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Teknologian kehityksen ja julkisen
t&k-rahoituksen vaikutukset yrityksiin*

Jyrki Ali-Yrkkö
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etla

uudet ja entistä paremmat tuotteet, tuotan
totavat ja muut innovaatiot ovat oleellisia teki
jöitä yritysten menestymisessä ja lisäarvon tuot
tamisessa ja sitä kautta tärkeitä myös kansan
talouden kasvun ja koko yhteiskunnan kan
nalta.

Vaikka innovaatioita on muitakin kuin tek
nologisia, niin teknologiaan liittyvät keksinnöt
ja innovaatiot ovat korostuneet eri maiden har
joittamassa elinkeinopolitiikassa. sen sijaan
että kansantalouden menestystä ja kasvua yri
tettäisiin parantaa esimerkiksi suojatulleilla,
nykyään yhtenä politiikkakeinona käytetään
julkisen sektorin myöntämää rahoitusta tekno
logian kehitystä eli tutkimusta ja tuotekehitystä
varten. suomessa tätä yrityksille suunnattua
t&krahoitusta myöntää tekes (teknologian ja
innovaatioiden kehittämiskeskus).

Miksi julkisen sektorin kannattaa
antaa t&krahoitusta yrityksille?

taloustieteen teoriat tarjoavat kaksi pääselitys
tä sille, miksi valtion tai julkisen sektorin pitäi
si ylipäätään antaa rahaa yrityksille. ensimmäi
nen niistä liittyy rahoitusmarkkinoiden puut
teisiin. Mikäli rahoitusmarkkinat toimisivat
täydellisen hyvin, niin jokainen kannattava in
vestointihanke saisi rahoitusta. käytännössä
näin ei ole. erityisesti aineettomat investoinnit,
kuten tutkimus ja tuotekehityshankkeet ovat
sellaisia investointeja tulevaisuuteen, joissa ra
hoituksen saatavuus tai sen hinta voivat muo
dostua ongelmaksi. Miksi?

yrittäjän on erittäin vaikea kertoa kaikkea
informaatiota rahoitusta tarvitsevasta t&k
hankkeesta. yrittäjällä tai yrityksellä on siis
erilainen informaatio t&kinvestoinnista kuin
mahdollisella rahoittajalla (ks. myös akerlof
1970). esimerkiksi joissain tapauksissa tuote
kehityshankkeen merkityksen ymmärtäminen
edellyttäisi erittäin syvällistä teknistä osaamista
tai tietotaitoa, jota rahoittajilla tuskin on. Vaik
ka siis yritys haluaisikin kertoa kaiken tiedon
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tuotekehityshankkeesta, niin se ei pysty sitä
välittämään (tanayama 2007). joissain tapauk
sissa yritys tai yrittäjä ei tiedonvuotamisen pe
losta halua kertoa kaikkia yksityiskohtia tule
vasta tutkimushankkeesta (kamien & schwartz
1978). Molemmissa näissä tapauksissa ulko
puolisen rahoittajan on vaikea, ellei jopa mah
dotonta arvioida tuotekehityshankkeen mah
dollisia hyötyjä ja riskejä. ulkopuolisen rahoi
tuksen saatavuutta haittaa myös se, että kes
keneräisen tuotekehityshankkeen vakuusarvo
on lähes olematon, mikä haittaa ulkopuolisen
rahoituksen saatavuutta. esimerkiksi tehtaan
rakentamisessa kiinteistö voi toimia lainan va
kuutena. Muun muassa näistä syistä rahoituk
sen saaminen estyy ja tätä kautta myös yritysten
tuotekehitystä jää toteuttamatta.

toinen peruste yritysten saamalle julkiselle
t&krahoitukselle on se, että t&khankkeen
tuottamaa tietoa valuu myös yrityksen ulko
puolelle (arrow 1962). näin hankkeen hyödyt
leviävät laajemmalle yhteiskuntaan. tämän tie
donleviämisen johdosta jokin t&khanke voisi
olla koko yhteiskunnan kannalta kannattava,
mutta koska toteuttavan yrityksen kannalta
hanke on kannattamaton, niin ilman julkista
rahoitusta se jää toteuttamatta.

Molemmat aiemmin mainituista teoreetti
sista näkökulmista johtavat samaan johtopää
tökseen eli siihen, että koko yhteiskunnan saa
man hyödyn kannalta yritykset tai yksityinen
sektori investoi liian vähän tutkimukseen ja
tuotekehitykseen.

Vaikka julkisen sektorin myöntämille t&k
tuille on siis selvät taloustieteelliset perusteet,
on mahdollista, että julkista t&krahoitusta
käytetään vain korvaavana rahoituslähteenä.
yritykset olisivat toteuttaneet t&khankkeensa
myös ilman julkista t&krahoitusta. tällöin yri
tysten t&ktoiminta ei lisäänny tai muutu, mikä

on ensimmäinen ja välttämätön ehto onnistu
neelle julkiselle t&krahoitukselle.

Väitöskirjani on painottunut empiriaan ja
koostuu neljästä itsenäisestä, joskin toisiinsa
liittyvistä esseestä. ensimmäisessä esseessäni
tarkastelen, mitä vaikutuksia yritysten saamalla
julkisella t&krahoituksella on ollut yritysten
tuotekehitystoimintaan ja onko tämä vaikutus
erilainen rahoituksen puutteesta kärsivillä yri
tyksillä kuin niillä yrityksillä, joilla tätä puutet
ta ei ole?

toisen esseeni päätutkimuskysymys on, mi
ten julkinen t&krahoitus on vaikuttanut yri
tysten henkilöstömääriin? Vaikutus voi olla
erilainen eri henkilöstöryhmissä. kolmannessa
esseessäni selvitän lisääkö yritysten harjoittama
tutkimus ja tuotekehitys niiden tuottavuutta.
Viimeisessä eli neljännessä esseessä tutkin, vai
kuttaako yrityksen teknologinen osaaminen –
patentoinnilla mitattuna – siihen, että yrityk
sestä tulee yrityskaupan kohde. Patenttien
määrän sijasta käytän teknologisen osaamisen
mittarina tietoja siitä, miten paljon kuhunkin
patenttiin on myöhemmin viitattu. ajatuksena
siis on, että paljon viittauksia saaneet patentit
ovat muita arvokkaampia tai laadukkaampia.

näihin tutkimuskysymyksiin olen pyrkinyt
vastaamaan käyttämällä erilaisia yritystasoisia
aineistoja. jokaisen esseen taustalla on eri ai
neistot. analysoitavien havaintojen määrä vaih
teli esseestä riippuen viidestä sadasta kahteen
ja puoleen tuhanteen. aineistoissa oli tietoja
esimerkiksi yritysten t&ktoiminnasta, kuten
t&kmenoista ja henkilöstön määristä. näihin
tietoihin olin yhdistänyt yritysten tilinpäätös
tiedot. oleellista on, että edellä mainitut tiedot
ovat tietyllä tavalla objektiivisia. ne eivät siis
ole yrityksiltä tai niiden edustajilta kysyttyjä
mielipiteitä.
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Mitä julkisella t&krahoituksella on
saatu aikaan?

Väitöstyöni yksi keskeinen tulos on, että suo
messa tekes on todella onnistunut lisäämään
yritysten t&ktoimintaa. lisäanalyysien tulok
set kuitenkin osoittavat, että tämä lisäysvaiku
tus ei ole suurempi rahoitusrajoitteisilla yrityk
sillä, toisin kuin aiemmin mainitsemani rahoi
tusmarkkinoiden epätäydellisyyksiin liittyvä
teoria antaisi ymmärtää. toinen tutkimukseni
tulos on, että julkinen t&krahoitus on myös
aikaansaanut työllisyysvaikutuksia. nämä hen
kilöstön lisäysvaikutukset rajoittuivat tosin vain
t&khenkilöstöön: muun henkilöstön määrään
tuilla ei ollut vaikutusta. on tosin mahdollista,
että nämä muuhun kuin t&khenkilöstöön
kohdistuvat työllisyysvaikutukset tulevat vasta
pidemmällä aikavälillä.

t&ktoiminta ei kuitenkaan ole
itsetarkoitus

t&ktoiminta sinänsä ei kuitenkaan ole min
kään yrityksen lopullinen päämäärä. se on pi
kemminkin keino jonkin muun, kuten kannat
tavuuden, kasvun tai tuottavuuden aikaansaa
miseksi. työssäni tutkin myös t&ktoiminnan
vaikutusta yritysten tuottavuuteen. kolmas kes
keinen tutkimustulokseni on, että kestää huo
mattavan kauan ennen kuin t&ktoiminta näkyy
yritysten tuottavuudessa. tulosten mukaan
tuottavuuden lisäys tulee keskimäärin vasta kol
mesta viiteen vuoden kuluttua. Mitään pika
voittoja ei siis t&ktoiminnalla saavuteta. tämä
pitkä viive t&ktoiminnan hyötyjen saavuttami
sessa tulee myös ottaa huomioon teknologiapo
litiikassa ja sen onnistumisen arvioinnissa.

tutkimuksen neljäs keskeinen tulos liittyy
teknologisen osaamisen hankkimiseen yritysos

tojen avulla. sen sijaan, että yritys hyödyntäisi
vain oman organisaation resursseja tuotekehi
tyksessään, se voi myös hankkia tarvittavaa
teknologiaa yritysostoin. saamieni tulosten mu
kaan yrityksen kehittämien teknologioiden pa
tentointi nostaa todennäköisyyttä, että tästä
yrityksestä tulee yrityskaupan kohde. Paten
tointi nostaa nimenomaan sellaisten yrityskaup
pojen todennäköisyyttä, jossa ostajana on ulko
mainen yritys. kotimaisen ostajan tapauksissa
patentoinnilla ei ollut vaikutusta yrityskaupan
todennäköisyyteen.

Lopuksi

Väitöstyöni tuloksista voidaan vetää seuraavat
johtopäätökset. ensinnäkin suomessa teknolo
gia tai innovaatiopolitiikalla on todella onnis
tuttu lisäämään yritysten t&ktoimintaa. esi
merkiksi usa:ssa on monesti saatu vastakkaisia
tuloksia (esim. Wallsten 2000). t&ktoiminta
on puolestaan tuottavuuden kasvun kautta
hyödyttänyt myös yrityksiä ja tätä kautta myös
suomen kansantalous on hyötynyt. t&ktoi
minnan hyödyt eivät kuitenkaan ole rajoittu
neet vain suomen kansantalouteen. ulkomai
sen ostaessa yrityksen myös ostokohteen paten
tit ja niistä saatava hyöty siirtyy ostajalle ja tätä
kautta teknologian kehityksen hyödyt leviävät
myös muihin maihin ja kansantalouksiin. 
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