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Yrittäjyyden taloustiede: 
katsaus ja arviointeja*

Vesa kanniainen
Professori

Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos

�E��ek� voisi jo lo�ettaa voiton tavoittelun 
ja keskitt�� sen sijaan h�vinvoinnin jaka�i�
seen?�1

1. Johdanto

Mihin yrittäjiä tarvitaan? Yritykset ja yrittäjät 
luovat sen arvonlisän, jonka varaan kansakun
nan elintaso rakentuu. esim. usa:ssa pkyri
tykset tuottavat 50 prosenttia maan arvonlisäs
tä (Parker 2004). suomessa Pkyritykset tuot
tavat noin 40 prosenttia Bkt:stä ja kaikki yri
tykset 80 prosenttia. Vuonna 2004 suomen 
yritysrekisterissä oli 232000 yritystä. Vaikka 
yritysten lukumäärän informaatioarvo on var
sin rajallinen, niiden luomien työpaikkojen 
määrä, jakauma ja luonne ovat hyvinvoinnin 
kannalta kovin oleellisia. Niinpä yritykset työl
listivät suomessa v. 2004 hieman yli 1,3 miljoo

naa ihmistä. kun yli 250 työntekijän suuryritys
ten osuus oli 37 prosenttia, pienet (10–49 työn
tekijää) ja keskisuuret (50–249) työllistivät 38 
prosenttia. Mikroyritysten (1–9 henkeä) osuus 
oli 25 prosenttia.

Yrittäjien ja yritysten keskeinen rooli kan
santalouden hyvinvoinnin tuottamisessa ei toki 
ole uusi tieto. Vähemmän on konkretisoitu sitä, 
mitä kautta yritysten tuottama arvonlisä hyö
dyttää muuta yhteiskuntaa. toki tosiasia on, 
että hyödyt eivät jää pelkästään yrittäjille itsel
leen. Hyötyjänä on koko yhteiskunta, ensi vai
heessa yritysten työllistämä työvoima, jonka 
toimeentulo on suoraan sidottu yrityksen me
nestymiseen. kuluttajat hyötyvät yritysten in
novaatioista, tuotteista ja palveluista. Nordhaus 
(2004) on laskenut, että esim. innovaatiotoi
minnan sosiaalisista tuotoista suurin osa koh
dentuu kuluttajille halvempien ja parempien 
tuotteiden muodossa. erikseen on lisäksi mai
nittava verottaja, joka kerää verotulonsa julki
sia palveluita ja tulonsiirtoja varten arvonlisäs
tä ja tuotetuista hyödykkeistä.

kansantalouden fundamentteja ovat prefe
renssit ja teknologia. Yrittäjyys määräytyy ih
misten uran valintana preferenssien avulla. 

* Kirjoitus on Kansantaloudellisen aikakauskirjan ���t���. 
En k�sittele �rit�sverotukseen liitt�vi� tee�oja; siit� on te�
keill� erillinen katsaus. Kiit�n �ikko Le�����ke� h��d�l�
lisist� ko��enteista.

1 ���� �leis�k�s���s esitettiin �inulle er��ll� Studia Ge�
neralia �luennolla �elsin��in �lio�istossa.
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Yrittäjän ja yrittäjien toiminnan tuloksena syn
tyy myös uusi teknologia ja tulee hyötykäyt
töön. Vaikka pienet ja keskisuuret yritykset 
tuottavat kansantalouden arvonlisästä liki puo
let, on silti tyypillistä, että taloustieteen oppi
kirjoissa ei edelleenkään käsitellä yrittäjyyttä ja 
sen taloudellista funktiota.2

analyyttisen talousteorian historia on kui
tenkin kohtuullisen lyhyt. Makrotalousteoria 
oli pitkään hallitsevassa asemassa. tämä selit
tyy suhdanneilmiöllä ja sen uskotulla hallitse
vuudella taloudellisessa dynamiikassa. ilmiö 
näkyy myös siinä, kuinka moni makrotaloustie
teilijä on vuorollaan tullut palkituksi Nobel
palkinnolla.

keynesiläisessä makrotalousteoriassa ei juu
ri ollut sijaa yrittäjälle. investointipäätöksiä 
hallitsivat ”eläimelliset vietit”, joihin nähtiin 
yhdistyvän vahva taloudellisia heilahteluja vah
vistava spekulatiivinen käyttäytyminen osake
markkinoilla. Positiivisena kuvauksena inhimil
lisestä käyttäytymisestä ja markkinataloudesta 
tätä näkemystä ei voi pitää virhearviona. sen 
sijaan tähän näkemykseen sisältynyt normatii
vinen lataus ilmeisesti oli ennen aikainen ja 
mahdollisesti johti jopa keskustelun yrittäjyy
den merkityksestä harhaan. Yrittäjyyden ta
lousteorialle on ollut tilaus. tämä katsausartik
keli tarjoaa läpileikkauksen alan teoriaan ja 
ekonometriaan. sisällytän katsaukseen alan 
kansainvälisen tutkimuksen lisäksi tiedossani 
olevan kotimaisen analyyttisen ja ekonometri
sen yrittäjyystutkimuksen, jota on kiitettävästi 
jo julkaistu myös alan kansainvälisissä leh
dissä.

kansantalouden toimialojen keskinäinen vah
vuus ja mm. yritysten optimaalinen koko eri 
toimialoilla noudattaa omia lainalaisuuksiaan, 
joita säätelevät markkinat, kilpailutilanne, yrit
täjyysosaaminen ja myös talous ja kilpailupo
litiikka. toimialojen dynamiikka on oma tee
mansa, johon en juuri voi tässä syventyä.

2. Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyydellä eri ihmiset ilmeisesti tarkoittavat 
eri asioita. toiset lukevat yrittäjäluokkaan lä
hinnä itsensä työllistäjät, esim. ammatinharjoit
tajat, toiset taas näiden ohella myös muita työl
listävät yrittäjät. itsensä työllistäjiä oli oeCd
maissa yrittäjiksi luokitelluista 33,8 prosenttia 
vuonna 1997 oeCd (2000).3 Yrittäjyys itsensä 
työllistämisen muodossa on tietenkin voimak
kainta kehitysmaissa. siksi korkea ”yrittäjyys
aste” ja matala tulotaso korreloivat.4 jos itsensä 
työllistäminen johtuu työllistävien työnantajien 
puuttumisesta, saadaan näennäistä tukea aja
tukselle, että yrittäjyyden edistäminen on kan
santalouden kannalta epäoptimaalinen politiik
kalinjaus. syvällisempää esim. teollisuusmaiden 
harjoittamaa yrittäjyyden tukemisen kritiikkiä 
edustaakin se näkemys, jonka mukaan yrityksiä 
syntyy sosiaaliselta kannalta liikaa rahoitus
markkinoiden informaatioongelmista johtuen 
(ks. jakso 7.6). Vaikka tämä tutkijoiden parissa 
vaikutusvaltainen näkemys on perusteltu yh
den miehen yritysten tapauksessa, se sivuuttaa 
sen sosiaalisen hyödyn, jonka muita työllistävä 

2 ��t� ih�etteli aikanaan Bau�ol (1968) k�s�en, �ilt� tun�
tuisi �a�let il�an �anskan �rinssi�. Vaikka Bau�ol koros�
ti �ritt�j�n teorian ja neoklassisen �rit�ksen teorian inte�
��roi�isen vaikeutta, h�n kuitenkin tavallaan ennakoi �rit�
t�j��den talousteorian tule�ista.

3 Yritt�jien tilastointi on on��el�allista. Niin�� US��n �a�
talaksi v�itett��n �ritt�j��teen viitataan unohtaen, ett� 
US��ssa tilastoiduista �ritt�jist� �uuttuvat ne o�istaja��rit�
t�j�t, jotka sa�aan aikaan t��skentelev�t o�assa �rit�kses�
s��n (Parker 200��).

�� Vrt. Kiander (200��).
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yrittäjä aikaansaa. Hän vapauttaa työvoimansa 
siitä kustannuksesta, jolle hänen työvoimansa 
altistuisi, jos se joutuisi työllistymään oman yri
tyksensä avulla.

Yrittäjyystutkimuksen tehtävänä on tuottaa 
empiirisiä tosiasioita yrittäjyydestä. Yrittäjyy
den talousteorian tehtävänä on selittää nämä 
tosiasiat ja hahmotella etenkin niitä dynaamisia 
mekanismeja (markkinoille tulo, innovointi ja 
riskin otto, kasvuuralle siirtyminen, omistaja
yrittäjän irtaantuminen), jotka selittävät ha
vainnot. Yksi kiistaton havainto on, että mark
kinatalous on luonut enemmän vaurautta kuin 
mikään muu järjestelmä. Mikä on sen salaisuus 
ja mikä on sen yhteys yrittäjyyteen? oma joh
topäätökseni on ollut, että yritysten menesty
minen on koko talouden menestymisen ehto. 
Yrityksillä on niille ominainen elinkaarensa, 
jonka ymmärtäminen on ehto perustellulle vi
siolle yritysten roolista hyvinvoinnin taustalla. 
osalle yrittäjänä toimiville yrityksen optimi
koko on pieni; osalle taas on mahdollista tavoi
tella kasvua. Näitä mekanismeja koskevan tut
kimustyön vahvistuminen on edellytys myös 
perusteltavissa olevalle visiolle oikeasta yrittä
jyyspolitiikasta. Vaikka kehitysmaiden kuin 
myös monien kehitysalueidemme korkea yrit
täjyysaste5 on tulkittavissa pakkoyrittäjyydeksi 
ts. ”nurkkaratkaisuksi”, ei ole selvää, missä 
määrin kysymys on allokaatiovinoumasta ja 
missä määrin taas huonosta tasapainosta.6 to
dellinen ongelma on vaihtoehtojen puute.

Yrittäjyyden aatehistoria jo on osoitus siitä, 
että yrittäjyyden ymmärtäminen on ollut haas

teellinen kysymys. sillä on sekä taloustieteelli
nen että laajempi ulottuvuutensa. dokumen
toidut näkemykset yrittäjyydestä alkavat jo 
ranskassa asuneen ja sittemmin englantiin 
muuttaneen Cantillonin (k. 1734) tuotannosta. 
kun hänen varsin monipuolinen analyysinsa7

näki yrittäjän arbitraattorina, sayn tulkinnassa 
(k. 1832) yrittäjä toimii tuotantoprosessin 
koordinaattorina. sittemmin knight (1921) 
painotti yrittäjää taloudellisen riskin kantajana 
ja schumpeter (1934, 1942) innovaattorina. 
Nämä jo taannoin lausutut ideat tulivat jäädäk
seen. Yrittäjyyden aatehistoriaan liittyy myös 
keskustelu voiton käsitteestä. tuoreempaa tut
kimusaluetta heijastavat jo varsin syvälliset 
pohdinnat yritysten organisaatioteorian alueel
la. Niinpä Coasen (1937) kysymys: ”miksi osa 
transaktioista tapahtuu yritysten (yleisemmin 
organisaatioiden) sisällä eikä markkinoilla” il
meisesti osui naulan kantaan. se johti sittem
min Williamsonilaiseen teoriaan liiketoimikus
tannusten roolista (Williamson 1975) sen sää
telijänä, mitkä toiminnot ulkoistuvat markkina
transaktioiksi ja mitkä taas on aihetta toteuttaa 
mm. hallinta ja informaatiokustannuksista joh
tuvina yrityksiksi kutsuttujen organisaatioiden 
sisällä.

3. Yrittäjät ja kapitalistit

Yksi fataali vallitseva virhearvio yleisessä kie
lenkäytössä lienee yrittäjäluokan ja kapitalisti
luokan samaistaminen. Yrittäjäluokkaan vali
koidutaan omaa elämänuraa koskevan valinnan 
kautta. Yrittäjyysaste ts. yrittäjäluokkaan luo
kiteltujen suhde koko työvoimaan teollistu
neissa länsimaissa vaihtelee 6–8 prosentin vä
lillä.

� Suo�essa alueellista �ritt�j��tt� ja sen taustatekij�it� ovat 
tutkineet Ritsil� ja �ervo (2002), Niitt�kan��as ja �ervo 
(200�) ja �ervo (2006).

6 �llokaatiovinou�ien l�hteit� voivat olla ��. infor�aati�
on e��s���etria, riskinottok�v�n �uute, kil�ailun �uute ja 
julkish��d�kkeiden tarjonnan e��o�ti�aalisuus. 7 htt��//�e�a.news�hool.edu/het/�rofiles/�antillon.ht�



324

K�K 3 / 2006

Yksi modernin yritysrahoituksen teorian 
perusolettamus on, että yrittäjä käynnistää yri
tyksensä monesti ilman omaa pääomaa. Hän on 
tyypillisesti toimintansa alussa kaikkea muuta 
kuin omistava kapitalisti. Yhteiskunta voi ke
hittyä vain uusien ideoiden kautta. ihmisillä on 
erilainen kyky tuottaa ideoita. Yrittäjää onkin 
luonnehdittu niin, että hänellä on idea, mutta 
ei rahaa. rahoitusjärjestelmän ja miksei yrittä
jyyspolitiikankin tehtävänä olisi mahdollistaa 
niiden esiinmarssi, joilla on ideoita, mutta sa
malla rajoittaa riskiä heikkojen ideoiden käyn
nistymisestä. tehtävä on vaikea: markkinat 
päättävät jälkikäteen. osa yrittäjistä menestyy
ja siirtyy aikanaan omistavaan kapitalistiluok
kaan. osa perii alkuvarallisuutta, mutta alussa 
yrittäjät tyypillisesti ovat ”tyhjätaskuja”. kapi
talistiluokkaan siirtyminen koskee vain osaa, 
rikastujia. aloittavista yrityksistä nimittäin 
puolet on kaatunut tai poistunut viidessä vuo
dessa. Yksi yrittäjyyttä koskevan tutkimustradi
tion keskeisistä empiirisesti dokumentoiduista 
lainalaisuuksista onkin, että yritystoiminnan 
riski on suurimmillaan aloittavilla yrityksillä.8

eittämättä yksi tärkeimpiä tutkimustehtäviä on 
saada lisävalaistusta sille, miksi näin on. Mark
kinoille tulo on yleistä (Geroski 1995), mutta 
kustannuksekasta (Crain 2005) ja eloonjäämi
nen vaikeata. Yrittäjäluokan tuloista saatavissa 

oleva informaatio (ks. alla) on paljastavaa. Pie
nillä alkavilla yrityksillä pääomakustannus yrit
täjäriskistä johtuen on korkea (Hall 2002).

suurkapitalismin historia usa:ssa todistaa, 
miten liikenne ja viestintäyhteyksien kehitys 
loi sikäläiset jättiyritykset 1800luvulla toisen 
teollisen vallankumouksen tuotteena. u.s. For
tune 500:n listalla 1990luvulla oli vielä 247 
noista yrityksistä, jotka oli perustettu 1880–
1930 (rajan ja Zingales 2004). teknologia ja 
pääomainvestoinnit nostivat tuottavuuden mo
ninkertaiseksi aikaisemmasta. Myös kuluttajat 
ja työvoima toki hyötyivät, mutta monet alat 
monopolisoituivat. Näin ne pystyivät kehitty
mään vallankäyttäjiksi: kilpailupolitiikalle ja 
kilpailun vahvistamiselle syntyi sosiaalinen ti
laisuus suuryhtiöiden vallan rajoittamiseksi.

4. Empiiristä yrittäjyystutkimusta

Yrittäjyyden tutkimuksen konkreettiset haas
teet ovat moninaiset. Haluaisimme ymmärtää 
mm., millainen yritys on organisaationa, mikä 
ihmistä motivoi yrittäjäksi, miten yrittäjät ra
kentavat maailmankuvansa, miten he arvioivat 
riskinsietokykynsä jne. Monet näistä kysymyk
sistä ovat enemmän ihmis ja yhteiskuntatie
teellisiä kuin taloustieteellisiä. siksi yrittäjyy
den integroiminen neoklassiseen taloustietee
seen ei ole ollut helppoa. Viimeisen 25 vuoden 
aikana tämä on kuitenkin tehty. on yleisem
minkin osoittautunut, että taloustieteen lähes
tymistapa on yllättävän venyvä ja mahdollistaa 
monien sellaisten ilmiöiden mallintamisen, jota 
perinteinen neoklassinen teoria ei vielä osannut 
tehdä.

Yrittäjäluokkaan siirtyminen edellyttää yrit
täjältä tiettyjä ominaisuuksia. Näistä keskeisin 
on yrittäjän oma persoona. Yritysideaa ei tyy
pillisesti voi erottaa yrittäjän persoonasta, kun 

8 Bruderl ��. (1992) ra�ortoivat, ett� saksalaisista start�u� 
��rit�ksist� 2�� �rosenttia lo�etti kahden ensi���isen ja 37 
�rosenttia viiden ensi���isen toi�intavuoden aikana. Cres�
s�n (1996) �ukaan Isossa�Britanniassa 2,� ensi���isen 
toi�intavuoden aikana lo�etti k��nnist�neist� �rit�ksist� 
��� �rosenttia ja kuuden vuoden kuluessa 80 �rosenttia. Por�
tu��alin �rit�ksi� tutkinut �ata ja Portu��al (199��) ra�ortoi, 
ett� uusista �rit�ksist� ensi���isen vuoden aikana kaatui 
20 �rosenttia ja �0 �rosenttia nelj�n ensi���isen toi�inta�
vuoden aikana. Ks. ���s Cress� (2006). Osa �rit�ksist� 
�oistuu �arkkinoilta sen vuoksi, ett� kil�ailijat ostavat ne 
�ois.
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taas työntekijänä voi tyypillisesti toimia kuka 
tahansa alan koulutuksen saanut. Yrittäjä ja 
esiintyvä taiteilija ovat tässä suhteessa samassa 
asemassa. Yrittäjän henkilökohtaisia ominai
suuksia koskevan tutkimustiedon aikaisempi 
katsaus sisältyi 1998 julkaistuun kirjaani ”Yri�
t�kset kansantalouden �erustana. Onko Suo�
�essa riitt�v�sti �rit�stoi�intaa?”. tuolloin re
feroimani ja vuonna 1989 julkaistu evansin ja 
leightonin työ oli uraa uurtava. He tutkivat 
mm. yrittäjäksi ryhtymisen todennäköisyyteen 
vaikuttavia tekijöitä ja vaihtuvia työuria.9 Van 
Praag ja Van ophem (1995) pyrkivät erotta
maan halukkuuden ja mahdollisuudet yrittäjyy
teen, lindh ja ohlsson (1997) käsittelivät mm. 
tulonjaon merkitystä ja schiller ja Crewson 
(1997) identifioivat tekijöitä, jotka erottavat 
menestyneet ja epäonnistuneet yrittäjät niistä, 
jotka eivät ole yrittäjiksi valikoituneet. Yrittä
jyyden periytymistä perheessä tutkiessaan 
lentz ja laband (1990) totesivat, että yli 50
prosenttia yrittäjistä usa:n aineistossa seuraa 
vanhempiaan. Yrittäjän kyky näyttää ”periyty
vän”.10 Perhetaustan vaikutusta ovat tutkineet 
myös uusitalo (2001) ja jäntti (2005). Vaihtu
via työuria suomen aineistolla ovat tutkineet 
Hyytinen ja ilmakunnas (2006a) ja (2006b) 
sekä koulutuksen roolia kangasharju ja Pekka
la (2002).11 Yrittäjyystutkimusta suomessa vah
vistavat lukuisat tuoreet etlan raportit (Ma

liranta ja Nurmi (2004), ekelund, johansson, 
järvelin ja lichtermann (2005), Hyytinen ja 
Pajarinen (2005), Hyytinen ja Maliranta (2006), 
Hyytinen ja rouvinen (2006) ja Hyytinen ja 
ruuskanen (2006)).

tuore selvitys yrittäjyyden rakenteesta suo
messa löytyy ktM:n Yrittäjyyskatsauksesta 
(2006). suomen Yrittäjät järjestö tilastoi ja 
päivittää yrittäjyyttä koskevaa suomen aineis
toa, mitä myös tuottaa Global entrepreneur
ship Monitor projekti.

5. Yritysrahoitusteorian tuleminen

Yritysrahoituksen teoria on ollut tutkijoille kova 
pähkinä. Vaati usean sukupolven tutkijatyön 
ennen kuin läpimurtoja tapahtui. siksikään ei 
ole väärin, että ��eri�an E�ono�i� Review
lehdessä vuonna 1958 julkaiseman teorian 
esittäjät, Franco Modigliani ja M.H. Miller pal
kittiin niistä (ja muista ansioistaan) Nobelpal
kinnoilla, vaikka alan tutkijat tiesivät, että teo
ria oli väärä. sen mukaanhan kapitalistisen 
yrityksen markkinaarvo (käytän tätä termiä 
kypsästä, markkinoille etabloituneesta yrityk
sestä) ei riipu siitä, mikä on yrityksen rahoitus
rakenne. tuloksen haastajiksi nousivat kui
tenkin vasta v. 1976 jensen ja Meckling, jotka 
samaan aikaan taloudellisen agentuuriteorian 
kehityksen kanssa kehittivät teoriansa rahoi
tuksen agentuurikustannuksista �ournal of 
Finan�ial E�ono�i�sin perustajanumerossa jul
kaistussa artikkelissaan. Heidän lähtökohtansa 
oli se tosiasia, että yritysjohdon ja ulkopuolis
ten rahoittajien välillä on intressiongelma. sa
malla kehitettiin argumentteja, joiden mukaan 
tapahtuu virheinvestointeja tai että kannattavia 
investointeja jätetään tekemättä ja että rahoi
tusjärjestelmän on vaikea tätä ongelmaa korja
ta (Myers ja Majluf 1984). Vaikka velkaraha 

9 Vaihtuvien t��urien h��d�nt��inen voidaan n�hd� ���s 
riskinhallinnan v�lineen�.

10 �ervo (2006) ra�ortoi Suo�en aineistolla, ett� niist� �rit�
t�j��erheen la�sista, jotka v. 1970 olivat alle 1���vuotiaita, 
23 �rosenttia oli toi�inut �ritt�j�n� �eriodilla 1987–99. 
Vastaava osuus �alkansaaja�erheiden la�sissa oli 12 �rosent�
tia.

11 ���d�llisen� �etaforana voi ajatella, ett� �ritt�jien la�set 
�eriv�t osaa�is���o�aa (tietoa) vanhe��iltaan sa�aan ta�
�aan, kuin tieto �eri�t�� ��eeneiss�.



326

K�K 3 / 2006

aikaansaa konkurssiriskin, velkaan oivallettiin 
liittyvän hyödyllinen kurivaikutus: velkojat 
pyrkivät monitoroimaan rahoitettaviaan. tämä 
seuraa siitä, että velkasopimuksen velvoitteista 
laistaminen johtaa yhtiön omistus ja päätäntä
oikeuksien siirtymiseen osakkeenomistajilta 
velkojille. Velkarahan käyttö kuitenkin saattaa 
aikaansaada moraalisen uhkapelin ongelman, 
koska se saattaa kannustaa liialliseen riskinot
toon. tämä johtuu siitä, että velkaisen yrityk
sen osakepääoma on luonteeltaan ostooptio. 
sen arvo siksi riippuu positiivisesti riskistä. ra
hoituksen agentuuriteoria oli näin syntynyt ja 
yritysrahoituksen tutkimusalue saanut todelli
sen tutkimusohjelman.12

6. Yritys organisaatioteoriassa

Yritysten sisäiseen arkkitehtuuriin pureutuu
yritysten organisaatioteoria. sen lähtökohtia 
ovat eritelleet Holmström ja tirole (1989). 
alan tutkimusta käsittelee myös �andbook of 
Entre�reneurshi� Resear�h� �n Interdis�i�linar� 
Surve� and Introdu�tion (acs ja audretsch 
2003). organisaatioteoria onkin kehittynyt 
omaksi erilliseksi tutkimusalueekseen. Yhtenä 
teemana voidaan mainita johtajuuden analyysi 
(Hermalin 2000). siinä tarkastellaan myös kan
nustinmekanismeja ja työntekijöiden ja johdon 
palkkiojärjestelmiä. tämä tutkimustraditio hei
jastaa samalla ns. corporate governance teo
rian tulemista. sen tehtävänä on ollut selvittää, 
millä tavalla on hallittavissa niitä ristiriitaisia 
intressejä, joita omistajien, yhtiön hallituksen 
ja liikkeenjohdon välille voi syntyä.

7. Yrittäjyyden neoklassinen
talousteoria

Yrittäjyyden ymmärtäminen edellyttää monien 
tieteenalojen tutkimusponnistusta. Yrittäjän 
persoona ei ole vähiten tärkeä tutkimuskohde, 
hänen motivaationsa ja sen syntyminen on toi
nen tärkeä tekijä, hänen kykynsä tarttua tilai
suuteen on tärkeä, kuin on myös hänen kykyn
sä tarvittaessa innovoida, organisoida, koordi
noida ja markkinoida. Ymmärtämyksen raken
tamiseksi kaiken takana on oltava käsitys ihmi
syydestä. onko yrittäjä siis ”ahne”? ovatko 
muut ihmiset, siis yrittäjän työllistämä työvoi
ma ja kuluttajat vähemmän ahneita ja onko 
heihin kehittynyt enemmän hyveitä? joka ta
pauksessa saamme aamuisin tuoretta leipää ei 
siksi, että leipuri olisi hyväntahtoinen vaan sik
si, että hän haluaa tehdä voittoa, kuten jo adam 
smith kirjoitti.

taloustieteessä yrittäjyyden tutkimuksen 
käynnistyttyä 1970luvun lopussa yrittäjää ja 
yrittäjyyttä on tarkasteltu kolmesta näkökul
masta: (i) yrittäjä liiketoiminnan organisaatto
rina, (ii) yrittäjä riskinkantajana, ja (iii) yrittäjä 
innovaattorina. Vuonna 2005 kykloksessa jul
kaistu Bianchin ja Henreksonin artikkeli lähtee 
tästä jaottelusta ja seuraan tätä jaottelua sitä 
kuitenkin täydentäen. on selvää, että mainitut 
kolme kirjallisuudenhaaraa jo kattavat yrittä
jyyden taloustieteestä merkittävän osan. on 
myös selvää, että nämä eri selitykset ovat toi
siaan täydentäviä, eivät poissulkevia. en näe 
aihetta pessimismiin sen suhteen, etteikö näillä 
ulottuvuuksilla täydennetty neoklassinen teoria 
tarjoaisi yrittäjyydestä hyödyllistä analyysia, 
kuten toisinaan ajatellaan. emme koskaan voi 
ymmärtää tyhjentävästi neoklassisen talous
tieteen metodeilla kuluttajankaan aivotoimin
taa.

12 Yrit�srahoituksen teoria on niin laaja, ett� sit� ei t���n 
kirjoituksen �uitteissa ole �ahdollista katsastaa �ksit�iskoh�
taisesti.
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7.1. Yrittäjän organisatorinen kyky

lucasin malli (1978) oli ensimmäisiä, jossa ana
lyyttisesti käsiteltiin yrittäjää tuotannon koor
dinoijana. talous on siinä kilpailullinen, kysyn
täpuolta ei tarkastella. Yrittäjyys tuodaan tuo
tantofunktioon kykymuuttujan kautta. opti
maalinen uran valinta täyttää kriteerin, että 
kyvykkäimmistä tulee yrittäjiä. Yritysten koko
jakauman ja yrittäjyyden kyvykkyyden välillä 
vallitsee riippuvuus. lucas tutki ehtoja, joiden 
vallitessa yritysten kasvunopeus on riippuma
ton niiden koosta (tunnetaan Gibratin lakina). 
empiirisesti tämä propositio on sittemmin kiis
tetty. Myös on kyseenalaistettu olettamus, että 
kaikkein lahjakkaimmista tulee yrittäjiä.13 Yrit
täjien tulojen jääminen keskimäärin työnteki
jöiden tulojen tasolle (ks. alla) nimittäin sotii 
tätä tulkintaa vastaan, mutta toisaalta heijastaa 
myös sitä, että uran valinta on riskipäätös ja 
riskit voivat olla epäsymmetriset. lucasin mal
lissa ei kuitenkaan ollut yrittäjän riskiä eikä 
rahoitusongelmia. Yrittäjän kyvykkyyden luon
teesta lazear (2002) onkin esittänyt, että yrit
täjältä vaaditaan osaamistaitojen paletti, ei vain 
yhtä spesiaaliosaamista.

7.2. Yrittäjyyskynnys ja riskit

Yritysidean toimivuutta voi testata vain mark
kinoilla. ratkaisevaan asemaan nousevat ostajat 
ja heidän tuntemattomat mieltymyksensä, pre
ferenssit. tässä suhteessa jokainen uusi tuote 
on experiencehyödyke. Markkinatesti on ar
moton. Yrittäjyyteen liittyvästä riskistä viestit
tävät voittojen (siten yrittäjien tulojen) varians
si, konkurssitilastot sekä osakkeiden hinnan 

volatiliteetti.14 Markkinoille tulo on kuin riskil
linen reaalioptio, johon liittyy aina startup 
kustannus. Yrittäjäriskiä vastaan ei voi ostaa 
vakuutusta. Markkinat eivät voi tarjota vakuu
tusta: ihmisillä on parempi tieto preferensseis
tään vapaaajan suhteen kuin on vakuutusyh
tiöillä. Myös riskinjakajia on niukalti. rahoitus
sopimukset ovat joko velkasopimuksia tai ns. 
epätäydellisiä riskirahoitussopimuksia.

kanbur (1979) ja kihlstrom ja laffont 
(1979) olivat ensimmäiset analyyttiset työt yrit
täjästä riskinkantajana. Mallit tarkastelevat 
yrittäjäuran valintapäätöstä. kanburin malliin 
sisältyvä yrittäjäriski voidaan tulkita yrittäjän 
kykyriskiksi (tai vaihtoehtoisesti teknologisek
si riskiksi). Yrittäjäksi valikoidutaan ennen, 
kuin tuo kyky on tiedossa. Mallissa jo näkyy
sittemmin omaksuttu ajatus, että ihmiset ovat 
työntekijöinä homogeenisia mutta että heidän 
kykynsä yrittäjänä poikkeaa radikaalisti. Näin 
yrittäjän tulo on sensitiivisempi yrittäjän uran 
valinneen henkilökohtaisille ominaisuuksille 
kuin on palkkatulo työntekijän henkilökohtai
sille ominaisuuksille. kokemus osoittaa ja ”si
peria opettaa”. kihlstrom ja laffont tuottivat 
proposition siitä, että korkean riskinsietokyvyn 
ihmisistä tulee yrittäjiä ja että mitä suurempi on 
riskinsietokyky (mitä pienempi riskinkaihtami
nen), sitä suurempi tulee yrityksen koko ole
maan.15 Näiden mallien kontribuutio on yrittä
jäluokan tasapainosuuruuden johtaminen yrit
täjän ja työntekijän eroavista riskeistä ja tästä 
johtuvista tuloeroista (kanbur) ja riskinkaihta
misesta (kihlstrom ja laffont) johtuvana. sa
malla määräytyy kansantalouden tulonjako ts. 

13 Ks. ���s Laussell ja de Breton (199�).

1�� �ovanovi� (1982) ar��u�entoi, ett� tehotto�at �rit�kset 
karsiutuvat.

1� �e kuitenkin olettivat, ett� �ritt�jiksi r�ht�vill� ei olisi 
varallisuuson��el�ia eik� siten konkurssiriski�.
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tasapainopalkka ja yrittäjän tulo residuaalina. 
lisäksi kihlstrom ja laffont arvioivat allokaa
tion tehottomuuden lähteitä: riskinkaihtami
nen ja yrityksen koko, riskin kantamisen kes
kittyminen yksinomaan yrittäjälle sekä liian 
monen yrityksen käynnistyminen.

Bianchi ja Henrekson pohtivat oivallista 
kysymystä siitä, onko yrittäjän riskinkannossa 
sittenkään kyse heidän vahvemmasta riskin
sietokyvystään vai pääomamarkkinoiden epä
täydellisyyksistä, jotka jättävät riskit suurem
massa määrin yrittäjien kannettavaksi. Malleis
sa, joissa pääomamarkkinat ovat kilpailulliset 
ja joissa siis rahoittajien nollavoittorajoite on 
voimassa (de Meza ja Webb 1987, 1999), pää
omamarkkinat itse asiassa rahoittavat liikaa 
riskihankkeita.

epävarmuus on sitä, että tuleville maail
mantiloille ei voi ajatella asetettavan todennä
köisyyksiä. onko knightilainen erottelu riskin 
ja eimallinnettavan epävarmuuden välillä hyö
dyllinen idea? kuulun niihin, jotka pitävät tätä 
kysymystä sittenkin semanttisena. oleellista 
on, että vaikka pääomamarkkinat osallistuvat 
yrittäjäriskin jakamiseen (kuin myös työvoima 
siltä osin, kuin palkkakulut eivät ole kiinteitä), 
yrittäjän riskiä vastaan ei voi ostaa vakuutusta. 
Yrittäjyysriski jää vakuuttamatta myös hyvin
vointiyhteiskunnassa (Parker 1996 ja ilmakun
nas ja kanniainen 2001).16 Näin pitääkin olla: 
muutoin olisi siirrytty sosialismiin, jossa yrittä
jän ponnistusta ei tarvittu.

se, että yrittäjäksi ryhtyminen sisältääkin 
riskin, jota palkkatyöläisellä ei ole, johtuu
useasta tekijästä. Yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy
tyypillisesti ”uponneita kustannuksia”, joita 

tulovirta ei sittemmin välttämättä kata. Yrittä
jyyskompetenssi on myös spesifistä, ts. sitä ei 
voi suunnata tai hajauttaa monille aloille. li
säksi yrittäjän palkansaajalleen maksama tulo 
on etuoikeusasemassa, kun taas yrittäjän tulo 
on residuaali.17 esitän liitteessä yrittäjien ja pal
kansaajien vuositulojen jakauman desiileittäin 
suomessa (Holm 2000). Havaitaan, että yrittä
jien ja palkansaajien keskitulot eivät suomessa 
merkittävästi eroa.18 Ylimmästä desiilistä kui
tenkin nähdään, että yrittäjissä on enemmän 
rikastuneita kuin on palkkatyöläisissä. Nämä 
ovat siirtymässä kapitalistiluokkaan. Nähdään 
myös, että alimmissa tuloluokissa on myös 
enemmän yrittäjiä kuin palkkatöissä. toisinaan 
pienyrittäjän oma tulo jää pienemmäksi kuin 
mitä on hänen palkkatyöläiselleen maksama 
palkka. samalla muistutamme siitä, että liitteen 
taulukosta toki puuttuu aidosti ”alin” desiili, 
ts. konkurssiin menneet yrittäjät. oleellisin ha
vainto kuitenkin on, että yrittäjän tulon varians
si on korkeampi kuin on palkkatulon varians
si.19

työaikaa koskeva selvitys osoittaa, että yrit
täjä tekee 23 % pidempää työviikkoa kuin 
työntekijät (suomen Yrittäjien tilastot). Yrittä

16 Sinn (199�) on t���n ��rkin�t kiist����n, �utta h�nen 
�allinsa ei ole sovelias t���n k�s���ksen arvioi�iseen, 
koska h�nen �allissaan ei ole �ritt�j��.

17 �arkoitus ei ole sanoa, ett� �alkkat��l�isen el��� olisi 
riskit�nt�. ��nell� on riski kouluttautua v��r�lle alalle. 
Suhdanneil�i� tai toi�ialojen katoa�inen luovat t���aik�
kariskin jne. �arkoitus on sanoa, ett� jos sa�a henkil� �e�
nee vaihtoehtoisesti t���arkkinoille, h�nell� on ene���n 
vaihtoehtoja ja h�nell� on t��tt����sturva. Yritt�j�n� h��
nen riskins� olisi suure��i, koska �ritt�j�riski� vastaan ei 
voi ostaa vakuutusta.

18 OECD��aissa, �ukaan lukien US��ssa, �ritt�j�t ansait�
sevat keski���rin v�he���n kuin �alkkat��l�iset (Parker 
200��). Vain En��lannissa asia on ��invastoin.

19 Ks. ���s Poutvaara ja �uo�ala (200��). �a�iltonin 
(2000) �ukaan itsens� t��llist�jien �atala tulotaso ei selit� 
sill�, ett� he olisivat k�v�tt��i�.
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jillä on tämän vastapainona palkansaajia pa
rempi mahdollisuus aliraportoida tulonsa ve
rottajalle. Yrittäjä myös kykenee nauttimaan 
yrityksen sisällä ns. yksityisiä hyötyjä, mikä 
edustaa agentuurikustannusta ulkoisten rahoit
tajien näkökulmasta (jensen ja Meckling 1976). 
Näiden hyötyjen vastapainona on mainittava 
yrityksen perustamiseen liittyvät hallinnolliset 
kulut, joista ainakaan osa ei ole verotuksessa 
huomioon otettavia.

angloamerikkalaisissa maissa säätelyn kus
tannukset ovat matalimmat. esim. usa:ssa 
säätelyn kustannusrasitus henkeä kohden las
ketusta Bkt:stä on 1,69 prosenttia (djankov
ym. 2001). säätelyn kustannusrasitus on pieni 
yrittäjälle myös kanadassa. se on henkeä koh
den lasketusta Bkt:stä 2,25 prosenttia. euroo
pan maissa prosessin kokonaiskustannus on 
selvästi suurempi. esim. saksassa kokonaiskus
tannus on 32,49 prosenttia ja italiassa 44,82
prosenttia. Pohjoismaissa prosessin kokonais
kustannukset henkeä kohden lasketusta Bkt:
sta sen sijaan ovat samaa tasoa: ruotsi 7,76, 
suomi 10,76, tanska 11,20 ja Norja 11,92. jo 
nämä luvut viestittävät siitä, että yritysten 
markkinoille tuloon liittyy byrokratian aiheut
tamia kertakustannuksia. Fonseca, lopezGar
cia ja Pissarides (2001) ja Pissarides (2001) 
osoittavat, että käynnistyskustannukset vähen
tävät työllistymistä, mutta kasvattavat markki
noilla jo toimivien yritysten kokoa. Myös toi
miville yrityksille hallinnolliset kustannukset 
ovat korkeat. esimerkiksi alle 20 työntekijän 
yrityksissä liittovaltion sääntelyn aiheuttamat 
kustannukset usa:ssa (taloudelliset, työpaik
kaan liittyvät, ympäristömääräyksiin liittyvät 
ja verotukseen liittyvät) ovat jopa 7,647 dol
laria työntekijää kohden laskettuna (Crain 
2005).

on selvää, että sääntely on välttämätöntä. 

täytyy olla tietoa käynnistyvistä yrityksistä ja 
on selvää, että niiden tulee noudattaa paitsi 
lainsäädäntöä myös hyviä eettisiä periaatteita. 
osa sääntelystä edustaa kuitenkin turhaa kus
tannusta. on myös näyttöä siitä, että sääntelyn 
yrityksille aiheuttamat haitat ovat regressiivisiä 
ts. kohdentuvat suhteellisesti kaikkein voimak
kaimmin pieniin yrityksiin.

7.3. Työmarkkinat ja yrittäjyys

kanburin mallissa määräytyi yrittäjätulojen ja 
työtulojen osuus funktionaalisessa tulonjaossa. 
siinä ei vielä ollut silti täysipainoista riskien 
erottelua yrittäjien ja palkansaajien välillä, kos
ka työmarkkinat olivat mallissa kilpailulliset. 
Näin yrittäjien riskit heijastuivat myös työvoi
man palkoissa. Ns. implisiittisten työsopimus
ten teoriassa yrittäjä luo työvoimalle riskiva
kuutuksen vakauttamalla palkkatuloa. järjes
täytyneillä työmarkkinoilla palkoista neuvotel
laan. Palkkakehityksen aikasarjat ovat vakaam
pia ja palkoista on neutraloitu riskiä pois. 
kanniainen ja Vesala (2005) ovat osoittaneet, 
miten neuvottelumallissa ulkopuoliset (edus
kunnan tekemät) päätökset (työsuhdeturva, 
työttömyyskorvaus) vahvistavat työntekijä
osapuolen neuvotteluvoimaa. työsuhdeturva
järjestelyt ovat perusteltuja työntekijän kan
nalta, jonka riskinkantokyky on rajallinen. sa
malla ne kuitenkin oeCdaineiston perusteel
la saatujen tulosten mukaan kasvattavat yrittä
jän riskiä ja rajoittavat uusien yritysten synty
mistä ja markkinoille tuloa (ks. myös kanniai
nen ja leppämäki 2005). Nämä propositiot 
ovat myös sopusoinnussa niiden tulosten kans
sa, jotka ilmakunnas ja kanniainen (2001) ra
portoivat.
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7.4. Tulovero ja riskien sosialisointi

kanburin mallin lopputavoitteena oli kysyä, 
onko progressiivinen verotus hyvä asia yrittä
jyyden kannalta. Hänen johtopäätöksensä on, 
että verotuksen progressio voi vaikuttaa kum
paankin suuntaan riippuen riskinkaihtamisen 
luonteesta. johtopäätöksen rajallisuutta ovat 
kuitenkin arvioineet kriittisesti Black ja de 
Meza (1997), jotka ovat esittäneet, että riski
hankkeita tulee subventoida, ei verottaa.

idean tuloverotuksen kyvystä ”sosialisoida” 
osa riskeistä yhteisesti kannettavaksi julkisen 
vallan kautta esittivät domar ja Musgrave 
(1944) klassisessa analyysissaan. tulos perus
tuu olettamukselle täydellisestä tappioiden vä
hennysoikeudesta. samalla, kun verottaja vie 
osan riskituotosta, verotus myös pienentää tuo
ton varianssia tarjoten näin riskivakuutuksen. 
startup yrittäjälle tällaista sosialismia ei kui
tenkaan ole tarjolla: hän ei voi diversifioida 
aktiviteettiaan ja vähentää epäonnistuvan pro
jektin tappioita voitollisten projektien tuotois
ta, koska tuottoja ei ole.20 Myöskään velkoja ei 
helpolla tule riskiä jakamaan. rajoitetun vas
tuun periaate, joka aikanaan oli aivan keskei
nen mekanismi kapitalismin kehittymiselle 
(rajan ja Zingales 2004), ei tule kaatuvan yrit
täjän tueksi. Pankit vaativat vakuuksia ja yrit
täjä voi joutua vastaamaan riskistä omalla asun
nollaan.21

oleellista on todeta, että vaikka yrittäjälle on 
luotavissa työttömyysvakuutus tuloriskiä vas
taan, varsinaista yrittäjäriskiä (”asset risk”) ei 
voi vakuuttaa. Yksityiset vakuutusmarkkinat 
eivät tällaista vakuutusta voi kehittää, sillä kan
nustin työskennellä projektin parissa voi säilyä 
vain, jos yrittäjä joutuu itse kantamaan riskinsä. 
konkurssilainsäädännöllä on merkitystä. sen 
evaluoinnissa riitelee kuitenkin kaksi tavoitetta: 
tiukka lainsäädäntö tuottaa tehokkaampia yri
tyksiä, mutta vähemmän ja jokin kultajyvä voi 
jäädä syntymättä. löysä lainsäädäntö saattaa 
taas suosia heikkolaatuisia projekteja, mutta 
kohtelee inhimillisemmin epäonnistuvaa yrittä
jää.

Myös palkansaajan ja yrittäjän sosiaalitur
van erot vaikuttavat yrittäjäksi ryhtymiseen. 
Holm ja onnela (2004) ovat todenneet, että 
palkansaajan siirtyessä yrittäjäksi hänen työttö
myysturvansa ei juuri heikkene. sen sijaan epä
onnistuneen yrittäjän palatessa työlliseksi hä
nen työttömyysturvansa heikkenee.

7.5. Yrittäjä innovaattorina

luova tuho niittää satoa nopeasti kehittyvillä 
toimialoilla ja markkinajohtajan niskaan hen
gittää kaiken aikaa markkinajohtajuutta tavoit
televa toinen yritys.22 schumpeterille yrittäjä oli 
kuitenkin enemmän uusien innovaatioiden 
käyttöönottaja kuin niiden keksijä. innovaatio
kirjallisuus onkin etääntynyt alkuperäisestä 

20 Yritt�j�riskin �erkit�s on suurin �rit�ksen alkuvaiheessa. 
����n vision, jonka on esitt�n�t ��. �all (2002), ovat 
for�uloineet Kanniainen, Kari ja Yl��Lieden�ohja (200�, 
2006) �rit�ksen elinkaari�allissa, jossa k��nnist�v� �rit�s 
voi kaatua ja vain osa selvi�t�� kasvu�uralle.

21 Vuodelta 1997 oleva selvit�s (Bor�� ja Bor��) osoittaa, ett� 
32 �rosentilla kaikista �ritt�jist� (21 �rosentilla heid�n �er�
heist��n) 100 �rosenttia henkil�kohtaisesta varallisuudesta 
oli sidottu vakuudeksi vuonna 199��. Vastaavat luvut vuonna

1996 olivat vain hie�an �atala��ia (29 ja 19 �rosenttia). 
Usea��alla kuin �uolella �ritt�jist� 2�–100 �rosenttia hen�
kil�kohtaisesta varallisuudesta oli sidottu lainan vakuudek�
si sek� vuonna 199�� ett� 1996.

22 ���hion ��. (2002) ovat for�uloineet t���n s�hu��ete�
rilaiseksi tulkitun idean. Glazer, Kanniainen ja Poutvaara 
(200��) tutkivat �arkkinajohtajuuden s�nt��ist� ja vaihtu�
�ista hi��h te�h �alalla.
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schumpeterilaisesta yrittäjästä ja painottaa sen 
sijaan yritysten välistä t&kkilpailua. on syn
tynyt propositio siitä, että yhteys talouden in
novaatiokyvyn ja kilpailullisuuden välillä on 
kaksinainen: kilpailu toki vauhdittaa innovaa
tioita, mutta toisaalta liian raju kilpailu voi nii
tä hidastaa. kun teknologinen kehitys etääntyy
poikkeuksellisten yksilöiden, yrittäjien ponnis
tuksesta ja jää suuryritysten spesialistien käsiin, 
kapitalismin kone alkaa schumpeterin mukaan 
yskiä. empiirinen tutkimus ei kuitenkaan ole 
ratkaissut kysymystä siitä, mikä on yrityskoon 
ja innovaatiokyvyn yhteys.

Holmes ja schmitz (1990) tarkastelivat kas
vun taustavoimia, mutta olettivat teknisen ke
hityksen eksogeeniseksi. Yrittäjyydessä heidän 
mukaansa on oleellista kyky reagoida nopeasti 
uusiin mahdollisuuksiin. lahjakkaat yrittäjät 
kehittävät muita todennäköisemmin menesty
vän yrityksen. tämä idea on nykyisen spinnoff 
kirjallisuuden edeltäjä. jälkimmäisessä (esim. 
Hellman 2002) tarkastellaan uuden yrityksen 
syntymistä siten, että innovaation tehnyt työn
tekijä irtoaa yrityksestä perustamalla oman yri
tyksen. ristiriitaa emoyrityksen välillä ei vält
tämättä tule, jos innovaatio ei kuulunut yrityk
sen ydinliiketoimintaalueeseen.

7.6. Rajoittaako rahoituksen saatavuus
yritysten syntymistä vain syntyykö
yrityksiä liikaa?

1990luvulla yritysrahoitukseen syntyi lähes 
tyhjästä kokonaan uusi rahoitusinstituutio, 
venture capital rahoitus. toimiala käynnistyi 
heti sodan jälkeen, kun american research and 
development rahoitusyhtiö oli perustettu. 
Monet menestystarinat (esim. apple Compu
ter, Genentech, intel, lotus ja Microsoft) sai
vat sittemmin venture capital rahoitusta. Ven

ture capital rahoituksen oleellisia piirteitä on 
ollut riskihankkeiden huolellinen valinta, ra
hoituksen tarjoaminen ilman vakuutta, mutta 
(varsinkin usa:ssa) vaiheistettuna ja rahoitta
jan osallistuminen aktiivisesti yrityksen toimin
taan kassavirtaoikeudet säilyttäen. Venture 
capital rahoituksen teorian kehittämisessä oli
kin keskeinen oivallus, että rahoittaja ei pelkäs
tään tarjoa rahaa vaan myös oman osaamisensa 
käynnistyvän yrityksen tukemiseen. kun hänen 
neuvontapanoksensa tulkittiin tuotantopanok
seksi ja kun hyödynnettiin teoriaa optimaalisis
ta rahoitussopimuksista, saatiin mikrotalous
teorian välineet hyötykäyttöön. ensimmäisenä 
tämän oivalluksen esittivät repullo ja suarez
(1999) artikkelissa, joka julkaistiin vasta vuo
sien päästä.23 Hartin oivallinen analyysi (2001) 
osoittaa, kuinka riskirahoittajan mukaan saa
miseksi tarvitaan myös velkojia osarahoittajina. 
Velkojat huolehtivat osaltaan yrittäjän valvomi
sesta ja näin riskirahoittajan osuus on turva
tumpi.

Merkittävä osa aiempaa yrittäjyyttä koske
vaa empiiristä tutkimusta on tähdännyt sen 
hypoteesin tutkimiseen, onko rahoituksen ra
joitettu saatavuus yritysten syntymistä hidas
tava tekijä.24 on pyritty selvittämään, missä 
määrin henkilökohtainen varallisuus vahvis
taa yrittäjyyttä. Varallisuusvaikutus on tulkittu

23 ��n� ��iv�n� venture �a�ital �rahoituskirjallisuus on var�
sin laaja, ks. Kanniainen ja Keus�hni���� (200�). Suo�alaista 
tutki�us�anostusta t�ll� alueella edustavat Kanniainen ja 
Le�����ki (2002), Kanniainen ja Keus�hni���� (2003, 200��), 
���tinen (200�) ja Gehri�� ja Stenba�ka (200�). Ks. ���s 
�akalo ja �oivanen (200�).

2�� E��iirisi� tutki�uksia, joissa on identifioitu likviditeet�
tirajoitusten �erkit�s, ovat olleet ��. Evans ja �ovanovi� 
(1989), �oltz�Eakin, �oulfaian ja Rosen (199��a, 199��b), 
Blan�hflower ja Oswald (1997), Lindh ja Ohlsson (1996), 
Il�akunnas ja �o�i (1999) ja �ohansson (2000).
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merkiksi siitä, että riski pienenee, koska moral 
hazard ongelmaa ei synny.

Yritysrahoituksen merkitystä arvioitaessa 
on todettava, että viime vuosikymmenten aika
na rahoitusmarkkinat ovat merkittävästi kehit
tyneet ja monipuolistuneet. Voi siis olla, että 
rahoitusrajoitteiden merkitys on vähentynyt, 
joskaan tätä ei ole ekonometrisesti verifioitu. 
toista tärkeätä havaintoa edustaa teoreettinen 
propositio siitä, että uusia yrityksiä itse asiassa 
syntyisi liikaa. tämän teorian kehittivät de 
Meza ja Webb (1987), (1999) ja sitä ovat viime 
aikoina tarkentaneet Boadway ja keen (2005).

Mainitun teorian idea on yksinkertainen. 
kun kilpailullisilla rahoitusmarkkinoilla toimi
vat rahoittajapankit tai venture capital rahoit
tajat eivät voi tuntea luoton tai rahoitusta hake
van projektin ominaisuuksia (tuottoa tai riskiä 
tai molempia), luottoriskit hinnoitellaan keski
määräisen odotetun tuoton perusteella. Näin 
keskimääräistä parempien projektien rahoitus
kustannus tulee liian korkeaksi ja keskimääräis
tä heikompien liian matalaksi. Virhehinnoittelu
johtaa siihen, että huonoimman toteutuvan 
projektin sosiaalinen arvonlisä on negatiivinen 
eikä sen olisi tullut saada rahoitusta.

Väite, että yrityksiä syntyy liikaa, on taval
laan hätkähdyttävä. toimiiko rahoitusjärjestel
mä reaalimaailmassa todella tällä tavalla vai 
vain mallimaailmassa? jos argumentti on oikea, 
se saattaisi osaltaan selittää sitä, miksi uusista 
yrityksistä niin monet kaatuvat. teoriaa ei kui
tenkaan ole toistaiseksi testattu. epäsuoraa 
evidenssiä ko. proposition puolesta tarjoaa in
ternetkupla ja sen puhkeaminen vuoden 2000
aikoihin. jopa venture capital toimiala, jossa 
kompetenssi ja riskin arviointi ovat niin laa
dukkaita kuin ne suinkin voivat olla ja joka on 
rakennettu oikeaoppisille kannustimille, epä
onnistui.

7.7. Yrittäjän optimismi

optimismi on ihmisellä upea elämänasenne, 
mutta ovatko yrittäjiksi ryhtyvät epärealistisen 
optimistisia kuten de Meza ja southey (1996) 
ja Coelho, de Meza ja reyniers (2004) ovat 
esittäneet. landier ja thesman (2003) kysyivät, 
edustaako yrittäjäksi ryhtyminen virhearviota 
ja täyttääkö se ”voittajan kirouksen” tunnus
merkin. He päättelivät aineistosta, että opti
mistiset yrittäjät epäonnistuvat muita useam
min.

Psykologiset tutkimukset ovat kuitenkin 
ristiriitaisia. Niinpä ihmisten riskinsietokyky
vaikuttaa ratkaisevasti heidän ammatin ja 
uranvalintaansa. Barsky ym. (1997) tarjoavat 
tästä dramaattista evidenssiä. Varsin laajamit
taisessa otoksessa ilmeni, että ihmisistä yli 
75 % oli valmis hylkäämään sellaisen hyvin 
palkatun työpaikkatarjouksen, jossa oli 50 pro
sentin todennäköisyys kaksinkertaistaa heidän 
sen hetkinen tulonsa ja 50 prosentin todennä
köisyys sen putoamiseen kolmannekselle nykyi
sestään. useampi kuin kaksi kolmesta oli val
mis hylkäämään tämän tarjouksen, vaikka tulon 
putoaminen olisi ollut vain 20 prosenttia nyky
tasosta.

8. Yrittäjyyspolitiikan perusteista

lukumääräisesti aika suuri osa yritystoiminnas
ta on itsensä työllistävää ammatinharjoittamis
ta. se voi olla ”pakkoyrittäjyyttä” siinä mieles
sä, että muiden perustamia työpaikkoja ei ole 
tarjolla. Näin on etenkin kehitysalueilla mutta 
globaalissa mielessä varsinkin kehitysmaissa. 
itsensä työllistäviä yrittäjiä on eniten alhaisen 
tulotason maissa tai alueilla (esim. euroopassa 
kreikassa, Portugalisssa ja italiassa). suomessa 
sama havainto koskee kehitysalueita. Näiden 
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yrittäjien yhteiskunnallista tuottoa ei sovi vä
heksyä: ainakaan he eivät ole jääneet veron
maksajien elätettäväksi, vaan ovat luoneet itse 
oman työpaikkansa. kun talouspolitiikan ta
voitteeksi on nähty yrittäjyyden edistäminen, 
on taustaajatuksena ollut niiden kultajyvien 
löytäminen, jotka perustuvat korkeaan osaami
seen ja joilta voidaan odottaa kasvuhakuisuut
ta. koska näiden kultajyvien identifiointi ei ole 
helppoa – ostajat ratkaisevat – yrittäjyyspolitii
kalle riittää haasteita.

tutkimustyö on jo kiitettävästi identifioinut 
yrittäjyyteen liittyviä lainalaisuuksia. silti yrit
täjyyspolitiikan kannalta tutkimustyö ei tällä 
hetkellä tarjoa yksiselitteisiä vastauksia. teo
reettisessa työssä on tuotettu vaikutusvaltainen 
argumentti (de Meza ja Webb) siitä, että rahoi
tusjärjestelmä käynnistää heikkoja yritysideoita 
liikaa. Politiikkaimplikaatio on raju: uusia yri
tyksiä pitäisi verottaa. samaa näkemystä tukee 
myös argumentti rahoittajien keskinäisen kil
pailun vaikutuksista: jos rahoittajat ovat kärsi
mättömiä kilpaillessaan hyvistä hankkeista, he 
tekevät myönteisiä rahoituspäätöksiä liian var
hain ja hankkeet ovat siksi liian riskillisiä 
(tremblay 2004). Verotuksen vaikutuksia sel
vitettäessä usa:n aineistoilla on kuitenkin to
dettu, että tuloveroasteen nostaminen itse 
asiassa lisää yritysten markkinoille tuloa. tämä 
näyttäisi heikentävän de MezaWebb argu
mentin kantavuutta. kun todetulle verovaiku
tukselle on haettu selitystä, on päätelty, että 
yrittäjillä on paremmat mahdollisuudet veron
kiertoon kuin palkansaajilla. Yritysten inves
tointihalukkuutta tutkiessaan rosenin (2005) 
tulokset toisaalta osoittavat, että tuloveroasteen 
nostaminen vähentää käynnistyvien yritysten 
investointihalukkuutta.

rahoitusjärjestelmän ja yrittäjyyden moni
mutkaisen vuorovaikutuksen perusteella on 

vaikeata antaa tutkimustyöhön rakentuvia po
litiikkasuosituksia, ks. myös Boadway ja 
trembley (2005). ilmakunnaksen ja kanniaisen 
(2001) työn valossa paras keino edistää yrittä
jyyttä on onnistua kansantalouden vakauttami
sessa. suomen eu ja eMujäsenyys ovat eli
minoineet kotimaiset rahapoliittiset riskit ja 
luoneet työmarkkinoille kauan kaivatun inflaa
tiokurin. Yrittäjyyden yleisten edellytysten 
kannalta kaikki tämä on ollut suomessa mer
kittävä asia. toisaalta kasvusysäykset voivat 
tapahtua vain taloudessa, jossa on tilaa riittä
välle dynamiikalle, muutoksille. upsideriskin 
on siksi oltava riittävä, jotta se toimii houkutti
mena.

suomen talouspolitiikka lienee perinteises
ti suosinut suuria yrityksiä. tämä oli ilmeistä 
etenkin aikana, jolloin suomi oli ”kollektivisoi
dun riskinkantamisen maa” (kanniainen 1993) 
ja pääoma tehotonta (Pohjola 1996). tässä kir
joituksessa on silti vain pinnallisesti voitu si
vuta kysymystä optimaalisesta yritysten koko
jakaumasta. en myöskään ole esittänyt juuri 
kilpailuoikeudellisia näkökohtia. 
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K�K 3 / 2006

LiiTE: Kaksi selvitystä yrittäjien tuloista Suomessa

1. Yrittäjien ja työntekijöiden keskitulot lähellä toisiaan; yrittäjillä tulovarianssi suurempi

kotitalouksien tulonjakauma päämiehen sosioekonomisen aseman mukaan tulodesiileittäin* (Holm 
2000):

i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X

työntekijät 14,8 7,3 9,5 11,1 12,1 11,6 13,8 13,5 11,8 14,5
Yrittäjät 10,2 9,2 5,8 16,6 18,2 17,1 16,1 11,0 11,8 24,3

* desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan 
tulon perusteella. luvut summautuvat sataan riveittäin.
lähde: suomen tilastollinen vuosikirja, 1997.

2. selvitys yrittäjien tuloista. lähde: ”Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa 
verotuksessa”, suomen Yrittäjät (2005), perustuu verohallituksen tietoihin.
– Vuoden 2003 verotustietojen mukaan yrittäjien bruttotulot olivat keskimäärin 21 % suurem

mat kuin palkansaajilla ja heidän käteen jäävät tulot olivat 24 160 euroa eli 16 % suurem
mat.

– Yrittäjien tekemien työtuntien määrä on 22 % suurempi kuin palkansaajilla. työtuntia koh
ti laskettu käteen jäävä tulo jäi yrittäjillä palkansaajia pienemmäksi vuonna 2003.

– Yrittäjinä toimivia henkilöitä on sekä pienituloisissa tuloluokissa että suurituloisimmissa 
tuloluokissa suhteellisesti enemmän kuin palkansaajia. kolmanneksella yrittäjistä veronalaiset 
tulot jäivät vuonna 2003 pienemmiksi kuin metalliteollisuuden minimipalkka tuona vuonna. 
Vastaavasti 1 039 yrittäjällä kaikkiaan runsaasta 180 000 yrittäjästä veronalaiset tulot ylittivät 
300 000 euroa.

– lakisääteiset vakuutusmaksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli 
36,1 %, kun se palkansaajilla oli 30,0 %. Yrittäjien ankarampaa verotusta korottaa erityises
ti Yelvakuutusmaksu, joka oli 21, 4 % Yeltyötulosta, palkansaajan työeläkemaksun ol
lessa 4,6 %.




