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Palkansaajien tutkimuslaitos

Tämä väitöskirja koostuu viidestä taloudelli-
sissa aikakauskirjoissa jo julkaistusta artikkelis-
ta, joista neljän aihe liittyy yrityskauppoihin.
Yrityskauppa-analyysin kolmessa ensimmäises-
sä artikkelissa tutkin niitä tekijöitä, jotka saavat
yrityksen tulemaan joko yrityskaupan kohteek-
si tai ostajaksi. Ensin tarkastelen vain kotimai-
sia yrityskauppoja ja tämän jälkeen tarkastelu
ulotetaan kattamaan myös kansainväliset yri-
tyskaupat. Neljännessä artikkelissa tarkastelen
yrityskauppojen vaikutuksia työllisyyteen. Vii-
des artikkeli on teoreettinen työ, jossa analy-
soin innovaatioiden markkinoita.

käytettävissä olevat aineistot ovat rajoitta-
neet kansainvälisen tutkimuksen mahdolli-
suuksia analysoida yrityskauppoja empiirisesti.
Yrityskauppatutkimus painottuikin vielä pit-
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kään tarkastelemaan lähinnä suurimpien yritys-
kauppatapahtumien heijastumista ostettavan ja
ostetun yrityksen pörssikursseihin. Tämä tut-
kimus koski näin vain julkisia pörssiyhtiöitä.
kun investointipankkien keräämää aineistoa
suurimmista yrityskaupoista saatiin tutkijoiden
käyttöön, yrityskauppatutkimus monipuolistui.
Tosin näihin aineistoihin oli vaikea yhdistää
yrityskauppatapahtumia itse yritysten ominai-
suuksiin, minkä vuoksi niihin perustuvassa
tutkimuksessa tarkastellaan yrityskauppailmiö-
tä usein maa- tai toimialatasolla. Viime aikoina
on virinnyt myös tutkimusta, jossa käytetään
laajaa rekisteripohjaista aineistoa yrityksen
omistajuuden muutoksista. Tämä tutkimus,
kuten tässä väitöskirjassakin raportoitu empii-
rinen tutkimus, tarkastelee yrityskauppoja yri-
tys- ja toimipaikkatasolla. Rekisteriaineistossa
voidaan parhaiten spesifioida omistajuuden
muuttuminen kotimaisesta ulkomaiseksi (tai
toisin päin). Sen sijaan kotimaisia yrityskaup-
poja on rekisterien avulla vaikea tutkia, koska
ne eivät välttämättä näy yrityskaupan tapahtu-
mavuotena ja myöhemminkin vain, jos kohde
sulautetaan kokonaan ostajaan. Rekisteripoh-
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jaisella aineistolla ei voi myöskään tehdä tutki-
musta, joka ottaa huomioon yhtä aikaa ostajan
ja kohteen ominaisuuksia kuten esimerkiksi
niiden välisen etäisyyden.

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on
rakennettu pääosin Talouselämälehden tilastoi-
mien yrityskauppatapahtumien pohjalta. Ta-
pahtumien osapuolet on spesifioitu yritys- ja
sittemmin myös toimipaikkatunnustasolla.
Suurten yrityskauppojen kohdalla on määritel-
ty kaikki kaupan osapuolina olevat konserniin
kuuluvat yritykset. kun jostain yrityksestä on
ostettu vain jokin liiketoimintalohko, olemme
myös spesifioineet ne toimipaikat, jotka kau-
passa siirtyvät ostajalle. kaupat on myös luoki-
teltu monin tavoin. Niinpä osaa kotimaisista
kaupoista voidaan pitää vain sisäisinä tai vas-
taavantyyppisinä järjestelyinä, joissa ostaja ei
ole toinen yritys. Yrityskauppa-aineisto on yh-
distetty Tilastokeskuksen yritysaineistoihin.
koottu yrityskauppa-aineisto antaa mahdolli-
suuden tarkastella hyvin monipuolisesti yritys-
kauppojen syntymistä ja niiden vaikutuksia.

Yrityskaupan tarkoituksena on epäilemättä
nostaa osapuolena olevien yritysten markkina-
arvoa. Tämän tavoitteen saavuttaminen on ky-
seenalaistettu useissa empiirisissä tutkimuksis-
sa, joita Jensen ja Rubak (1983) sekä Andrade,
Mitchell ja Stafford (2001) ovat katsauksissaan
käyneet läpi. Jensenin (1986) mukaan jotkut
yritysjohtajat käyttävät yrityksen ajoittain run-
saita käteisvaroja löyhäkätisesti yritysostoihin,
jotka tuhoavat yrityksen markkina-arvoa. Vaik-
ka yrityskauppojen vaikutukset eivät ole kau-
pan osapuolten kannalta aina suotuisia, on il-
meistä, että pyrkimykset ovat alun alkaen kui-
tenkin yleensä jossain määrin jalommat kuin
mitä joidenkin kauppojen seuraamuksista voisi
päätellä. Minun ja kollegojeni yrityskauppa-
projekti onkin nähtävä tutkimussarjana, jossa

huomio kiinnitetään ensin yrityskaupan osa-
puolten pyrkimyksiin saavuttaa erityyppisiä
synergiaetuja nimenomaan teknologiasiirtojen
avulla. Vasta myöhemmin kiinnitetään huomio
mahdollisiin kielteisiin seuraamuksiin, joita
koituu, ei välttämättä kaupan osapuolille, mut-
ta yhteiskunnalle laajemmin.

käytössä olevaan tutkimusaineistoon sisäl-
tyy tietoja myös yritysten henkilökunnan kou-
lutustasosta, yritysten tekemistä T&k-inves-
toinneista ja niiden aikaansaamista huomatta-
vista innovaatioista, mikä antaa perusedellytyk-
set sen tutkimiseen, liittyykö yrityskauppoihin
pyrkimys saavuttaa synergiaetuja teknologia-
siirtojen avulla. Väitöskirjan ensimmäisessä
artikkelissa osoitimme, että teknologiasiirtojen
rooli on merkittävä. Prosessiteollisuudessa me-
kanismi oli erilainen kuin muilla toimialoilla.
Näyttää siltä, että muilla toimialoilla yritysos-
tajat pyrkivät hankkimaan teknologiaa kehittä-
neitä yrityksiä, joiden mahdollisuudet soveltaa
innovaatioita laajasti tuotantoon ovat rajalliset.
Prosessiteollisuudessa taas innovoiva yritys ha-
kee yritysostoissaan sovelluspintaa uudelle en-
tistä tehokkaammalle menetelmälleen. Artikke-
lissa tarkastellaan myös yrityskauppojen muita
motiiveja, kuten pyrkimystä tehostaa toimintaa
alkamalla hyödyntää yhteisesti alun perin joko
kohdeyrityksen tai ostavan yrityksen hallussa
olleita pääomatavaroita ja muita tuotantopa-
noksia.

Yritysostajaehdokas, jonka informaatio os-
tokohteesta on keskimääräistä epätarkempi, jää
helposti yrityskaupan ulkopuolelle. Ostajan
informaatio kohteesta muuttuu heikommaksi,
kun sen maantieteellinen etäisyys kohteesta
kasvaa. koska yleisesti saatavissa oleva infor-
maatio kohteesta ei vielä riitä, tarvitaan myös
lähempää kanssakäymistä ja mahdollisesti pi-
tempiaikaista kohdeyrityksen kehityksen seu-
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rantaa. kohdeyrityksen arvo riippuu osin sii-
hen kertyneestä hiljaisesta tiedosta, jota ei voi
dokumentoida ja siten havainnoida etäältä.
Nämä edellä esitetyt näkemykset johtavat hy-
poteesiin, jonka mukaan ostaja pyrkii sijaitse-
maan lähellä yrityskaupan kohdetta. Hypotee-
sin testaaminen Suomen tapauksessa onkin
verraten helppoa tukeutumalla yrityskauppa-
aineistoomme ja toisaalta yritysrekisterin tietoi-
hin siitä, miten yritykset jakautuvat Suomen eri
osiin.

Väitöskirjaan sisältyvässä yrityskauppojen
alueulottuvaisuuden tarkastelussa esitetään
myös hypoteesi, jonka mukaan kohteen havait-
tavuus tai ostajan hyvä monitorointikyky lisää
sellaisten yrityskauppojen määrää, joissa ostaja
ja kohde sijaitsevat kaukana toisistaan. Väit-
teelle saatiin myös todistusvoimaa, kun esimer-
kiksi ostajan kykyä tehdä havaintoja kohdeyri-
tyksestä mitattiin ostajayrityksen henkilökun-
nan koulutustasolla. Mitään sataprosenttista
varmuutta tulkinnalle ostajan monitorointiky-
vyn merkityksestä ei voida saada ja onkin mah-
dollista, että ostavan yrityksen henkilökunnan
korkea koulutustaso tai sen tekemät mittavat
T&k-investoinnit kuvastavat osin niitä tuntu-
via synergiaetuja, joita yrityskaupassa voidaan
saavuttaa. Jos synergiaedut ovat tarpeeksi suu-
ria, ne ylittävät yrityskaupan kohteen huonosta
havaittavuudesta aiheutuvat haitat. Tämäkin
voisi selittää, miksi investoinnit T&k:hon tai
henkilökunnan korkea koulutustaso lisäävät
kansainvälisen yrityskaupan syntymisen toden-
näköisyyttä suhteessa kotimaisen ja seutukun-
nan sisäisen kaupan syntymisen todennäköisyy-
teen.

Väitöskirjan alkuosan artikkeleissa yritys-
kaupan muut kuin synergiaetujen saavuttami-
seen liittyvät motiivit jäävät vähemmälle huo-
miolle. Pyrkimys voimistaa markkinavoimaa

voi myös olla yrityskaupan motiivi. Tämän mo-
tiivin toteutumisen ehtoja on arvioitu väitöskir-
jan toisessa artikkelissa. Shleifer ja Summers
(1988) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että
yksi yrityskaupan vaikutin voi liittyä kohdeyri-
tyksen johdon ja henkilökunnan välisiin impli-
siittisiin sopimuksiin. Yrityskauppa tarjoaisi
mahdollisuuden irtautua sopimuksista, jotka
koskevat esimerkiksi henkilökunnan työsuh-
teen jatkuvuutta. Yrityskaupassa kohdeyrityk-
sen johto korvataan ostajayrityksen johdolla tai
ainakin kohdeyrityksen johto saa itselleen uu-
den johtokunnan. Nämä muut motiivit tulevat
merkityksellisiksi, kun analysoidaan yritys-
kauppojen vaikutuksia kohdeyritysten toimi-
paikkojen työllisyyteen.

Väitöskirjassa saatujen tutkimustulosten
perusteella kaiken tyyppiset yrityskaupat – niin
kotimaiset kuin kansainvälisetkin – supistavat
tuntuvasti kohdeyritysten työpaikkojen mää-
rää. kansainvälisten kauppojen osalta tämä
vaikutus rajoittuu lähinnä teollisuuteen. kui-
tenkin kaupoissa, joissa ostaja on ulkomaisessa
omistuksessa oleva kotimainen yritys, negatii-
vinen työllisyysvaikutus ulottuu myös palvelu-
aloille. Yksi mahdollinen selitys ilmiölle on,
että kansainvälisen kaupan yhteydessä ulko-
mainen yritys tulee maahan ilman että sillä on
vielä edellytyksiä pitemmälle meneviin raken-
nejärjestelyihin. kun yritys on perustanut maa-
han kotimaisen tytäryrityksen ja vakiinnuttanut
asemansa markkinoilla, sillä on jo tarpeeksi
paikallistuntemusta henkilökuntaa vähentäviin
rationalisointeihin. Selityksen kanssa on sopu-
soinnussa tulos, jonka mukaan kotimaiset yri-
tyskaupat vähentävät henkilöiden määrää sekä
teollisuudessa että palvelualoilla. Vaikuttaa sil-
tä, että seutukunnan sisäisissä yrityskaupoissa
palvelualan ostava yritys toimii samoilla paikal-
lisilla markkinoilla kuin saman toimialan koh-
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deyritys, mikä lisää halua supistaa kohdeyrityk-
sen henkilöstön määrää.

Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa tar-
kastellaan, voisiko yrityskauppa olla se meka-
nismi, jolla teknologia siirtyy toisen yrityksen
käyttöön. Väitöskirjan viidennessä artikkelissa
puolestaan tätä mekanismia tutkitaan teoreet-
tisesti kehikossa, jossa useat yritykset käyvät
innovaatioista kauppaa markkinoilla. Tarkas-
tellussa tilanteessa osa yrityksistä on puhtaita
innovaatioiden tuottajia ja taas osa sellaisia,
joilla on myös laajamittaista tuotantoa. Jälkim-
mäiset yritykset saattavat ostaa innovaatioita
markkinoilta tai vaihtoehtoisesti pyrkiä inno-
voimaan itse investoimalla tutkimukseen ja
tuotekehitykseen. Analyysi kiinnittää huomion
siihen, miten innovaatioiden myyjien ja ostajien
määrän mukaan riippuva markkinarakenne
vaikuttaa innovaation markkinahintaan ja mis-
sä määrin tuotannolliset yritykset pyrkivät itse
innovoimaan investoimalla T&k:hon tai vaih-
toehtoisesti tyytyvät ostamaan tarvittavia inno-
vaatioita (tai siihen rinnastettavaa tietoa) suo-
raan markkinoilta. Tässä kehikossa tutkitaan
myös julkisen T&k-tuen vaikutuksia. Tuolloin
osoitetaan, että julkisen T&k-tuen vaikutus
kaikkien yritysten yhteenlaskettuihin T&k-
investointeihin vaimenee helposti epäsuorien
markkinavaikutusten vuoksi. kun tuki suunna-
taan jo vakiintuneille tuottajille, erikoistunei-
den innovaattoreiden tulo markkinoille vähe-
nee. kun tuki kohdistetaan erikoistuneille in-
novaattoreille, tuotannollisten yritysten T&k-
investoinnit supistuvat. 
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