoodit määritelty alaviittees-
sä!4. Aloitus- ja lopetusmäärät on suhteutettu kahden
periodin yrityskannan keskiarvoon. Määritelmällis-
ten erojen vuoksi aloitus- ja lopetusasteiden erotus ei
anna täysin samaa keskimääräistä yritysten lukumää-
rän muutosta kuin aiemmissa kuvioissa. Aloitus- ja
lopetusluvut lähteestä Tilastokeskus, Aloittaneet ja
lopettaneet yritykset; yrityskanta lähteestä Tilasto-
keskus, Suomen yritykset.
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poistuvat pian kun toiminta osoittautuu kannat-
tamattomaksi. Toisaalta uudet yritykset syrjäyt-
tävät tieltään vanhoja, tehottomampia yrityksiä.
Nämä prosessit ovat ilmeisesti helpompia juuri
palvelualoilla ja pienten yritysten joukossa, kun
esimerkiksi tarvittava pääomapanos on pieni ja
markkinoille tulo siten helppoa.
Toinen tapa tarkastella bruttovaihtelua työl-

lisyyden vaihtelun takana on pilkkoa toimialoit-
tainen työllisyyden muutos työpaikkojen synty-
miseen kasvavilla toimipaikoilla ja niiden hä-
viämiseen supistuvilla toimipaikoilla9. Toisaal-
ta toimipaikan kasvun (tai supistumisen) taus-
talla voi olla samanaikainen työntekijöiden si-
sään- ja ulosvirtaus. Kuviossa 7 on esitetty
eräillä toimialoilla työpaikkojen vaihtuvuusaste
(työpaikkojen syntymis- ja häviämisasteiden
summa) ja työntekijöiden vaihtuvuusaste (työn-
tekijöiden rekrytointiasteen tai sisäänvirtausas-
teen ja työsuhteiden päättymisasteen tai ulosvir-
tausasteen summa) keskimäärin vuosina 1994–
1996.10

Kuvio osoittaa, että sekä työpaikkojen että
työntekijöiden vaihtuvuus on teollisuudessa al-
haisempaa kuin palvelualoilla tai rakentamises-
sa. Palvelualoille on tyypillistä samanaikainen
joidenkin toimipaikkojen kasvu ja toisten supis-
tuminen, eli alat ovat varsin turbulentteja. Myös
työsuhteet ovat lyhyitä ja vaihtuvia, mikä näkyy
korkeana työntekijöiden vaihtuvuusasteena. Jos
luvut lasketaan työnantajan (toimipaikan) koon
mukaan, pienillä toimipaikoilla vaihtuvuusas-
teet ovat korkeampia kuin suuremmilla (Ilma-
kunnas ja Maliranta (2000a,b), Hohti (2000)).
Siten pienet yritykset luovat bruttomääräisesti
paljon työpaikkoja, mutta tässä yritysryhmässä
niitä myös tuhoutuu paljon eikä pienten yritys-
ten nettomääräinen kontribuutio työllisyyteen
ole niin suuri kuin pelkästään syntyneistä työ-
paikoista voisi päätellä. Osittain tähän perustu-
vat eri maissa esitetyt varsin ristiriitaiset käsi-
tykset pk-yritysten roolista työllisyyskehityk-
sessä 11.
Kun erityisesti tarkastellaan työpaikkojen

syntymistä uusien toimipaikkojen syntymisen
kautta ja työpaikkojen häviämistä vanhojen
poistumisen kautta, saadaan viitteitä siitä, miten

Kuvio 7. Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus
toimialoittain, keskiarvot 1994–96

9 Tässä on käytetty perusyksikkönä toimipaikkaa
eikä yritystä.
10 Toimialat ovat Teollisuus (teollisuus, mineraalien
kaivu, sähkö- kaasu- ja vesihuolto), Rakentaminen,
Kauppa (tukku- ja vähittäiskauppa), Majoitus- ja ra-
vitsemistoiminta, Rahoitustoiminta, Liikenne (kulje-
tus, varastointi ja tietoliikenne), Kiinteistö ym. pal-
velut (kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut). Lu-
vut on laskettu työssäkäyntitilaston yksilöaineistosta
kullekin toimipaikalle. Asteita laskettaessa luvut suh-
teutetaan kahden vuoden keskimääräiseen työvoi-
maan. Vaihtuvuuskäsitteistä ks. Ilmakunnas ja Mali-
ranta (2000a). Nämä luvut perustuvat kirjoitukseen
Ilmakunnas ja Maliranta (2000b).
11 Tästä keskustelusta ks. Davis, Haltiwanger ja
Schuh (1996), Hohti (2000).
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suuri kontribuutio toimipaikkojen lukumäärän
lisäyksellä todella on verrattuna jatkavien toi-
mipaikkojen työllisyyden muutokseen. Yritys-
sektorilla vuosina 1991–1993 poistuneiden toi-
mipaikkojen kontribuutio työllisyyden muutok-
seen oli –5.6%.12 Vastaavasti aloittaneiden toi-
mipaikkojen kontribuutio oli 4.0%. Siten toimi-
paikkakannan muutoksen kautta tapahtunut net-
tovaikutus työllisyyteen oli –1.6%, kun sekto-
rin työllisyyden lasku oli –10.5%. Vuosina
1994–1996 poistuneiden kontribuutio työllisyy-
teen oli –4.9% ja aloittavien 5.7%. Nettovaiku-
tus oli siten 0.8%, kun koko sektorin työllisyys
kasvoi 3%. Nämä luvut perustuvat toimipaikka-
tietoihin, mutta koska suurin osa uusista ja pois-
tuvista yrityksistä on pieniä, ne heijastanevat
hyvin myös yrityskannan muutosten vaikutuk-
sia. Työllisyyden muutoksen komponointi yri-
tysten lukumäärän muutokseen ja koon muutok-
seen selvästi yliarvioi sitä nettovaikutusta, mikä
yrityskannan muutoksilla työllisyyden kannal-
ta on.

4. Politiikkaimplikaatiot
Olen edellä kuvannut eräitä yritysrakenteen
muutostrendejä viime vuosina. Yksi päähavain-
to on se, että yrityskannan muutokset ovat yl-
lättävänkin suuria verrattuna yritysten keski-
määräisen henkilöstömäärän kasvuun. Toisaal-
ta elinkeinorakenteessa näkyy selvä palvelusek-
torin yrityskannan kasvu. Samalla näyttäisi eri-
tyisesti pienten yritysten lukumäärä kasvaneen.
Yrityskannan muutosten vaikutusta työllisyy-
teen vähentää kuitenkin se, että uudet ja poistu-
vat yritykset ovat pieniä.

Yksi johtopäätös tästä on, että elinkeinopoli-
tiikan tulisi tukea yritysten lukumäärän kasvua.
Tämän vastapainoksi on todettava, että seurauk-
sena tämän kaltaisesta kehityksestä on turbulen-
timpi yritysrakenne, koska yritysten aloitukset
ja lopetukset korreloivat voimakkaasti. Yritys-
kannan muutosten takana on varsin suuria yri-
tysten syntymis- ja kuolemislukuja. Elinkeino-
politiikalla on siten vaikea vaikuttaa kovin no-
peasti yrityskannan muutoksiin13 ja aloittavien
yritysten pienen koon takia työllisyysvaikutuk-
set voivat jäädä odotettua vähäisemmiksi. Tär-
keää on siksi myös syntyneiden yritysten elin-
kelpoisuuden takaaminen ja kasvu, ei vain uu-
sien synnyttäminen. Toisaalta turbulenttius voi
olla tärkeää mm. tuottavuuden kasvun kannal-
ta, kun alhaisemman tuottavuuden yritykset
poistuvat ja uusia korkean tuottavuuden yrityk-
siä syntyy (ks. Maliranta, 1999).
Monet yritysrakenteen muutoksista ovat kui-

tenkin suhteellisen hitaita. Suuria ja nopeita
muutoksia voi saada aikaan lama joka pyyhkäi-
see osan yrityskannasta pois, fuusioaallot, yri-
tysten toimintatapojen muutokset sekä nopeasti
leviävät tekniset innovaatiot, kuten nyt tietotek-
niikka. Sen sijaan jotkin muutokset kuten yrit-
täjyyden lisääntyminen tai suuret elinkeinora-
kenteen muutokset tapahtuvat usein hitaammin.
Jos esimerkiksi verrataan yrittäjyysastetta (yrit-
täjien osuus työvoimasta) eri maissa yli ajan,
suurin osa variaatiosta yrittäjyydessä on maiden
välistä vaihtelua, ts. pitkän aikavälin eroja ta-
louksien rakenteissa. Vaihtelu yrittäjyydessä
maiden sisällä yli ajan on selvästi vähäisempää.
Osasyinä hitaisiin muutoksiin ovat paitsi talou-
delliset insentiivit tai hallinnolliset esteet, toki
myös erot yrittäjäominaisuuksissa ja maiden
suhteellisessa edussa esim. matkailun alalla.12 Yrityssektoriin on tässä luettu toimialat C:stä

K:hon. Luvut perustuvat tutkimukseen Ilmakunnas ja
Maliranta (2000b). Ilmakunnas ja Maliranta (2000a)
ja Hohti (2000) esittävät samansuuntaisia lukuja.

13 Ks. Ilmakunnas (1998), jossa tätä valaiseva nume-
roesimerkki.
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Joka tapauksessa tämäkin viittaa siihen, että yri-
tystoiminnan lisääminen elinkeinopolitiikan
avulla on hidasta.
Ilmeistä kuitenkin on, että Suomessa on es-

teitä yrittäjyydelle. OECD:ssä on hiljattain laa-
dittu indeksejä mm. yrittäjyyden esteistä eri
maissa (Nicoletti, Scarpetta ja Boylaud, 1999).
Asteikolla 0–6, missä alhaisempi luku tarkoit-
taa vähäisempiä esteitä, Suomen pistemäärä on
1.9. Tämä sijoittuu hieman aineiston (27 maata)
keskiarvon huonommalle puolelle. Indeksissä
on otettu huomioon hallinnolliset esteet yritys-
ten aloittamiselle, kilpailun esteet sekä hallin-
non ja säätelyn läpinäkyvyys. Viimeksimaini-
tussa dimensiossa Suomi sijoittuu heikoimmin.
Oleellinen tekijä yritysrakenteen muutokses-

sa on ollut toimialarakenteen muuttuminen.
Vielä 90-luvun alussa puhuttiin halveksivaan
sävyyn siitä, että suomalaisia ei voi työllistää
toistensa selkiä pesemällä. Nyt on kuitenkin
nähty, että suuri joukko suomalaisia on työllis-
tynyt sen takia, että ihmiset ovat huomanneet
tarpeen puhua toistensa kanssa matkapuheli-
mella kadulla, junissa jne. Tätä olisi runsas 10
vuotta sitten pidetty ehkä vielä hyödyttömäm-
pänä toimintana kuin selänpesua. Ns. uusi ta-
lous perustuukin paljon uusien palvelujen syn-
nyttämiseen tai vanhojen palvelujen muokkaa-
miseen uuteen muotoon. Muutoinkin elinvoi-
mainen palvelusektori (sekä yrityksiä että kulut-
tajia palvelevat toiminnot) on selvästi tärkeää
työllisyyden kehityksen kannalta, mikä pitäisi
muistaa elinkeinopolitiikassakin.
Jos yritysrakenne muuttuu kohti pienempiä

yrityksiä ja kohti suurempaa palvelusektoria,
tällä on seurausvaikutuksia työmarkkinoilla.
Pieniin työpaikkoihin usein liittyy alhaisempi
palkkataso, suurempi turbulenssi työpaikoissa
(korkeampi työpaikkojen syntymis- ja häviä-
misaste) ja siten korkeampi riski työpaikan me-
nettämisestä. Myös työntekijöiden vaihtuvuus

on suurinta pienillä työpaikoilla. Nämä samat
ominaisuudet ovat tyypillisiä myös palvelualoil-
le, mikä on osin seurausta nimenomaan pienten
työpaikkojen yleisyydestä. Myös pätkätyöt ja
ns. epätyypilliset työsuhteet liittyvät usein ni-
menomaan palvelutoimintojen luonteeseen. Täl-
lä kehityksellä voi olla vaikutuksia työvoimapo-
litiikalle ja esimerkiksi työmarkkinoiden neu-
vottelujärjestelmälle, jotka perinteisesti orien-
toituvat suuriin yrityksiin. Pienten yritysten
kannalta on haasteena se, miten ne pystyvät kil-
pailemaan työntekijöistä palkalla ja työehdoilla
kun työvoimasta vähitellen väestön ikääntyessä
tulee pulaa. On myös mahdollista, että pienem-
pien yritysten insentiivit ja mahdollisuudet esi-
merkiksi työvoiman jatkuvaan kouluttamiseen
ovat heikommat kuin isommissa yrityksissä.

5. Lopuksi
Kuten edellä on todettu, jotkut tutkijat pitä-

vät tärkeänä yritysten koon kasvua. Toiset taas
korostavat pienten yritysten kehittymistä. Voi-
ko yrityskanta tai yrityskoko sitten jatkuvasti
kasvaa? Periaatteessa voisi ajatella, että ilman
ulkopuolisia rajoituksia yritykset kasvaisivat
omalta kannaltaan optimaaliseen kokoon, joka
määräytyy teknisistä ja organisatorisista teki-
jöistä (ks. esim. Kumar, Rajan ja Zingales,
1999). Markkinoiden koko ja sen kasvu sitten
määrittäisi, paljonko yrityksiä voi olla. Käytän-
tö on tietenkin mutkikkaampi. Yritysten kasvua
ja lukumäärää rajoittavat mm. kilpailijat, rahoi-
tuksen saatavuus, hallinnolliset esteet ja kilpai-
lupolitiikka (kuten viime aikoina on nähty, pie-
nissä maissa yritysten on vaikeampi kasvaa fuu-
sioilla kuin suurissa maissa).
On myös selvää, että Suomen kaltaisessa

maassa, jossa väestö ikääntyy ja alkaa jossain
vaiheessa vähetä, ei yrityksiä voi loputtomasti
syntyä lisää. Yrityskannan kasvua voi tukea jul-
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kisten toimintojen osittainen siirtyminen yksi-
tyisiksi, mikä ei kuitenkaan välttämättä lisää
työpaikkoja vaan siirtää ne sektorilta toiselle,
jatkuva yrityskoon aleneminen, jonka trendi pit-
källä aikavälillä on kuitenkin epäselvä, tai kan-
sainvälistyminen, jonka seurauksena yrityksiä
voisi olla enemmän, mutta yhä suurempi niiden
toiminnasta olisi ulkomailla. Yritysmäärää vä-
hentävänä tekijänä tulevaisuudessa on joka ta-
pauksessa se, että väestön ikääntymiseen liittyy
myös yrittäjäkunnan ikääntyminen, mikä voi
johtaa yritysten poistuman kasvuun 2000-luvun
alkupuolella (KTM, 1999).
Yritysten lukumäärä ei tietenkään voi olla

mikään itseisarvo, niin kuin ei voi olla pieni tai
suuri kokokaan. Ilmeisesti kansantalouden kan-
nalta on kuitenkin edullista se, että yrityssekto-
rin koko- ja elinkeinorakenne on monipuolinen.
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