
 
 
 
 

Jakso 12: Missä lymyilet, suomalainen 
omistaja? 
 
 
Matti: Mika, oletko koskaan miettinyt sanontaa ”oma maa mansikka, muu maa mustikka”? Sanottiinko 
teillä Aittakorvessa niin? Vai sanoiko teidän baarin äijät, että ulkomaisen omistuksen tuotto-odotukset ovat 
kotimaisen tuoton neliöjuuri potenssiin kaksi? 
Mika: Olin kovin nuori noihin aikoihin. En aina ymmärtänyt mitä aikuiset aittislaiset tuolloin oikein puhuivat. 
Jotain potenssista puhuivat, ja olivat sen jälkeen kovin synkkäilmeisiä. Ilmeisesti puhe oli siitä, että 
kotimaisten sijoitusten tuotto ei oikein vastannut odotuksia? 
Matti: Olisi tietysti kiva, jos suomalaiset omistaisivat paljon Suomessa. 
Mika: Paljonhan me omistetaankin, minäkin omistan metritolkulla betoniseinää. 
Matti: Siinä mielessä muistutat tavallista suomalaista. Me kaikki omistamme runsaasti kakkosnelosta, 
peltikattoa ja kulmasohvia. Mutta yritystoiminta on meidän mielestä vähän epäilyttävää. Kun siellä tehdään 
niitä voittojakin! 
Mika: Tosin meidän talon tiiliseinät ja sen osin reikäiset räystäspellit on vielä suurelta osin pankin 
omaisuutta. 
Matti: Tänään puhumme kotimaisesta omistajuudesta. Kysymme mikä itseisarvo sillä on, ja missä kohdassa 
siitä on iloa vai onko ollenkaan. Tulokset olivat minusta vähän masentavia. 
Mika: Älä spoilaa loppuratkaisua! Paljastamme, että kansainvälinen bisnes ei olekaan niin neutraalia kuin 
kuvittelimme, vaan siellä tapahtuu kotiinpäinvetoa. Esittelemme pienen ja aran olennon nimeltä 
suomalainen yksityissijoittaja. 
Matti: Kurkistamme vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, jossa Ruotsi-Suomi on syntynyt uudelleen 
yrityskaupoilla. Lopuksi kerromme mitä on hirvijahtikapitalismi. 
Mika: Jossain muualla maailmassa rikkaat makailee auringossa jahdeilla konjakkia siemaillen, meillä 
omistajapiirit värjöttelee hyttysten purtavana hirvijahdeissa. 
Matti: Sanopa muuta. Hyvät kuulijat, tämä on A/M, suomalaisten täysin tekemä ja omistama podcast. 
Olisko nää meidän läpät muuten parempia, jos sä olisit ulkomaalainen. Tai olisit edes käynyt ulkomailla? 
Mika: Mä pidän pääkonttorini Suomessa. Kun kuljen tuolla Helsingin keskustassa, satunnaiset kohtaajat 
puhuttelee mua usein enklannin kielellä, Suomen aksentilla. Eli ehkä kävisin ulkomaalaisesta? 
Matti: Mitä ne kohtaajat sanoo? “Gimme your money”?  
 

PIMPELIPOMPELI! PROLOGI.  
 
Matti: Mutta ensin pari sanaa huutokaupoista. Taloustieteen Nobelit jaettiin Tukholmassa 12. lokakuuta. 
Palkinnon saivat amerikkalaiset taloustieteilijät Paul Milgrom ja Robert Wilson. He ovat kehittäneet 
huutokauppateoriaa, joka on meidän vanhan suosikkimme peliteorian serkku. 
Mika: Tai jopa veli.  
Mika: Muistat varmaan, kun vuosituhannen alussa alettiin kaupata Suomen ilmatilaa, siis taajuuksia 
kännykkäoperaattoreille. Jossain vaiheessa meilläkin otettiin huutokaupat käyttöön. Tuorein huutokauppa 
5G-taajuuksista käytiin viime keväänä ja se tuotti Suomen valtiolle 21 miljoonaa euroa, kolme operaattoria 
siis maksoivat kukin 7 miljoonaa euroa oikeudesta käyttää noin 26 GHZ:n taajuuksia. 
Matti: Seitsemän miljoonaa! Noilla hinnoilla minäkin olisin voinut osallistua! 



Mika: Jopas nyt! Onko työelämän professorien palkat niin paljon korkeammat kuin meidän tavallisten, tai 
tarkemmin sanottuna oikeiden professorien palkat?! 
Matti: Asiaan! Kaiveltiin vähän arkistoja ja tämä kävi ilmi: Vuoden 2018 huutokauppa 3,5 gigahertzin 
taajuuksista toi valtiolle 77 miljoonaa. Vuoden 2015 huutokauppa 66 miljoonaa ja vuoden 2013 
huutokauppa noin 108 miljoonaa. Nyt enää 21? 
Mika: Jos tuo trendi jatkuu, niin 7G-taajuksien käytöstä valtio joutuu maksamaan yrityksille? Matti: Aalto-
yliopiston professorit Matti Liski ja Juuso Välimäki ja toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto antoivat 
keväällä lausunnon 5G-huutokaupasta. Ja se onkin tiukkaa luettavaa. 
He sanovat, että näyttäisi siltä, että huutokaupassa on noudatettu lähtöhintoja, jotka perustuvat edellisten 
taajuushuutokauppojen hintoihin. Ja että vaikuttaisi siltä, että lähtöhinnasta ei ole juuri noustu. Mutta 
miten käyrä voi olla laskeva? 
Mika: Tässä taitaa olla ajatuksena se, että tämä huutokauppa on järjestetty siten, että tässä helposti 
juututaan lähtöhintaan? Tämä lausujaporukka ihmetteli, miksi Suomessa on poikettu oppikirjamallista ja 
siitä toteutusmallista, joka on käytetty monissa muissa maissa? Toisella tavalla järjestettynä olisi ehkä 
päästy korkeampiin hintoihin? 
Toinen ongelma on se, että emme oikein tiedä miten ensimmäinen lähtöhinta on muodostettu. Lähtöhintaa 
määriteltäessä on vedottu muiden maiden kuten Italian ja Etelä-Korean huutokauppoihin, mutta niistä ei 
ole paljastettu lukuja. 
Matti: Onko tässä taustalla ajatus, että jos huutokaupan hinta nousee korkeaksi, se siirtyy 
kuluttajahintoihin? 
Mika: Vaikea sanoa varmasti, mutta on jossain määrin ymmärrettävä mutta tavallaan traaginenkin 
väärinkäsitys ajatella, että ns. upotetut kustannukset voisivat jotenkin automaattisesti siirtyä kuluttajien 
maksettavaksi. Eli puhelun hintaa nostetaan siksi että teleoperaattori on joskus aikaisemmin joutunut 
maksamaan enemmän. 
Matti: Upotettu kustannus tarkoittaa siis kerran maksettua kulua, joka on ollut ja mennyt... 
Mika: ...eikä vaikuta enää myöhempiin bisnespäätöksiin. Ihan hyvä lähtökohta on ajatella, että yritys nostaa 
hintaa, jos se on taloudellisesti kannattavaa eli hinnan nosto ei karkota liikaa asiakkaita. Ja tämä taas 
riippuu siitä, miten kilpailu markkinoilla toimii. Olennaista on näissä tilanteissa varmistaa, että kilpailu 
markkinoilla toimii aina. Myös huutokaupoissa. 
Matti: Missä muualla kuin radioaalloilla huutokauppa olisi paikallaan? 
 Nobel-komitea sanoo, että Milgromin ja Wilsonin kehittämistä  huutokauppamuodoista ”ovat hyötyneet 
myyjät, ostajat ja veronmaksajat ympäri  maailmaa”. OK, mutta mitäs nämä taloustieteen Palsanmäet ovat 
tarkalleen saaneet aikaiseksi? Miten huutokaupat näkyvät sinun ja minun elämässä? 
Mika: Aina silloin kun myydään niukkuutta. Esimerkiksi tontteja hyvällä paikalla. Ne kannattaa kaupitella 
siten, että niistä saadaan mahdollisimman hyvä hinta. Sillä rahalla voidaan tarjota lisää julkisia palveluja tai 
sitten voidaan alentaa verotusta. Uskon, että poliitikot osaisi käyttää ne rahat järkevästi. 
Matti: Mutta ilmeisesti ne, jotka vaativat halvempia tontteja ajattelevat, että jos rakennusyhtiö on joutunut 
maksamaan tontista kovan hinnan, se joutuu perimään niistä asunnoista tavallista korkeamman hinnan? 
Jolloin halpa tontti = halpa asunto? 
Mika: Noin ilmeisesti moni ajattelee, valitettavasti. Ajatellaanpa että on kaksi vierekkäistä, yhtä hyvää 
tonttia, joissa kummassakin on identtinen asunto. Toisen tontin rakennusyhtiö on saanut ilmaiseksi ja 
toisesta on jouduttu maksamaan sikahinta – tai huutokaupan mukainen markkinahinta. Olisivatko kämpät 
sitten erihintaisia? Että joku suostuisi maksamaan kalliimmasta huoneistosta enemmän, koska se on 
kalliimmalla tontilla? Tai että rakennuttaja myisi ilmaistontille tehdyt kämpät käypää hintaa halvemmalla. 
(Matti: Olisin ekana siinä jonossa!) Käytännössä kävisi niin, että rakennuttaja käärisi voitot ja jakaisi ne 
omistajilleen. 
Matti: Siinähän ei ole sinänsä mitään tuomittavaa, niin markkinatalouden kuuluukin toimia. Eettisesti 
kyseenalaisesti on toiminut valtiovalta, kun on luovuttanut arvokkaan tontin alihintaan. Tuhlannut 
omaisuuttaan. 
Onko jokin kohde, johon huutokauppa sopii huonosti tai ei ollenkaan? 
Mika: Maanpuolustus on esimerkiksi asia, jota valtion ei kannata ulkoistaa eikä järjestää kilpailutusta 
huutokaupalla tai muullakaan tavalla. Jotkut on sitä mieltä terveydenhoidosta. 



Matti: Asia selvä. Armeija ei ole kaupan. Se on huutokaupalle yhtä huono kohde kuin ekonomistin käytetyt 
kalsarit. 
Mika: Eikö podcasteissa joskus järjestetä sellaisia leikkimielisiä kisoja ...  
 

SÄHKEUUTISIA  
 
Matti: A/M:lle vuodettujen asiakirjojen mukaan hallitus on luonut tiekartan luoville aloille (Mika: Ja 
lähdesuoja pitää!). Sen tavoitteena on, että ”luovat alat ovat paremmin osana  kestävää talouskasvua”. 
Mitä tämä tarkoittaa? Että taide olisi taiteellisempaa? Tai että runoista saisi paremman hinnan? Tai mitäs 
mä sulta tätä kyselen, sun mielestä edellinen  asiallinen taulu tuli Akseli Gallen-Kallelalta. 
 Mika: Miksi sen nimessä on Kalle kaksi kertaa? Kyse on siis siitä, että tällä hetkellä luovat alat  muodostavat 
Suomessa alle neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteena on päästä  lähemmäksi seitsemän 
prosentin EU-keskiarvoa. 
Matti: Toisin sanoen yritetään vauhdittaa alan yritysten kasvua, haarukoidaan puutteita osaamisessa ja 
autetaan kansainvälistymisessä. Hyvä, tosin aika kova tavoite: neljästä seitsemään prosenttiin BKT:stä 
tarkoittaa jo melkein sadan prosentin kasvua. 7 % BKT:stä on... mitä? Melkein 20 miljardia? Siinä pitää 
pukata lyriikkaa lujasti. Mutta nyt on kuitenkin kartta. Onko kompassi? 
Mika: Sulle liian vaikea laite. Työelämäprofessoreille pitää tehdä oravapolku, jossa pääsee maaliin ja 
mehulle, kun seuraa punaista narua. 
Matti: Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt koronasta tilannekuvan, joka on mittava ja kattava paketti. siitä 
voi lukea miten koronaan on reagoitu ja miten julkisia tukia on jaettu. Oliko näissä luvuissa mitään mikä 
yllätti sinut (paitsi se, että kaikissa niissä jutskissa missä on prosenttimerkki, alin luku on aina 100). 
Mika: Matti, sä olet kai niitä kavereita, joita ei murhe vaivaa vaikka osakkeen arvo olisi laskenut vuoden 
aikana 100 prosenttia, kun sen arvo oli noussut edellisenä vuonna 150 prosentilla, eli ajattelet olevasi vielä 
50 prosenttia voitolla. 
Mutta on yllättävää, että konkurssit ovat suorastaan vähentyneet edelliseen vuoteen. Esimerkiksi Ruotsissa 
ne ovat kai merkittävästi lisääntyneet? Yksi selitys voisi olla se, että velkojat ovat pitkäjänteisiä tai 
pitkämielisiä? 
Tai sitten ne uskoo, että valtio lapioi rahaa niin paljon ja niin kauan että omansa saa takaisin? 
Tai sitten yrityksissä on ollut puskureissa rahaa, kun ovat investoineet hyvästä kannattavuudesta 
huolimatta hyvin? 
Matti: Hämmentävää. Mutta jos nyt kuitenkin puolustan pessimistejä, niin voihan olla, että kevään 
virusaalto pyyhkäisi puskurit monesta yrityksestä mennessään, ja toinen virusaalto sitten nostaa yritysten 
konkurssiaallon? Lisää tästä myöhemmissä jaksoissa. Pysykää taajuuksilla. 
Mika: Vaikka niistä on maksettu alihintaa! 
 

KOTIMAINEN OMISTAJUUS / 1: Mikä on ”kotimainen” ja mitä väliä? 
 

Matti: Teen tunnustuksen. (Mika: Ei, ei, ei, mä olen kuullut sen, enkä ole mielikuvasta vieläkään päässyt 
eroon!!) Olen tyypillinen suomalainen (Mika: Ai tää on tää!!). Omistan asunnon ja kesämökin ja autokin on. 
Minulla on hiukan rahasto-osuuksia ja muutama osake, mutta paljon vähemmän kuin voisi. Mika, mitä sä 
omistat, paitsi tuulipuvun ja tuhmia elokuvia? 
Mika: Mulla on inhimillistä pääomaa, joka on kansantalouden ehkä tärkein pääomanlähde mutta sulle 
ymmärrettävästi oudolta kuulostava tuotannontekijä. 
Matti: TEM on asettanut työryhmän, joka tutkii sitä, miten suomalainen omistajuus saataisiin kasvuun. 
Työryhmää vetää kansanedustaja Juha Sipilä, ja työ pitäisi olla valmis ensi helmikuussa. Kun komitea lähti 
liikkeelle, se ilmoitti että ”suomalainen omistajuus luo työtä, hyvinvointia ja on tyypillisesti pitkäjänteistä. 
Hyvä hanke, mutta on siinä omat mutkansa. Esimerkiksi: Mikä täsmälleen on ”suomalaisten omistama” 
yritys? Se jonka omistajien enemmistö on suomalaisia? Se jonka pääkonttori on Suomessa? 
Mika: Me kyseltiin asiasta Juha Sipilältä. Hän määritteli sen seuraavasti: 



(Juha Sipilän vastaus) 
 
Mika: Hyvin olennaista on pääkonttorin sijainti, joka varmaan vaikuttaa kulttuuriin enkä sulkisi pois sitä, 
että tällaiset “kulttuuriset” asiat vaikuttavat myös taloudellisiin päätöksiin -- ehkä ainakin nippa-nappa -
tilanteissa. Mene ja tiedä. 
Matti: Niin, olisiko Koneen pääkonttori Suomessa ilman vahvaa suomalaisomistusta? 
Mika: Toisaalta Nokian pääkonttori oli Suomessa, vaikka oli 80 prosenttisesti ulkomaisessa omistuksessa? 
  
(Juha Sipilän vastaus) 
 
 
Matti: Kaikkihan palaa lopulta yhteen kysymykseen. Millaisissa tilanteissa suomalaisessa omistuksessa 
oleva yritys tekee Suomen kannalta parempia ratkaisuja kuin ulkomaalaisomistuksessa oleva? 
Mika: Tämä on kiinnostava ja tärkeä kysymys! Suomessa toimiva ulkomaalaisomisteinen yritys on ihan 
määritelmällisesti monikansallinen yritys. Niillä on usein selkeitä vertailukelpoisia vaihtoehtoja sille 
investoidako Suomeen vaan johonkin toiseen maahan. Pelkästään Suomessa toimivalla kotimaisella 
yrityksellä nämä vaihtoehdot ovat harvemmassa ja siksi sellainen saattaa helpommin investoida Suomeen 
kuin muualle. Se voi olla Suomen kannalta myönteistä ehkä lyhyellä aikavälillä ja ehkä esimerkiksi tällaisen 
talouskriisin aikana. Mene ja tiedä. 
Matti: Perimmiltään kysymys kotimaisesta omistajuudesta palautuu siihen, tunteeko kansainvälinen bisnes 
isänmaallisuutta? Voiko se tuntea, saako se tuntea? 
Kyselin asiaa muutamilta sijoittajilta ja kokeneilta yritystalouden ammattilaisilta. He sanoivat suhteellisen 
yksimielisesti, että kyllä bisneksessä esiintyy ”talousnationalismia”. 
Kun mietitään yrityksen kannalta kriittisiä investointeja tai saneerauksia, niin yleensä tapaa käydä niin, että 
ikävät asiat aloitetaan kaukaa, mukavat läheltä. 
Mika: Voisiko tuosta “nationalismista” osa selittyä sillä, että suomalaiset ammattilaiset tuntevat tämän 
ympäristön ja toimijoiden taustat tarkemmin? Täällä suunnalla maailman kolkkaa on heidän 
näkökulmastaan enemmän “luottamuspääomaa”? 
Matti: Kaikki kai ajattelevat samoin omasta näkökulmastaan. Vaikkapa ranskalainen näkee 
ranskalaisuudessa jonkin mahdollisuuden ja kilpailuedun – notkeuden, luovuuden, ties mitä – ja me taas 
nähdään samassa kohdassa rasittava yrityskulttuuri, jossa säädetään ja selostetaan loputtomasti. 
Mika: Ehkä kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeä vahvuus varsinkin kansainvälisillä markkinoilla 
toimiville yrityksille? Olen nähdyt aika vahvaa argumentaatiota sen puolesta, että on tärkeää, että yrityksen 
hallitus on monimuotoinen. Tämä pätee varmaan myös kansallisuuteen? Tulee asioita punnittua monesta 
näkökulmasta. 
 

VÄLISOITTO / Osa 2: Suomalaisen sijoittajan karikatyyri. 
 
Matti: Sitten asia, joka on meille tyypillinen ja mentaalinen, siis korvien välissä. PK-sektorilla tuntuu usein, 
että suosituin business plan on exit plan, siis se että mietitään jo alusta alkaen hetkeä, jolloin yrityksen voisi 
myydä ja tehdä samalla hyvä tili. 
Mika: Tossahan ei ole ongelmaa, jos kyseessä on ns. sarjayrittäjä eli yrittäjä aloittaa alusta uudelleen. 
Matti: Niinpä, mutta havaintojeni mukaan Tampereenkin hyvissä osoitteissa asuu väkeä, jotka ovat 
myyneet pajansa, mutta eivät ole aloittaneet uutta. 
Tällä mentaliteetilla suomalaiset yritykset ovat tavallaan helppoja kohteita. Meillä on suhteellisen 
rehellinen bisneskulttuuri (hyvä ostajalle), asiallisesti valikoidut yritykset (Mika: hyvä ostajalle!) ja näköjään 
halu myydä (Mika: Hyvä ostajalle!). Ruotsalaiset käyvät mielellään täällä kaupoilla. Minä ennustankin, että 
tätä menoa Ruotsi-Suomi rakennetaan uudelleen, mutta nyt yrityskauppojen kautta. 
Mika: Matti, syöttö lapaan. Tästä pääsisi paasaamaan taas Kalmarin unionista, mun unelmamaasta. Se mikä 
sotimalla sotkettiin, voidaan ratkaista myöhemmin taloustoimin! 



 Omistuksen tuoma päätäntävalta on kriittinen juttu silloin, kun mietitään yrityksen kannalta kriittisiä  
investointeja tai päätöksiä tai toimintaan liittyviä säästöpäätöksiä. 
 
Matti: Kalmarin Unioni on siis Mikan märkä uni, jossa kaikki Pohjolan hyvinvointialueiden ihmiset 
kerääntyvät yhdeksi suureksi perheeksi jolle skandinaavinen keskusvalvomo lähettelisi rahaa. 
Mika: Ihanaa! Härligt! Olen luvannut opetella ruotsin- tai norjankielen tosi hyvin, kun tuo Unioni vihdoin 
toteutuu. Tämä lupaus pitää! 
Matti: Saas nähdä miten kielesi siihen norjistuu. Sitten toinen havainto, jonka haastattelemani sijoittajat 
melko yksituumaisesti allekirjoittavat. Kaipaamme kotimaisia pääomia, mutta kotimainen pääoma on 
perimmiltään arkaa. Tyypillinen suomalainen sijoittaja on ihminen, joka on rikastunut bisneksessä tai 
myynyt pajansa. Hänelle on jäänyt muutama miljoona rahaa, joka etsii uutta kotia. Tällainen ihminen on 
sijoittajana hyvin, hyvin varovainen. 
Mika: Ymmärrettävää. Hän ei halua tuhota vaivalla kerättyä omaisuutta ja hakee parasta mahdollista 
kohdetta. Silloin ensimmäisenä mielessä ei ole riskipitoisten kohteiden rahoitus. 
Matti: Niin, tutkalle jäävät AAA-kohteet, jotka saavat rahaa muualtakin. Ja toisekseen kyse on häpeän 
välttämisestä. Ei ole kiva mennä syksyllä hirviporukkaan ja raportoida, että ostin sen yhden firman, kun sain 
hyvän vinkin Nigeriasta ja sitten meni kaikki. Tämä on hirvijahtikapitalismin olemus: miten voidaan esiintyä 
merkittävänä sijoittajana ja samalla säilytetään kasvot vertaisryhmässä. 
Mika: Jos häpeän välttäminen nousee draiverina kovin korkealle, se tarkoittaa huonoa uusille riskipitoisille 
teknologioille. Ja parempaa riskinsietoahan tässä tavallaan haetaan. 
Matti: Mutta on asiassa muutakin. Ruotsissa on pörssissä useita pääomasijoittajia, jotka investoivat 
ruotsalaisiin PK-yrityksiin. Siellä on paljon vanhaa sukurahaa (Mika: Wallenbergit!), meillä ei. Ruotsissa 
näillä rahastoilla on erilainen verokohtelu; Suomessa sukuomisteinen pääomasijoitusyhtiö on 
verotuksellisesti jopa huonommassa asemassa kuin kv. sijoittaja. 
Mika: Onko riskinä että jos varallisuutta alkaa kasautua dynastioissa sukupolvesta toiseen, niin siitä alkaa 
tulla tehotonta pääomaa? Jää kiinni kartanoihin, antiikkiesineisiin ja muuhun moisiin? 
 

KILIN KOLIN! / Osa 3: Pitkäjänteisyys ja tuottavuus! 
 
Matti: Mutta sitten se pitkäjänteisyys, jota Sipilän työryhmäkin peräänkuulutti. Mistä saataisiin sitä 
kärsivällistä omistajuutta, jota eivät tuulet heiluttele. 
Kymmenen pisteen kysymys kuuluu: Mikä on tärkein asia sijoittumis- ja investointipäätösten kannalta? Näin 
vastasi Juha Sipilä: 
Mika: Houkuttelevuus on tärkeää – se on kiistatonta. Markkinataloudessa kukin maa on lopulta 
houkutteleva sijainti aina jollekin toiminnalle. Elintason kannalta olennainen kysymys kuuluu, kuinka 
houkutteleva sijaintipaikka Suomi on korkean arvonlisän yrityksille, jotka voivat maksaa parempia palkkoja. 
Tutkimus- ja kehitystoiminta on korkean arvonlisän toimintaa. Ja sen tuottavuusvaikutukset leviävät myös 
muihin ympärillä oleviin yrityksiin, siksi se on erityisen tärkeää. 
Matti: Jos kotimainen omistus on pitkäjänteistä ja ulkomainen ei, miten tämä näkyy käytännössä? Otetaan 
nyt vaikka nämä ns. T&K&I -panostukset, jotka kai ovat aika pitkäjänteistä toimintaa. 
Mika: Ovat kyllä. Eurostatin tilastoista selviää, että Suomessa toimivat ulkomaalaiset yritykset ovat 
lisänneet T&K-panostustaan tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2011 ulkomaalaisomisteiset  teollisuusyritykset 
kattoivat reilu 15 prosenttia alan T&K-panostuksista, mutta vuonna 2017 osuus oli noussut melkein 30 
prosenttiin. Tämä viittaa muuten siihen, että Suomi on houkutteleva paikka sellaiselle monikansalliselle 
yritykselle, jolle T&K&I-toiminta on tärkeää. 
Matti: Hyvä jos näin on, mutta toisaalta ihmeteltiin sun kanssa juuri hiljattain Wikipedia-sivua, joka kertoi 
että Israelissa on kansainvälisiä teknologia-alan tutkimuskeskuksia – niin, arvatkaapa kuinka paljon? (Juha, 
mitä veikkaat?). 250! Huikea määrä. 
OK, tutkimus on tärkeää, mutta se tulos – tuottavuus – on vielä tärkeämpää. 
Mika: Eurostatin tilastoista näkyy tuottavuus kussakin Euroopan maassa erikseen ulkomaalaisissa ja 
kotimaisissa yrityksissä. Tutkiskelin Ruotsia ja Saksaa, jotka ovat kiinnostavia vertailukohtia Suomelle. 



Matti: Julistetaanpa tulokset. 
Mika. Suomessa toimivat ulkomaalaiset yritykset ovat työn tuottavuudeltaan samaa tasoa kuin Ruotsissa 
toimivat ulkomaalaiset yritykset. Sen sijaan Suomen kotimaiset yritykset jäävät jonkin verran jälkeen 
verrattaessa Ruotsin kotimaisiin yrityksiin. Tilastoista myös nähdään, että Suomessa toimivissa 
ulkomaalaisissa yrityksissä henkilökunnasta 6,3 prosenttia oli tutkijoita. Vastaava luku Suomen kotimaisissa 
yrityksissä oli alle puolet, 2,9 prosenttia. 
Matti: Kuulolla olevat journalistit, nyt kynä esiin. Mutta hetkinen, miten ulkomaalaisten omistamat yritykset 
pärjäävät verrattuna kotimaisiin? 
Mika: Tuottavuuskuilu on leveä kuin porvarin hymy sen riistäessä työläistä. Vuosina 2008-2017 
ulkomaalaisomisteiset yritykset olivat työn tuottavuudeltaan 40 prosenttia suomalaisia parempia. Ero 
selittyy sillä, että ulkomaalaiset yritykset ovat suurempia, toimivat tuottavimmilla aloilla. Mutta tärkeämpi 
tekijä on se, että niillä on parempi teknologia ja paremmat johtamiskäytännöt. Se on yksi selitys sille, miksi 
ne ylipäätään ovat monikansallisia yrityksiä, ei sitä muuten ylikansalliseksi yritykseksi voisi kohotakaan. 
Matti: Ylikansallisen yrityksen parempi tehokkuus on siis maailmanlaajuinen ilmiö, josta meidän ei kannata 
pukeutua säkiin ja tuhkaan. Mutta! Sitä kannattaa vähän surra, että ruotsalaiset keskenään ovat 
tuottavampia kuin me. Meillä on siis enemmänkin tuottavuusongelma kuin omistajuusongelma? 
Mika: Niin, jostain syystä Suomessa toimivat suomalaisomisteiset yritykset eivät ole tuottavuudeltaan yhtä 
tuottavia kuin Ruotsissa toimivat ruotsalaiset yritykset. Viime vuosina ero on ollut 10 prosentin luokkaa. 
(Matti: sanopa miksi sen raon kurominen olisi tärkeää) Jos suomalaiset yritykset pystyisivät parantamaan 
tuottavuuttaan, siitä seuraisi paljon hyvää: enemmän investointeja, vientimenestystä, isompia osinkoja, 
enemmän verotuloja, enemmän työtyytyväisyyttä ja parempia palkkoja. 
Matti: Nyt näyttäisi siltä, että vuoden 2015 jälkeen ulkomaalaiset yritykset ovat investoineet Suomessa yhtä 
paljon työntekijää kohti ulkomaalaiset yritykset ovat investoineet Ruotsissa. Ja tähänkin sisältyy uutinen. 
Mika: Joo. Ulkomaiset yritykset ovat investoineet koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin noin 
14 000 euroa työntekijää kohti. Eli pienen uuden henkilöauton verran – siis joka vuosi jokaista työntekijää 
kohti. Tässä suhteessa Suomessa on tapahtunut merkittävä muutos verrattuna vuosiin 2008-2012, jonka 
jälkeen Suomessa toimivat ulkomaalaiset yritykset alkoivat lisätä investointeja tosi voimakkaasti, tuplasivat 
ne. Sen sijaan kotimaiset yritykset alkoivat lisätä investointeja vaisummin ja myöhemmin, ovat tosin 
nousussa nyt nekin. 
Matti: Ja kuviosta näkyy myös se, että Ruotsin kotimaiset yritykset investoivat enemmän kuin Suomen 
kotimaiset yritykset. Kun meillä puhutaan investointilamasta, johon Sipiläkin viittasi – siis siitä, että 
investoinnit jäävät poistoja pienemmäksi – niin uskoa puuttuu nimenomaan kotimaisilta omistajilta? 
Mika: Ja mistä se uskonpuute tulee? Jos yritykset eivät investoi, syynä on luultavasti se, että ei ole hyviä 
investointikohteita, rahahan on nyt halpaa. Siinä tilanteessa investointien lisääminen voi olla narulla 
työntämistä. Tarvittaisiin parempia tuotteita ja tuotantotapoja. Siihen tarvitaan puolestaan 
tutkimuspanostusta, osaavia innovaattoreita ja yritysten välistä kilpailua – ja parempaa innovaatio- ja 
kilpailupolitiikkaa. 
 

JINGLE / LOPPUKEVENNYS  
 
Matti: Oi Suomi on, kuten Huuhkajien fanit huutavat. 
Paljon onnea vielä tuoreehkoille nobelisteille Paul Milgromille ja Bob Wilsonille, ilmeisen sympaattisia äijiä 
molemmat. Twitterissä on muuten hauska video, jossa turvakamera on tallentanut sen hetken, kun 
Stanfordissa Wilson koputtelee yöllä kahden aikaan Milgromin ovelle ja yrittää huudella oven läpi, että 
voisiko Milgrom vastata puhelimeen. ”Nobel soittaa! Niillä ei ole sun numeroa!” Milgrom sanoo ensin, että 
”joo, katos vaan...” ja sitten valkenee asia: ”Wow!”. 
Mika, mitäs sinä sanoisit, kun oveen koputetaan kahdelta yöllä ja huudetaan että ”Maliranta! Olet saanut 
Nobelin palkinnon!” 
Mika: Mä varmaan sanoisin, että ”älä pärski mun oveen ja jätä se pokaali siihen portaille”. Matti: Ja perään, 
että ”Äläkä jää kerjäämään tippiä!” 



Hyvät kuulijat, tämä oli A/M, talouspoliittinen podcast, joka keksii talouden dynamiitin puolestanne. Kiitos 
että olitte mukana. 
 
 
Mika: Olisi se muuten aika pulmallista – ja aika outoa– että taloustieteen nobeli menisi jollekin 
tamperelaiselle työelämän professorille. Outoutta tuskin tarvitsee perustella... 
Matti: Ekonomistin outo on terveen normaali. 
Mika: Se mikä on ekonomistille normaalia, on muille monesti outoa. 
 

Materiaalia 
 

Hallitus tavoittelee luoville aloille talouskasvua ja lisää työpaikkoja – tiekartta ja ohjausryhmä tukemaan 

työtä https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/hallitus-tavoittelee-luoville-aloille-talouskasvua-ja-lisaa-

tyopaikkoja-tiekartta-ja-ohjausryhma-tukemaan-tyota 

TEM:n tilannekuva tarjoaa kokonaisnäkemyksen koronan vaikutuksista yrityksiin, työllisyyteen ja 

toimialoihin https://tem.fi/-/tem-n-tilannekuva-tarjoaa-kokonaisnakemyksen-koronan-vaikutuksista-

yrityksiin-tyollisyyteen-ja-toimialoihin 

https://twitter.com/Stanford/status/1315631500080148480 
https://static1.squarespace.com/static/593d9b08be65945a2e878544/t/5d31ac9b33ae9b0001d8 
8216/1563536539717/c14259.pdf 
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