
AM-podcast: Jakso 21: Yrittäjä, koko kansan lemmikki 
 

Matti: Mika, Suomessa on sanonta ”yrittänyttä ei laiteta”. Se on minusta vähän 

arvoituksellinen. Osaatko selittää mitä se tarkoittaa? 

Mika: Juu, se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että yrittävää ei saa moittia. 

Matti: Asia selvä. Eikä moititakaan. Mutta muuten ehkä otetaan tänään veret nenästä. 

Yrittäjyydestä on nimittäin tullut mantra, hokema, ja meitä ärsyttää. Julkisessa 

keskustelussa yrittäjyyteen tulee suhtautua lapsenomaisen innostuneesti. 

Mika: Kehua ja kertoa sankaritarinoita. Eikä siinä mitään, hyvä tarina on hyvä tarina, 

mutta hiukan tuotevastuuta pitää olla niissäkin. 

Matti: Sitten tietysti tätä tarinaa tukemaan pitää olla julkisia tukia. Ja jotta tiedetään, 

menikö tuki oikeaan paikkaan, tehdään vaikuttavuusarviointi. 

Mika: Jossa tuen saaja kehuu tuen antajaa. Usein nämä on jossain itkettävän ja 

naurettavan rajamailla.  

Matti: ”Katsoisin, että minulle myönnetty tuki oli hyvin hyödyllinen, syistä joita en nyt 

muista.” Mutta kaikki ovat tyytyväisiä. Yrittäjä saa rahaa, poliitikko saa maineen 

aikaansaavana tyyppinä ja virkamies hoitaa homman valmiiksi. 

Mika: Systeemi kiittelee itseään onnistumisesta.  

Matti: Yrittäjyydestä tulee täydellinen politiikan ikiliikkuja, mutta me kysymme, 

paraneeko itse yritystoiminta tässä keskinäisen kehun kerhossa? Hyvät kuulijat, tämä on 

A/M, talouspolitiikan inhorealisti menestyksen asialla. 

Mika: Emme moiti, mutta neuvomme ja kannustamme. Mutta kerromme myös totuuksia, 

jotka voivat tuntua lannistavilta.  

Matti: Et säkään oikeesti halua kuulla totuuksia itsestäs. 

Mika: Kestän mainiosti kehuja. 

Matti: Oltiinko me tossa liian kielteisiä? Onhan yrittäminen ihan OK. 

Mika: Pysy nyt minuutti mielipiteessä. 

 

VÄLISOITTO / Prologi 
 

Matti: Mutta ensin hiukan kielenhuoltoa. Vuoden uudissana -kilpailuun ilmoittautui 

huhtikuussa vahva ehdokas. Kyseessä on sana, joka pysäytti Suomen hetkeksi. Kyseessä 

on tietenkin hystereesi, ihmeellinen ilmaus, joka näytti taikovan työpaikkoja ilmasta. 

Mika: Joo, nokkelat huomasivat heti, että ”hystereesi” on lähellä ”hysteriaa” ja 

hullunhauskat sanaleikit täyttivät median. 



Matti: Nokkelaa! Hystereesi tarkoittaa täsmälleen siis jonkin järjestelmän ominaisuutta, 

joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen 

tilaansa. 

Mika: Joskus sitä sanotaan polkuriippuvuudeksi. Käytännössä se on siis sitä, että kun 

jotain kappaletta työnnetään, se liikkuu, mutta kun siitä päästää irti, se ei palaudukaan 

takaisin. 

Matti: Kuulostaa sun ajattelulta. Palkansaajajärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà työnsi 

tämän hystereesin käsitteen liikkeelle ja sepä ei palautunutkaan takaisin. Juttu menee siis näin. 

Lainà laski, että elvytyksen ansiosta korona-aikaisten elvytystoimien ansiosta työllisyys jää 

pysyvästi 22 000-30 000 henkilöä korkeammalla tasolle kuin muuten jäisi. Ja nyt hänen 

mielestään nämä 20-30 000 työpaikkaa pitäisi ottaa lukuun, kun arvioidaan miten hallitus on 

onnistunut työllistämispolitiikassa. 

Mika: Ei ole poissuljettua, että näillä elvytystoimilla pelastettiin noin 30 000 työpaikkaa, jotka 

olisivat muuten tuhoutuneet tämän koronasta aiheutuneen suhdannekuopan lisäksi. Mutta 

tilannehan oli alun perin se, että Suomessa oli jo valmiiksi merkittävä työpaikkavajaus ennen 

näitä lisätuhoutumia. Ja hallituksen piti löytää keinot sen vajauksen korjaamiseen. Tämän 

lisävajauksen paikkaaminen elvytyksen avulla ei tähän kuulu. 

Matti: Meidän vanha työkaverimme, professori Niku Määttänen, tietää lähes kaikesta lähes 

kaiken. Esitimme Nikulle tuhannen taalan kysymyksen: oliko hystereesi poliittinen 

silmänkääntötemppu?  

Mika: Niku on kova ammattimies ja ryhdikäs ekonomisti. Niku ei lähtenyt tarjoamaan tässä 

mitään yksiselitteistä vastausta. Hän totesi, että tässä on otettava samaan aikaan huomioon 

kaksi kättä: ne ovat tässä kysyntä ja tarjonta.  

Matti: Kaksi kättä ja Black & Decker. Kuunnellaan Nikua. 

Määttänen: Monissa niissä malleissa jota tällä tarkastellaan tehdään usein selkeä erottelu 

kysyntä ja tarjontapuolen välillä. Ehkäistään pitkän aikavälin vaikutuksia jotka näkyvä paljon 

myöhemmin tarjontapuolella. 

Matti: No niin, kysyntä ja tarjonta. Suomeksi sanottuna siis... 

Mika: Jotta markkinatransaktio olisi mahdollinen, jonkun pitää tuottaa, siis valmistaa tuote. Se 

tarjontaa. Ja sitten jonkun pitää ostaa se, eli se on kysyntää. 

Matti: Niku siis sanoo, että taloustietelijät on aika laajalti sitä mieltä, että hystereesi on yleisesti 

ottaen totta. Mutta nyt tarkkana: se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kotimarkkinoita 

elvyttämällä voitaisiin kaikissa tilanteissa kohottaa kansantalouden tuotantopotentiaalia 

pysyvästi. 

Mika: Tällainen oli tilanne esimerkiksi vuonna 2009 jolloin Suomen talous vajosi suureen 

kuoppaan, ja se johtui isolta osin Nokian romahduksesta 

Matti: Siis: Jos Lainà olisi oikeassa, olisiko reilut kymmenen vuotta sitten säästetty työpaikkoja 

jos olisi elvytetty vielä lujemmin. Näin Niku Määttänen: 

Määttänen: Kertoo siitä, että ilmiö on luultavasti relevantti mutta kuinka tärkeä se on, 

riippuu tilanteesta toiseen, ja pitää analysoida tarkasti taustalla olevat syyt 



Matti: Nikulla on tässä hyvä pointti. Meidän olisi siis pitänyt tukea kiinalaisia ostamaan Nokian 

puhelimia, jos olisi haluttu saada aikaiseksi hystereesivaikutus. 

Mika: Joo, ja tämän älyttömyyden ymmärtää jokainen perustelemattakin. Nokian 

romahduksesta jäi vaikutus, jota ei valtio voi paikata. Ylipäänsä tarvitaan huolellista analyysiä 

ennen kuin hystereesin avulla aletaan käydä poliittista huutokauppaa. 

Matti: Ja huutokaupan kohde on? 

Mika: Suhdannepolitiikan tarve ja vaikutus, siis se paljonko nyt pitää pumpata markkinoille 

julkista tukea. 

Matti: OK. Asia melkein selvä. Meidän arvostamamme ekonomisti Richard Baldwin 

kirjoitti muuten hystereesistä viime vuonna kiinnostavan paperin. Siinä hän käytti 

esimerkkinä koronaa ja etätöitä. Ajatus menee näin: Korona oli shokki, joka pakotti 

ihmiset toimimaan etänä, ja kun shokki on ohi, siitä jää pysyvä vaikutus. Ihmiset eivät 

enää palaakaan toimistolle samassa mitassa kuin ennen. 

Mika: Joo, se voi hyvin olla. Ja kun tämä siirretään globaaliin mittakaavaan, siitä voi 

seurata isompia asioita. Ihmiset on sopeutettu Teamseihin ja Zoomeihin, ja firmat näkevät 

tässä tilaisuuden palkata ulkomailta lisää osaavia, matalapalkkaisia palvelutyöntekijöitä. 

Matti: Mutta mistä tämä palvelu ostetaan, ei olekaan ihan selvää. 

Mika: Joo, voi käydä myös niin, että yritykset ovat pysyvästi oppineet, että munia ei 

kannata laittaa yhteen koriin, toisin sanoen esimerkiksi keskittää ulkoistuksia yhteen 

ainoaan maailman kolkkaan. 

Matti: Puhut nyt intialaisista palvelukeskuksista? 

Mika: Siitäkin. 

Matti: Hmm. Mä aloin jo tottua rupattelemaan Bangaloren poikien kanssa. 

 

VÄLISOITTO/ UUTISET 
 

Matti: Viime viikkojen suuri talouspoliittinen uutinen on ollut se, että hallitus kokoontui 

ns. puolivälin riiheen suunnittelemaan taloutta, siis valtion tulevia tuloja ja menoja. 

Vaikeita asioita, ja nyt tarvittaisiin lopullinen ekonomistinen arvio lopputuloksesta. Mika, 

kun seurasit tapahtumia Säätytalolla, mistä asioista voimme olla kaikki yhtä mieltä? 

Mika: Siitä, että hallitus kokoontui Säätytalolle. 

Matti: Riihen tueksi haettiin ekonomisteja tästä ja tuosta ministeriöstä, etujärjestöistä, 

oppositiosta ja kotisohvilta. Twitterissä meininki oli kuin Euroviisuissa, vauhdikasta ja 

värikästä; oli sooloa ja kuorolaulua. Mutta mitä tästä kaikesta jäi jäljelle? 

Mika: Se, että useammat ihmiset tietävät nyt, että meillä oli menokehys. 

Matti: Suurimmillaan jonkin toimen työllisyysvaikutuksissa oli eri ministeriöiden 

vaikutusarvioissa kymmenkertainen ero? Olet aina väittänyt, että kaikki ekonomistit 

noudattavat samoja lainalaisuuksia. Miten lopputulos voi olla näin erilainen?  



Mika: Kaikki säveltäjät käyttävät samoja nuotteja. 

Matti: Mikä siis sinun loppuarviosi tästä näytelmästä on? 

Mika: Äänestän tyhjää. 

Matti: Tää on hyödyttömämpää kuin kolmikantainen työryhmä. Juha, pane poikki. 

 

PIMPELIPOMPELI / Yrittäjyys 
 

Matti: Herra professori, alkuun helppo kysymys (ettei tule revähdyksiä ajatellessa): miksi 

yrittäjyyttä tarvitaan? 

Mika: No, on toi vähän saman tyyppinen kysymys kuin ”miksi verenkiertoa tarvitaan”? 

Yrittäjyyttä tarvitaan teknologioiden kehittämiseen ja sen selvittämiseen, miten niistä 

saadaan uudenlaista liiketoimintaa. Sitä tarvitaan eri tavalla eri aikoina: jos vaeltaa 

Pyreneillä sitä tarvii enemmän kuin jos istuu pilkillä. 

Matti: Nyt tietysti hyvä kysymys kuuluu, onko yrittäjyydellä erityistä arvoa juuri nyt, 

maailmassa, jota korona runtelee. Ja maailmassa, joka muuttuu aika paljon. Onko uusilla 

yrityksillä joku notkeusetu tässä tilanteessa? 

Mika: Taitaapa olla. Talousteoria ennustaa ja empiria vahvistaa, että yritysten 

perustaminen kiihtyy teknologisten murrosten aikana uusien. Näin kävi esimerkiksi 1990-

luvun puolivälissä Yhdysvalloissa niillä toimialoilla, joissa käytettiin ICT-teknologiaa 

tavallista enemmän. Ja tuohon aikaan, noilla toimialoilla myös tuottavuuden kasvu kiihtyi. 

Matti: Mutta pandemia ei ole teknologinen disruptio. Se on vaan... paskamaista aikaa. 

Mika: Joo, mutta yritykset on tuottaneet pelkästään pandemiaan liittyviä innovaatioita 

varmaan tuhansittain. Kyllä yrittäjyydelle on nyt ihan erityistä kysyntää. Mutta kysynnän 

lisäksi tarvitaan siis myös yrittäjyyden tarjontaa. 

Matti: Yrittäjyysasenteita tutkii kansainvälinen tutkimus nimeltä GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor). Silloin kun Suomi oli siinä viimeksi mukana, tutkimus kertoi, 

että meillä yrittäjyyttä arvostetaan puheissa ja teoriassa paljonkin, mutta käytännössä 

ihmiset ei sitä juuri lapsilleen suosittele uravalintana. (Ranking: 59/61) 

Mika: Tässä saattaa olla sukupolviin liittyvä näköharha. Nuoremmat ihmiset näkee 

yrittäjyyden parempana urana kuin me vanhemmat. Slush ja vastaavat ovat vaikuttaneet 

siihen, että yrittäjyys ei ole toissijainen uravaihtoehto, ja voi olla, että GEM:issä ei vielä 

näy näiden nuorten vaikutus. 

Matti: OK, yrittäminen on tärkeää, tarvitsemme yrityksiä. Mutta: yrittäjyyteen liittyy 

paljon höpöpuhetta, joka on vähän vaivaannuttavaa. Toisin sanoen yrittäjyyttä kaupataan 

eri suunnista. On ihan oikein kannustaa nuoria ihmisiä, mutta jos yrittäjyyttä lietsotaan 

väärällä tavalla, se synnyttää katteettomia odotuksia yrittäjille itselleen. Plus tietysti 

valtiolle, joka alkaa odottaa ihmeitä. 

Mika: Media on täynnä yrittäjyyden sankaritarinoita. Helsingin Sanomat on perustanut 

liitteen nimeltä Visio, jossa usein ihastellaan nuoria yrittäjiä. 



Matti: Näissä jutuissa etsitään jokin dynaaminen nuori ihminen menestyjä, joka kertoo 

tarinansa ja yleensä niissä päädytään siihen, että ”paljon oli intohimoa” ja ”missään 

vaiheessa en antanut periksi, vaikka vaikeaa oli”. Näissä ei muuten koskaan ole sellaista 

Kalervo Jankon näköistä hahmoa, jolle asiakas huutaa puhelimessa rivouksia. Muistatko 

Jankon Betonin, Kummelin klassikkosketsin. 

Mika: Totta kai. Kalervo Jankko on tyyppi, johon on helppo samaistua. 

Mika: Asia kunnossa! Mutta takaisin oikeaan maailmaan. Taloustieteilijä Ari Hyytinen on 

tutkinut pitkään yrittäjyyttä. Me soitettiin Arille ja juteltiin yrittämisen realiteeteista ja 

harhoista. Näin Ari lausui: 

Hyytinen: Olisi perusteltua, kun nuoria ihmisiä kannustetaan ryhtymään yrittäjäksi, että 

perustuisi realistisiin näkemyksiin. Emme halua johtaa ihmisiä harhaan ja rohkaista ihmisiä 

yrittämään tilanteessa, jossa se ei ole oikeasti järkevä. 

Ei kuulla yritysten hiipumisesta tai yrityksistä, joista ei tullut mitään. Eivät päädy mediaan, 

ei tutkimuksiin eikä iltauutisiin. Sankaritarinoiden kuulija kuulee keskimääräisen harhaisen 

tarinan. Tutkijana pidän vastuunani tuoda esiin, miten todennäköistä on se, että yritys 

joutuu vaikeuksiin ja ajautuu konkurssiin tms. 

Mika: Mieleeni tulee se, että millainen mahtaisi olla Veikkauksen mainos, joka olisi 

edustava ja rehellinen. Siis sellainen, jossa ei näkyisi vaan voittajan haaveet, vaan myös 

häviäjän syvä harmitus. 

Matti: Haha! 

Mika: Tyyliin: ”Olen veikannut 20 vuotta enkä ikinä voittanut juuri mitään, ja tappiolla 

ollaan tonnikaupalla.” 

Matti: Näissä tarinoissa tuppaa olemaan yksi iso ongelma. Poikkeuksellisen menestyjän 

tarina on aina poikkeuksellinen. Siitä on vaikea vetää yleisiä johtopäätöksiä ja 

toimintaohjeita. Tyypillinen tarina taas on… niin, tyypillinen tai edustava, ja se johtaa 

harvoin poikkeukselliseen menestykseen. Vai mitä sanoo Ari? 

Hyytinen: Me ei pystytä millään taidolla erottelemaan onnen ja taidon merkitystä 

sankaritarinoissa. yritetty on, hyvin vaikeaa. Ihmiset ei pysty mieltämään miten suuri 

merkitys onnekkailla sattumilla on menestystarinoissa.  

Mika: Viime AM-jaksossa me puhuttiin tulevaisuuden ennustamisesta datan avulla. siis 

siitä, miten mielettömän vaikeaa on ennustaa sitä, kuinka lapsi pärjää myöhemmin 

elämässä, vaikka käytössä olisi miten isot datat ja huippualgoritmit. Elämä on yleensäkin 

aikamoista sattumankauppaa ja yrittäminen ehkä erityisesti. 

Matti: Näin. Kun yrittäjyystutkimuksin sytetään ihmisen ominaispiirteitä ja taustoja, 

pystytään ehkä hiukan ennustamaan sitä, kenestä tulee yrittäjä. Mutta kun pitää ryhtyä 

ennustamaan kenestä tulee menestyvä yrittäjä, menee vaikeaksi. 

Mika: Ari kertoi, miten meillä on yritetty ennustaa valtavilla aineistoilla kasvuyrityksiä. On 

käytetty kymmeniä koneoppimisen algoritmeja, joita on trimmattu matkan varrella. 

Ennustettavuutta esiintyy, mutta se on pientä. 



Matti: No mitä tästä sitten jää käteen? Tulee mitä on tullakseen? Onko tässä tutkimisessa 

sitten ylipäänsä mitään järkeä? Miksi te numeroniilot ette sitten tee jotain 

hyödyllisempää? 

Mika: No ei ihan niinkään. Kyllä niistä kaikenlaista järkevää ilmenee, mutta ei juuri suoria 

ennustuksia tulevaisuudesta. Mutta eihän niitä fiksu odota muutenkaan. 

 

JINGLE 
Matti: Yrittäjyystutkimuksista käy ilmi yksi asia, jota kannattaa hiukan käännellä. 

Tutkimukset nimittäin kertovat, että tyypillisesti yrittäjät ovat ylioptimistisia. Onko tällä 

väliä ja voiko se olla vaarallista? 

Mika: Ari Hyytinen tosiaan sanoi, että kun vertaillaan suomalaisia ja amerikkalaisia, 

molemmilla on taipumus ylioptimistisuuteen, mutta amerikkalaisilla vielä enemmän. 

Matti: Sen saattoi arvata, mutta mikäs tämän ylioptimistisuuden selittäisi? Arin kanssa 

vähän pohdiskeltiin ja päädyttiin siihen, että yrittäjiksi lähtee ihmiset joilla on 

poikkeuksellisen vahva usko omaan toimintaan. Ja toinen on se, että he lähtevät 

yrittämään, koska saavat ympäristöstä hyvin positiivisia signaaleja.  

Mika: Vähän liiankin positiivisia. Sellaisia signaaleja saa helposti hyvää tarkoittavilta 

ihmisiltä, siis rohkaisevilta kavereilta ja perheenjäseniltä. Ja kehuja on tietysti helppo 

uskoa. Tässä ollaan aika lähellä ilmiötä, jota taloustieteessä kutsutaan nimellä voittajan 

kirous.  

Matti: Voittajan kirous on siis se tilanne, kun huutokaupassa jotkut aliarvioivat kohteen 

todellisen arvon, kun taas toiset yliarvioivat sen. Ja jos haluaa voittaa, pitää maksaa vähän 

enemmän kuin optimaalinen hinta olisi. Jos ei maksa, ei saa sitä mitä haluaa. Jos saa, hinta 

on huono. 

Mika: Juuri niin. Voidaan kai ajatella, että ”oikea” arvo olisi huutojen keskiarvo. Silloin se 

joka voittaa huutokaupan, on optimistisempi kuin muut ja maksaa väistämättä vähän 

ylihintaa. Hän yliarvioi kohteen arvon ja vetovoiman. 

Matti: Toisin sanoen se joka ryhtyy yrittäjäksi, yliarvioi yrittämisen potentiaalin ja 

mahdollisuudet tai aliarvioi vastukset? 

Mika: Tällainen mekanismi siellä on mukana, mutta onneksi on siellä paljon muutakin. 

Muuten yritystoiminta olisi tosi ankeeta ja tuloksetonta. 

Matti: Yrittäjä on tietysti oman tapauksensa asiantuntija, mutta nyt tulee vaan mieleen, 

että kuinkahan tavallinen ihminen – tai kukaan! – mahtaa osata erottaa toisistaan puurot 

ja vellit. Tarkoitan, että kun yrittäjä analysoi menestyksensä syytä, miten hän tietää, että 

menestys M johtui juuri tekijästä T. Siis osaako hän oikeasti tehdä tällaisen arkipäivän 

regressionalyysin? 

Mika: Taitaa tuollaiset regressiot jäädä tekemättä yrittäjien lisäsi myös monilta muilta. 



Matti: No niin, ja otetaas vielä rusikoitavaksi vanha kunnon valtio. Mikä on päättäjien ja 

virkamiesten rooli tässä? 

Mika: Pientä suurempi, vähintäänkin keskikokoinen. 

Matti: Yrittäminen on tärkeää. Sitä pitää edistää. Ja sitten poliitikot työntävät yritystukea 

yrittäjyyden kannustamiseksi ja virkamies lähettelee ruskeita kirjekuoria. Sitten kun rahaa 

lykätään hyvään tarkoitukseen, vastuullinen järjestelmä haluaa tietysti seurata, että 

menikö oikeaan kohtaan ja tuliko tulosta. Ja nyt päästään varsinaiseen itsepetoksen 

paraatiin. 

Mika: Nämä yrittäjyysavustusten vaikuttavuusarvioinnit on ns. kiinnostavaa luettavaa. 

Aika usein virkamiehet kysyvät avustuksenhakijalta, että mites on, lisäisikö raha 

yrittäjyyden onnistumisen todennäköisyyttä. Myöhemmin sitten kysytään, että auttoiko 

tuki mahdollisesti homaa eteenpäin? 

Matti: Vähän tämä huvitti Ari Hyytistäkin. 

Hyytinen:  Vaikuttavuusarviot: Hallituksen esityksiin päätyy taulukoita, joissa tuen 

saajilta itseltään kysytään ”oliko kiva?”: Ja vastaavat: ”Oli.” Vielä 2020-luvulla tällaisia 

kyselyitä, on erikoista. 

Matti: Minkälainen idiootti pitää olla, että vastaisi, että ei siitä juuri mitään hyötyä ollut? 

Mika, mulla olisi tässä satasen seteli, luuletko että siitä olisi sulle hyötyä. Ja jälkikäteen 

kannattaa sanoa, että olihan siitä, vaikka tosiasiassa hukkasin sen saman tien.  

Mika: Aina kannattaa puolustaa julkista tukea. Koskaan ei tiedä milloin sitä seuraavaksi 

tarvitsee. 

Matti: Tehtäiskö nyt niin, että annetaan avoin kuulutus. Jos jossain on yrittäjä, joka on 

saanut julkista tukea, ja on sitä mieltä, että sillä ei ollut mitään positiivista vaikutusta... 

Mika: … että olisi tehty ihan samat asiat ilman sitäkin! 

Matti: Niin, siis ilmoittautukaa meille. Perustamme Omaan Jalkaansa Ampujien Klubin. 

Mika: Voisimme kutsua tällaisen vieraan meidän podcastiin!? 

Matti: No niin, huumori seis. Seuraa pakollinen kysymys: vääristääkö tämä kaikki 

markkinoiden toimintaa? 

Mika: Voi hyvin olla. Varsin usein yritystuilla on negatiivisia vaikutuksia markkinoiden 

toimivuuteen. Kun yritykset ovat kilpailutilanteessa, yhden tukeminen on tavallaan aina 

toisten rankaisemista. 

Matti: Ja jos kaikkia yrityksiä tuetaan tasapuolisesti… 

Mika: … ei tueta lopulta ketään. Ja sitten on tietysti vielä kysymys siitä, mitä tarkalleen 

tapahtuu kilpaileville yrityksille, jotka eivät saa tukea? Vaikka avustuksen ansiosta yhteen 

yritykseen syntyy uutta työtä, pitäisi selvittää, kuinka paljon tämän tuen takia työpaikkoja 

on tuhoutunut muissa yrityksissä. 

Matti: Joiden suhteellinen kilpailukyky on heikentynyt. Ja tuon laskemiseen ei taida enää 

kenenkään kyvyt riittää. Taas me muuten ajauduttiin yritystukiin, joka on sulle tunnettu 



fetissi. Sä olet talouspolitiikan Atte Kaleva: ”Minulla on unelma, Helsinki ilman 

yritystukia.” 

Mika: No no, aläs tee olkiukkoa. On nimittäin yksi asia, jossa mun mielestä yritystuet 

voisivat olla hyvinkin tarpeen. 

Matti: Ohoh. Ja mikäs se on? 

Mika: Startupit. Nythän meillä tuetaan enemmän vakiintuneita yrityksiä ja ehkä 

yritystoiminnan pysyvyyttä. 

Matti: Startup-tuki, mutta miksi se olisi hyvää tukea? Mehän kammotaan voittajien 

valintaa ja ihan alussa olevasta yrityksestä tiedetään hyvin vähän. Mistäs me (siis julkinen 

sektori) tiedetään mitä pitää tukea yrityksessä, jolla ei ole muuta kuin idea ja intoa? Eikö 

se ole ihan arpomista? 

Mika: Hyytisen Ari oli sitä mieltä, että alkuvaiheen yritykseen kohdistuva tuki olisi hyvä 

siksi, että se antaa ihmisille paremman mahdollisuuden päästä kokeilemaan ideoitaan. 

Sieltä sitten seuloutuu jatkoon lupaavimpia ja sitten markkinat ja luova tuho hoitaa loput. 

Matti: Mutta eikö rahoittajat tee juuri tätä, ja ihan omilla rahoillaan? Enkelisijoittaja 

auttaa firmoja alkuun.  

Mika: Tekee kyllä. Niin kuin sanoit, niin pääomasijoittajat sijoittaa ensin vähän ja jos 

näyttää hyvältä, sijoittaa lisää. Ne testavaat ensin miten homma alkaa sujua ja jatkavat 

sitten niiden kanssa, jotka näyttävät hyvältä. 

Matti: No mitä valtio siellä sitten tekee sekoilemassa? 

Mika: Vapaat markkinat ei aina toimi kuluttajien ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta 

optimaalisesti. Syynä on erilaiset markkinapuutteet. Informaatio-ongelmat on niistä yksi. 

Niiden vuoksi yksityiset rahoitusmarkkinat eivät aina toimi täydellisesti. On näyttöä että 

meillä voi olla ihan elinkelpoinen hanke, mutta informaatio-ongelmien vuoksi siihen ei 

kohdennu rahaa. 

Matti: Eli yksityinen kana ei löydä kaikkia jyviä, ja sitten julkinen sektori rientää 

paikkailemassa porvarin jättämiä reikiä. Mutta ei valtio silloinkaan pysty korjaamaan 

perimmäistä syytä eli informaatio-ongelmaa. 

Mika: Matti, sulla on tuossa pointti! 

 

JINGLE  
Matti: Pahan mielen välttämiseksi, sanotaan nyt asia vielä kerran. Mekin halutaan nuoria 

ja vanhoja, ja isoja ja pieniä ihmisiä yrittämään, mutta mielellään realistisella pohjalla. 

Mutta mikä sellainen ”realistinen pohja” olisi? Onko meillä taas pelkkää marinaa, vai 

pitäiskö antaa joku ihan hyödyllinenkin idea. 

Mika: No on meillä. Ari Hyytinen kirjoitti muutama viikko sitten erinomaisen blogin, Siinä 

oli oikein hyvä idea, jota on testattu aika pitkään. 

Matti: A/M:n historian ensimmäinen käytännöllinen ohje! Ohjaamo, soittakaa fanfaareja! 



Mika: On me ennenkin neuvottu, kuten parinvalinnassa. Mutta tässä on siis kyse vanhasta 

kunnon tieteellisestä metodista. Muodostetaan hypoteesi, ihan niin kuin tieteessä, jota 

sitten koetellaan aidosti ja jonka voi kumota, jos se hypoteesi ei kestä kriittisiä testejä. 

Matti: Nyt bisnesjampat tarkkana, tämä on nimittäin kiinnostavaa. Tämä menee sis näin: 

Ensin rajataan ongelma. (Mika: Juu). Sitten artikuloidaan ”teoria”, (miten yritys toimisi), 

vaikka jonkun muodikkaan bisneskanvaasin tms. avulla. (Mika: Juu) Ja sitten se hypoteesi, 

siis väite, argumentti. 

Mika: Joo, ja sitten järjestelmällinen testi, jolla yritetään tukea tai kaataa hypoteesi. Miksi 

juuri tämän yrityksen tuotteelle olisi kysyntää eikä kilpailijoiden tuotteelle tai jollekin 

korvaavalle härpäkkeelle? Testiä varten kerätään systemaattisesti dataa ja havaintoja. Ja 

havainnoille pitää olla kunnon kriteerit 

Matti: Esimerkiksi perheen ja ystävien lausunnot EI kelpaa.  

Mika: Jos minä olisin perustamassa yritystä, niin Matti, sinun neuvoilla viitoitettuna mun 

uusi yritys olisi saman tien matkalla Tilastokeskuksen konkurssitilastoon. Jossa on 

tarpeeksi väkeä muutenkin. 

Matti: Mutta siinähän säästyisi sulta paljon kohellusta ja aikaa. 

OK: jos noudatetaan tätä Hyytisen ohjetta tieteellisestä prosessista, mitä tapahtuu? 

Saadaan ratkaisu, johon vaikuttaa vähemmän ensivaikutelma ja enemmän oppiminen. 

Saadaan suljettua pois ns. vääriä positiivisia, siis sitä että hyökätään intoa piukassa 

bisnescaseen, jossa ei ollutkaan pohjaa. 

Mika: Ari kertoi, että Italiassa tehtiin tutkimus, jossa kohderyhmää opastettiin tähän 

hypoteesimalliin ja verrattiin sitten verrokkiryhmään. Tulosten mukaan kohderymä pärjäsi 

selvästi paremmin. Pystyivät hakemaan uusia tuotantosuuntia ja sitä rataa. 

Matti: Uskon kyllä. Mun omien kokemusten mukaan nimittäin yritykset kaipaa kipeästi 

juuri tätä. Saako sanoa pari sanaa yritysten strategiapuuhista? 

Mika: No ole hyvä vaan. Näyttää siltä, että saarna tulee joka tapauksessa. Mä taidan 

hakea kahvia. 

Matti: Olen vähän ollut tekemisissä suomalaisten yritysten kanssa. Mua vaivaa se, miten 

niissä tehdään kauhealla tohinalla jämäkkä, mutta staattinen strategia ja sitten kolmen tai 

viiden vuoden päästä katsotaan miten kävi. 

Ei ole hypoteeseja tai jatkuvaa testaamista, on vain arvaus tai rukous – toivotaan, että 

asiat menee niin kuin hyvä olisi. Ei ole tätä ohjelmallista vastaanväittämistä. Toisin sanoen 

ammutaan strategian nuoli ilmaan ja viedään viiden vuoden päästä maalitaulu alle. 

Mika: No mitäs siellä sitten on? 

Matti: Siellä on mantroja. Johtoryhmän rukousmylly ujeltaa ja kaikki nyökyttelee. 

Esimerkiksi ”customer value” tai “kiertotalous” on loistava näkösuoja, jonka taakse pääsee 

piiloon sitä, ettei ole mitään systemaattista menetelmää jolla voisi ennakoida muutoksia. 

Sitten otetaan korvikkeeksi joku päivystävä futuristi selostamaan jotain Jetsonit-juttuja.  

Mika: Hyväksyn hypoteesisi, mutta rauhoitus nyt. Hae säkin kahvia. 



 

VÄLISOITTO/ Loppukevennys 
 

Matti: Mua jäi kaivelemaan tämä hystereesi. Töniminen ja liikkumattomuus on tärkeitä 

teemoja. Toimisko elvytys ja hystereesi muuten yksityistaloudessa? Jos saisin perheen 

sisältä voimakkaan kannusteen, vaikka imurointiin, jäisikö imurointini pysyvästi 

korkeammalle tasolle? 

Mika: Löytyiskö teiltä sulle jotain helpompaa hommaa, jossa ei ole niin paljon riskejä? 

Pyykkien lajittelu voisi olla sulle hyvä homma. Ei sillä, että menis sukat ja kalsarit oikeisiin 

paikkoihin, mutta vahingot olis vähäisiä. 

Matti: Meillä imuroinnin elvyttäminen on tietysti turhaa, koska meillä on tapahtunut 

teknologinen disruptio ja luovaa tuhoa. Suhteellinen kilpailukykyni imuroinnissa ei 

riittänyt ja nyt robotti hoitaa hommat. Terveiset kaverilleni Roomballe! Mites teillä tämä 

hoidetaan – toimiiko Kulosaaressa edelleen voittajayhdistelmä demari ja Hooveri? 

Imuroinnissahan demarit on ihan parhaimmillaan. 

Mika: Ei tässä nyt ihan kädettömiä olla. Mutta porvarihan tekis niin, että se kilpailuttaisi 

imuroinnin ja kokoomuslaisella kilpailuosaamisella voittajaksi tulis tyyppi, joka parhaalla 

hinnalla suostuu olemaan imuroimatta. 

Matti: Hyvät kuulijat, tämä kilpailu päättyy tähän. Kiitos että olitte mukana. Tämä on A/M, 

talouspolitiikan antihystereesi. Meidän ideat ei juuri liiku, vaikka miten pukkaa ja lopulta 

palataan aina huonoon huumoriin. 

Mika: Muistakaa yrittäminen ja intohimo! 

 

(FADE OUT, MUSIIKKI SISÄÄN) 
Mika: Marko Junkkari muuten sanoi just Twitterissä, että viimeksi kaikki meidän vitsit ei 

olleet vaivaannuttavia. 

Matti: Toi on ns. porilainen kehu: ei niin huono kuin normaalisti. Mutta jos komiikka jää 

Junkkarin näkemyksen varaan, tulee kuiva kesä. 

 


