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1. Johdanto

Väitöskirjani suomenkielinen nimi on ”Essei-
tä rahoitussopimusten teoriasta”. Rahoitusso-
pimusten teoria voidaan yksinkertaistetusti
määritellä tutkimukseksi, jossa tarkastellaan
millaisia rahoitukseen liittyviä järjestelyjä rahoi-
tuksen hakijat ja antajat keskenään tekevät
(Hart, 2001). Tutkimuksessani rajoitun tarkas-
telemaan tilannetta, jossa rahoituksen tarvitsi-
joita ovat investointihankkeisiinsa rahoitusta
tarvitsevat yritykset.

Nykyisin tunnustetaan laajasti ja myös ym-
märretään, että rahoitusmarkkinoiden kehitty-
neisyydellä ja talouskasvulla on vahva yhteys
(ks. esim. Levine 2004). Talouskasvun kannal-
ta on tärkeää, että rahoitusjärjestelmä kanavoi
riittävästi rahoitusta yritysten kannattaviin in-
vestointeihin. Rahoitusmarkkinoiden toimi-
vuuden parantaminen – mm. yritysten rahoi-
tuksessa – onkin tärkeässä roolissa esimerkiksi

Euroopan Unionin kunnianhimoisissa kasvuta-
voitteissa.

Siihen nähden, kuinka paljon nykyisin ko-
rostetaan yritysten ulkoisen rahoituksen saata-
vuuden ja oikean kohdentumisen tärkeyttä, on
hiukan yllättävää, että yritysten rahoituksella
oli kauan varsin vähäpätöinen asema valtavir-
ran taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Talous-
tieteen historian kenties yhdessä tunnetuim-
mista, Modiglianin ja Millerin (1958) artikke-
lissa itse asiassa osoitetaan, että kuvitteellises-
sa maailmassa, jossa ei ole veroja, kannustin-
ongelmia tai epäsymmetriseen informaatioon
liittyviä ongelmia, yritysten rahoitusrakenteel-
la ei ole merkitystä. Tällaisessa maailmassa on
yhdentekevää rahoittaako yritys toimintansa
velkarahoituksella, osakerahoituksella vai mo-
nimutkaisemmilla rahoitusmuodoilla.

Modiglianin ja Millerin teoriaa ei voida ny-
kyisin – eikä voitu ilmeisesti teorian syntyaika-
nakaan – pitää kovinkaan tarkkana kuvaukse-
na reaalimaailmasta. Modiglianin ja Millerin
teorian mukaan esimerkiksi yritysten käyttä-
män velkarahoituksen ja oman pääoman ehtoi-
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sen rahoituksen suhteen tulisi olla riippuma-
ton systemaattisista tekijöistä. Empiirisissä tut-
kimuksissa (esim. Rajan ja Zingales 1995) on
kuitenkin osoitettu, että systemaattisilla teki-
jöillä on vaikutusta yritysten rahoitusrakentee-
seen. Modiglianin ja Millerin mallissa ei myös-
kään ole selkeää roolia rahoituksen välittäjille,
kuten pankeille, vaikka todellisuudessa pankit
ovat edelleenkin selvästi tärkein yritysten ul-
koisen rahoituksen lähde.

Näistä puutteista huolimatta Modiglianin ja
Millerin artikkelin merkitys on kiistaton. Se
näytti suunnan, johon talousteoriaa tulee kehit-
tää, jotta ymmärtäisimme yritysten rahoitus-
käyttäytymistä ja eri rahoitusmuotojen ja -insti-
tuutioiden rooleja yritysten rahoituksessa. On-
kin sanottu, että suuri osa viimeisten vajaan vii-
denkymmenen vuoden rahoitusteoriasta on
pyrkinyt vastaamaan kysymykseen: Mitä Mo-
diglianin ja Millerin teoriasta puuttuu? Modi-
glianin ja Millerin artikkeli loikin tavallaan
”agendan” laajalle tulevalle tutkimukselle
(Hart 2001).

Merkittävä osa viimeaikaista kirjallisuutta
perustuu lähtökohtaan, että Modiglianin ja
Millerin teorian puuttuvia palasia ovat yrittä-
jien ja rahoittajien väliset intressiristiriidat ja
heidän välisensä informaation epäsymmetri-
syys sekä rahoitussopimusten epätäydellisyys.
Intressiristiriidat ja informaatio-ongelmat ovat
keskeisiä ominaisuuksia informaation taloustie-
teessä, joka on perusteellisesti muokannut ta-
loustieteellistä ajattelua useilla eri taloustieteen
osa-alueilla (ks. esim. Stiglitz 2000, 2002). In-
formaation taloustieteen merkitystä ilmentää
se, että useat alan pioneerit on viime vuosina
palkittu ansioistaan Nobelin taloustieteen pal-
kinnolla. Epäsymmetriseen informaatioon poh-
jautuvan rahoitussopimusten teorian keskeinen
oletus on se, että rahoitusta hakevalla yrittäjäl-

lä on usein parempaa tietoa kuin rahoittajilla
esimerkiksi rahoituksen käyttötarkoituksesta,
investointihankkeidensa onnistumismahdolli-
suuksista ja riskeistä, yrittäjän ja yrityksen hen-
kilöstön osaamisen tasosta sekä kyvystään ja
halustaan maksaa saamansa rahoitus takaisin.
Taloustieteellisin termein, yrittäjällä on usein
yksityistä informaatiota rahoituksen takaisin-
maksun todennäköisyyteen vaikuttavista teki-
jöistä. Informaation taloustieteen uraauurtava
tulos on se, että yrittäjien ja rahoittajien kan-
nustimet joko paljastaa tai salata tätä yksityis-
tä informaatiota vaikuttavat perinpohjaisesti
markkinatasapainon, rahoitussopimusten ja
rahoitusinstituutioiden ominaisuuksiin.

Yksi näistä informaation taloustieteen uraa-
uurtavista tuloksista on se, että toimivilla ra-
hoitusmarkkinoilla kehittyy ns. ”korjaavia me-
kanismeja” (Stein 2001) lievittämään epäsym-
metrisen informaation tai epätäydellisten sopi-
musten aiheuttamia ongelmia. Esimerkiksi yri-
tysten rahoitusrakenne, kannustimiin perustu-
vat sopimukset ja yritysten rahoittaminen ra-
hoituksen välittäjien kuten pankkien kautta
voidaan tulkita epäsymmetrisen informaation
ja epätäydellisten sopimusten ongelmia lievit-
täviksi korjaaviksi mekanismeiksi. Väitöskirja-
ni tutkimukset – kuten monet muutkin rahoi-
tussopimusten teorian tutkimukset – voidaan
yleisellä tasolla nähdä analyyseiksi siitä, millai-
sia korjaavia mekanismeja syntyy tilanteissa,
joissa yrittäjän ja rahoittajan välinen informaa-
tio on epäsymmetristä tai heidän välisensä ra-
hoitussopimukset epätäydellisiä.

2. Tutkimuksen kysymyksen-
asettelut, oletukset ja keskeiset
tulokset

Väitöskirjani koostuu johdantoluvun lisäksi
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neljästä erillisestä itsenäisestä tutkimusluvusta,
tosin luvut 3 ja 4 pohjautuvat samaan aikaisem-
paan tutkimukseen. Kaikki luvut tarkastelevat
yrittäjän ja rahoittajan tai rahoittajien välistä
sopimustilannetta, jossa yrittäjällä on tuotan-
nollinen investointihanke, mutta ei riittävästi
rahaa sen toteuttamiseen. Yrittäjä hakee rahoi-
tusta rahoittajalta, jolla puolestaan on rahaa,
mutta ei tuotannollisia investointihankkeita.
Maailmassa, jossa informaatio ja sopimukset
olisivat täydellisiä, tilanne olisi ongelmaton.
Kaikki nettoarvoltaan positiiviset investointi-
hankkeet saisivat rahoitusta ja negatiiviset ei-
vät. Edellä mainitut informaation epäsymmet-
risyyteen ja sopimusten epätäydellisyyteen liit-
tyvät ongelmat monimutkaistavat yrityksen ja
rahoittajan välistä sopimustilannetta tavoilla,
joita analysoin tutkimuksissani.

Ensimmäinen tutkimusluku

Ensimmäinen tutkimusluku kuuluu ns. opti-
maalisten rahoitussopimusten teorian eli secu-
rity design -teorian kirjallisuushaaraan (ks.
esim. Allen ja Winton 1995). Optimaalisten
rahoitussopimusten malleissa rahoitussopi-
mukset ovat ainakin osittain endogeenisia.
Optimaalisten rahoitussopimusten mallit eroa-
vat täten perinteisistä rahoitusrakennemalleis-
ta, joissa tarkastellaan yrityksen valintaa annet-
tujen eksogeenisten rahoitusmuotojen – pää-
asiassa velka- ja osakerahoituksen – välillä. Op-
timaalisten rahoitussopimusten teoriassa sen si-
jaan astutaan tavallaan askel taaksepäin, ja tar-
kastellaan miksi tietynlaisia rahoitussopimuk-
sia ylipäänsä käytetään. Mallien keskeisenä ta-
voitteena on osoittaa, miksi ja milloin yleisesti
käytetyt rahoitussopimukset, kuten velkasopi-
mukset, voidaan tulkita optimaalisiksi sopi-
muksiksi ympäristössä, jossa yrittäjän ja ra-

hoittajan välillä on epäsymmetrisen tai epä-
täydellisen informaation kaltaisia kitkatekijöi-
tä.

Optimaalisten rahoitussopimusten teorias-
sa tarkastellaan sitä, kuinka investointihank-
keen tulevat tuotot ja yritykseen ja investointi-
hankkeeseen liittyvät erilaiset kontrollioikeu-
det jaetaan optimaalisesti yrittäjän ja rahoitta-
jan välillä. Ensimmäisessä tutkimusluvussani
keskityn tulevien tuottojen jakamisen ongel-
maan. Aikaisemmassa kirjallisuudessa on osoi-
tettu, että tapa, jolla ns. tavallinen velkasopi-
mus jakaa yrittäjän investointiprojektin tuotot
yrittäjän ja rahoittajan välillä, on optimaalinen
ns. käänteisen valikoitumisen malleissa, joissa
yrityksillä on yksityistä informaatiota odotettu-
jen tuottojensa jakautumisesta ja rahoitusmark-
kinat ovat täysin kilpailulliset (esim. Innes 1993
sekä Wang ja Williamson 1998). Tutkimukses-
sani tarkastelen, mikä vaikutus rahoittajan
markkinavoimalla on optimaalisen sopimuksen
muotoon. Aikaisemmista aihepiirin tutkimuk-
sista poiketen tarkastelen tilannetta, jossa usei-
den keskenään kilpailevien rahoittajien sijasta
yritysten ainoa mahdollinen rahoituksen lähde
on monopolirahoittaja. Osoitan, että tällaises-
sa tilanteessa optimaalinen sopimus on ns.
käänteinen velkasopimus, joka on täysin erilai-
nen kuin tavallinen velkasopimus.

Tulos on mielestäni tärkeä sen vuoksi, että
velkasopimukset näyttäisivät käytännössä ole-
van vallitsevia myös silloin, kun rahoittajilla on
markkinavoimaa. Tällä perusteella käänteiseen
valikoitumiseen perustuvat velkasopimusten
selitysmallit eivät näyttäisi olevan empiirisesti
riittäviä. Muut velkasopimusten optimaalisuut-
ta selittävät mallit, kuten esimerkiksi ns. costly
state verification -mallit (Townsend 1979),
saattavatkin tarjota uskottavammat perustelut
velkasopimusten optimaalisuudelle.
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Toinen tutkimusluku

Toinen tutkimusluku eroaa jonkin verran väi-
töskirjan muista tutkimusluvuista kysymyksen-
asettelultaan ja mallittamistavaltaan. Luvussa
tarkastelen ns. informoidun rahoittajan, joka
voidaan tulkita esimerkiksi pankiksi, kannus-
timia rahoittaa yrityksiä luottojen lisäksi myös
osakerahoituksella.

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on
laajasti tunnettu velkarahoitukseen potentiaa-
lisesti liittyvä agentuuriongelma. Jos yrittäjillä
on yksityistä informaatiota investointihank-
keidensa riskipitoisuudesta ja mahdollisuudet
valita riskipitoisuudeltaan erilaisten hankkei-
den välillä, voimakkaasti velkarahoitteinen yrit-
täjä saattaa investoida hyvin riskipitoisiin in-
vestointihankkeisiin. Jensenin ja Mecklingin
(1976) tunnetun artikkelin mukaan tätä velka-
rahoitukseen liittyvää ns. riskisubstituutio-on-
gelmaa voidaan lievittää rahoittamalla yritystä
velkarahoituksen sijasta osakerahoituksella.

Jos riskisubstituutio on todellinen ongelma,
se kohdistuu erityisen voimakkaasti pankkei-
hin, jotka rahoittavat yrityksiä pääasiassa vel-
kamuotoisilla sopimuksilla, kuten tavallisilla
pankkiluotoilla. Näin ollen pankkien voisi
odottaa rahoittavan yrityksiä velkarahoituksen
lisäksi merkittävästi myös osakerahoituksella.
Todellisuudessa pankkien osakesijoitukset luo-
tottamiinsa yrityksiin ovat useimmissa maissa
varsin vähäisiä, ja näidenkin omistusten taus-
talla näyttäisivät olevan usein enemmän histo-
rialliset kuin taloudelliset syyt. Luvussa 2 ra-
kennan mallin, jonka avulla pyrin selittämään
tätä ristiriitaa rahoitusteoriaan perustuvien en-
nakko-odotusten ja empiiristen havaintojen vä-
lillä.

Kirjallisuudessa on osoitettu, että edellä esi-
tetty argumentti pankkien osakeomistuksen

eduista luototettavien yritysten riskisubstituu-
tio-ongelman lievittäjänä pätee malleissa, jois-
sa ei ole otettu huomioon pankkien kykyä mo-
nitoroida, eli hankkia velallisistaan rahoitus-
suhteen kannalta olennaista informaatiota, ja
yritysten mahdollisuutta hankkia rahoitusta
myös muista rahoituslähteistä kuin pankeista
(John ym. 1994). Tutkimuksessani osoitan, että
kun nämä tekijät otetaan huomioon, pankkien
osakeomistuksille jää vain pieni tai olematon
rooli mahdollisen riskisubstituutio-ongelman
lievittäjänä.

Tutkimukseni perusteella pankkien luotot-
tamiinsa yrityksiin tekemien osakesijoitusten
hyöty yritysten riskisubstituutio-ongelmien lie-
vittäjänä voi olla pieni tai olematon. Tämä tu-
los saattaa osaltaan selittää pankkien todelli-
suudessa varsin vähäisiä osakeomistuksia. Tut-
kimukseni täydentää myös ns. sekarahoituksen
kirjallisuutta, joka tarkastelee milloin yrityksen
kannattaa rahoittaa hankkeensa yhdistelmällä
informoitua rahoitusta, kuten pankkirahoitus-
ta ja ei-informoitua rahoitusta, kuten piensijoit-
tajilta hankittua rahoitusta (ks. esim. Repullo
ja Suarez 1998 ja heidän viittaamansa kirjalli-
suus).

Kolmas tutkimusluku

Kuten edellä esitin, ensimmäisessä tutkimuslu-
vussa tarkastelen mitä yrittäjä ja rahoittaja so-
pivat rahoitussopimuksessaan yrittäjän inves-
tointihankkeen tulevien tuottojen jaosta. Kol-
mannessa tutkimusluvussa sopimusongelma on
monimutkaisempi. Tuottojen jakamisen lisäk-
si yrittäjä ja rahoittaja sopivat myös investoin-
tihankkeeseen liittyvien ns. päätösvalta- eli
kontrollioikeuksien jaosta.

Rahoitussopimukset, kuten velka- tai osa-
kesopimukset, antavat rahoittajille ensimmäi-
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sessä tutkimusluvussa käsiteltyjen kassavirtaoi-
keuksien lisäksi myös tiettyjä päätösvaltaoi-
keuksia. Esimerkiksi velkojat voivat ääritilan-
teessa vaatia yrityksen asettamista konkurssiin,
mikäli yritys ei suoriudu veloistaan. Osakkeen-
omistajilla on puolestaan esimerkiksi äänioi-
keus tietyissä yrityksen kannalta suurissa pää-
töksissä, kuten yrityksen hallituksen valinnas-
sa. Epätäydellisten sopimusten oletukseen pe-
rustuvissa rahoitussopimusten malleissa rahoi-
tussopimuksia luonnehditaankin paitsi niiden
kassavirtaoikeuksien myös niiden päätösvalta-
oikeuksien kautta.

Tämän kirjallisuudenhaaran lähtökohta on
se, että yrittäjän ja rahoittajan väliset rahoitus-
sopimukset ovat luonteeltaan tietyssä mielessä
epätäydellisiä. On esimerkiksi luontevaa ajatel-
la, että yrityksen investointihankkeen onnistu-
mismahdollisuudet riippuvat tekijöistä, jotka
paljastuvat vasta hankkeen kuluessa, tai hank-
keen kuluessa tehtävistä päätöksistä. Investoin-
tihankkeen onnistumiseen vaikuttavat esimer-
kiksi yrittäjän ammattitaito tai hankkeen ku-
luessa tehtävät henkilöstövalinnat. Tällaisia
asioita voi olla kuitenkin vaikea sisällyttää ra-
hoitussopimukseen kahdesta syystä. Ensiksi
kolmansien osapuolien, kuten tuomioistui-
mien, voi olla vaikeaa tai mahdotonta verifioi-
da tiettyjen muuttujien arvoja. Tällöin tällaisia
muuttujia ei voida sisällyttää sopimukseen,
koska kukaan ei voi ratkaista asiaan liittyviä
mahdollisia sopimusosapuolten välisiä erimie-
lisyyksiä. Toiseksi joitakin tärkeitä tulevaisuut-
ta koskevia tekijöitä voi olla mahdotonta sisäl-
lyttää sopimukseen, koska niiden kuvaileminen
riittävällä tarkkuudella etukäteen on joko mah-
dotonta tai äärimmäisen kallista.

Jos sopimukset olisivat täydellisiä, päätös-
vallan jaolla ei olisi merkitystä. Tällöin sopi-
musosapuolet tekisivät molempia osapuolia si-

tovan sopimuksen, joka määrittelisi osapuolten
velvoitteet kaikissa mahdollisissa maailmanti-
loissa ja joka määräisi sopimusta rikkovalle osa-
puolelle äärimmäisen kovat sanktiot. Epätäy-
dellisen sopimusten kirjallisuuden keskeinen
havainto on, että tilanteissa joissa sopimukset
ovat yllä kuvatulla tavalla epätäydellisiä, on
olennaisen tärkeää kenellä on oikeus tehdä yri-
tystä koskevia päätöksiä.

Epätäydellisten sopimusten oletukseen pe-
rustuvissa rahoitussopimusten malleissa on tut-
kittu mm. tavallisiin velkasopimuksiin sisään-
rakennettua päätösvaltaoikeuksien jakoa. Tun-
netuin esimerkki tästä kirjallisuudesta on
Aghion ja Bolton (1992). He osoittavat epätäy-
dellisten sopimusten mallissaan, että yrittäjän
ja rahoittajan välinen rahoitussopimus tietyillä
ehdoilla jakaa päätösvallan yrittäjälle hyvässä
maailmantilassa ja rahoittajalle huonossa maail-
mantilassa. Aghionin ja Boltonin tulkinnan
mukaan velkasopimuksen voidaan tulkita jaka-
van päätösvallan edellä kuvatulla maailmanti-
lalle ehdollisella tavalla.

Aghionin ja Boltonin mallissa päätösvalta
on yksittäinen valtaoikeus, joka ei ole jaettavis-
sa. Heidän mallissaan kaikki päätösvalta on
joko yrittäjällä tai rahoittajalla. Mitään väli-
muotoja ei tarkastella. Viimeaikaiset, erityises-
ti Kaplanin ja Strömbergin (2003, 2004) teke-
mät, empiiriset tutkimukset yritysten ja niitä
rahoittavien pääomasijoittajien eli venture
capital -yritysten välisistä rahoitussopimuksis-
ta ovat osoittaneet, että yrittäjän ja pääomasi-
joittajan välisissä sopimuksissa sovitaan tyypil-
lisesti useiden eri päätösvaltaoikeuksien, kuten
äänioikeuksien, johtokuntapaikkojen tai likvi-
dointioikeuksien jaosta, ja että päätösvallan
jako voi olla varsin hienovaraisilla tavoilla eh-
dollinen mm. yrityksen taloudellista asemaa
kuvaaville mittareille. Tutkimuksessani laajen-
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nan Aghionin ja Boltonin mallia tavoitteena
rakentaa malli, joka olisi paremmin sopusoin-
nussa näiden uusien empiiristen havaintojen
kanssa. Tutkimukseni voidaan tulkita askeleek-
si nykyisistä binääristen ja jakamattomien pää-
tösvaltaoikeuksien malleista kohti malleja, jois-
sa päätösvalta on ainakin osin moniulotteinen
ja jaettavissa oleva.

Neljäs tutkimusluku

Neljäs tutkimusluku on lyhyt kommentti edel-
lä mainittuun Aghionin ja Boltonin malliin.2

Osoitan, että heidän artikkelinsa keskeinen tu-
los pätee vain tietyn lisäehdon vallitessa, jonka
johdan tutkimuksessani. Lisäksi osoitan, että
heidän artikkelissaan esittämä numeerinen esi-
merkki ei toteuta tätä lisäehtoa.

Tulosta voitaneen pitää siinä mielessä mer-
kittävänä, että Aghionin ja Boltonin artikkeli
on kirjallisuudenhaaransa yksi tunnetuimmis-
ta ja siteeratuimmista artikkeleista.
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