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Tiivistelmä: Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mita-
taan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. 
Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus kansainvä-
liseen vertailuun. Vertailukohtana ovat muut OECD-maat. Yrittäjyyden yleisyy-
den lisäksi raportissa tarkastellaan niitä makrotason tekijöitä, jotka näyttävät 
liittyvän korkeaan ja matalaan yrittäjyysasteeseen. OECD-maiden joukossa yrit-
täjyysaste on korkein Korean ja Meksikon lisäksi Välimeren maissa. Yrittäjyys 
on vähäisintä Norjassa ja Ranskassa. Suomessa on suhteessa väestöön enemmän 
yrittäjiä kuin USA:ssa. OECD-maiden vertailussa korkea yrittäjyysaste yhdistyy 
matalaan työllisyysasteeseen ja vähäiseen työmarkkinoille osallistumiseen – eli 
työmarkkinoiden heikkoon toimivuuteen. Yrittäjyysasteen ja talouden kasvu-
vauhdin välillä ei kehittyneissä markkinatalousmaissa näytä olevan riippuvuutta. 
OECD-maissa yrittäjyysaste korreloi negatiivisesti työn tuottavuuden ja henkeä 
kohti lasketun reaalitulojen tason kanssa. Korkea tulotaso taas korreloi positiivi-
sesti yrityssektorin palkansaajien suhteellisen lukumäärän kanssa. 
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Abstract: This paper presents international comparisons on self-employment, 
total employment and income level. The present Finnish entrepreneurship 
policies are discussed on the basis of these findings. Comparison of OECD 
countries clearly shows that a high rate of self-employment is positively 
correlated with low employment and low income. Self-employment is not 
correlated with economic growth. Within a comparable set of advanced countries 
the high income level is best explained by high relative number of business 
sector employees, which paradoxically is not an increasing function of self-
employment or entrepreneurship.   
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Yhteenveto

Yrittäjyyden edistäminen on Suomessa samoin kuin monessa muussakin maassa 
nykyään keskeinen talouspoliittinen tavoite. Pääministeri Vanhasen hallitus on 
ottanut yrittäjyyden yhdeksi keskeiseksi ohjelmatavoitteekseen. Yrittäjyyden po-
litiikkaohjelma edistää yrittäjyyskasvatusta ja yritysneuvontaa sekä pyrkii helpot-
tamaan yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. 

Yrittäjyyden kasvun toivotaan lisäävän talouden dynaamisuutta ja tarjoavan ai-
nakin osaratkaisun työttömyyteen. Monet näkevätkin yrittäjyyden puutteen yhte-
nä Suomen talouden perusongelmista. Tällainen näkemys ei ole perusteeton. 
Esimerkiksi kansainvälinen GEM-tutkimus mittaa vuosittain kyselytutkimusten 
avulla yrittäjyysaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan vain noin 7 prosenttia suo-
malaisista haluaisi perustaa yrityksen. Luku on suhteellisen vähäinen. Suomi on 
tässä suhteessa sijalla 15 kun vertailtavana on 31 maata. Lisäksi yrittäjien luku-
määrä on viime aikoina vähentynyt. 

Onko Suomessa sitten vakava yrittäjyysvaje? Jonkinlaisen kuvan saamiseksi 
suomalaisesta yrittäjyydestä on muiden kuin maatalousyrittäjien suhteellista 
osuutta työvoimasta verrattava muihin maihin.

OECD-maiden vertailu osoittaa, että yrittäjien osuus vaihtelee valtavasti eri 
maissa, neljästä prosentista aina neljännekseen koko työllisestä työvoimasta. 
Yrittäjien osuus työllisistä on korkein Korean ja Meksikon lisäksi eteläisen Eu-
roopan maissa eli Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Näissä maissa 
yrittäjyys on erittäin yleistä; noin viidennes työllisestä työvoimasta työllistää itse 
itsensä yrittäjänä. Vähiten yrittäjiä taas on Pohjois-Euroopan ja Pohjois-
Amerikan maissa; Norjassa, Yhdysvalloissa ja Tanskassa yrittäjien ja ammatin-
harjoittajien osuus työllisistä on vain noin 5–7 prosenttia.

Yrittäjyyden avulla ei voida selittää kokonaistaloudellista menestystä. OECD-
maiden vertailussa korkea yrittäjyysaste yhdistyy matalaan työllisyysasteeseen ja 
vähäiseen työmarkkinoille osallistumiseen – eli työmarkkinoiden heikkoon toi-
mivuuteen. Yrittäjyysasteen ja talouden kasvuvauhdin välillä ei kehittyneissä 
markkinatalousmaissa näytä olevan riippuvuutta. Lisäksi OECD-maissa yrittä-
jyysaste korreloi negatiivisesti työn tuottavuuden ja henkeä kohti lasketun reaali-
tulojen tason kanssa. Korkea tulotaso taas korreloi positiivisesti yrityssektorin 
palkansaajien suhteellisen lukumäärän kanssa. 

Yhdysvaltain heikko sijoittuminen yrittäjyysasteita vertailtaessa ei ole yleisen 
käsityksen mukainen; amerikkalaisethan ovat tunnettuja yritysmyönteisistä mie-
lipiteistään, mitkä tulevat esiin esim. GEM-tutkimuksissa. Todellisuudessa ame-
rikkalaisten ylivoimainen enemmistö on kuitenkin palkansaajia. Suomi sijoittuu 
vertailussa odotetusti OECD-maiden keskitason alapuolelle, vaikka yrittäjien 



osuus työllisistä onkin Suomessa Skandinavian maita suurempi. Islanti poikkeaa 
selvästi muista Pohjoismaista; yrittäjien osuus on Islannissa yli kaksinkertainen 
Tanskaan ja Norjaan verrattuna.  

Suuri yrittäjien määrä ei näytä yhdistyvän taloudelliseen menestykseen. Esimer-
kiksi korkea työllisyysaste ei yhdisty korkeaan yrittäjyysasteeseen juuri missään 
maassa. Itse asiassa yrittäjyys on yleisintä niissä maissa, joissa työllisyysaste on 
matalin – tämä pätee varsinkin Meksikoon, Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Sen 
sijaan useissa vähäisen yrittäjyyden maissa on korkea työllisyysaste. Tällaisia 
maita ovat Skandinavian maat ja USA. Suomi ei ole mitenkään poikkeava maa 
tässä suhteessa; Suomessa on yrittäjiä hieman OECD:n keskiarvoa vähemmän ja 
vastaavasti työllisiä taas hieman enemmän. 

On selvää, ettei yrittäjyyden ja kokonaistyöllisyyden välillä ole mitään selvää 
yksisuuntaista syy-seuraus-suhdetta. On vaikea kuvitella, että pienyrittäjien suuri 
määrä heikentäisi kokonaistyöllisyyttä. Sen sijaan on kyllä ajateltavissa, että työ-
paikkojen puute ja heikko sosiaaliturva luovat kannustimia oman yritystoiminnan 
aloittamiseen ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen. Tällöin kyseessä 
on kuitenkin eräänlainen pakkoyrittäjyys. 

Yrittäjyys on yleisintä matalan tulotason maissa; ainoat poikkeukset tästä sään-
nöstä ovat Islanti ja Italia. OECD-maiden joukossa korkea yrittäjyysaste eli toisin 
sanoen pienyrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien korkea työvoimaosuus 
yhdistyy heikkoon keskimääräiseen tuottavuuteen ja alhaiseen tulotasoon. Ei ole 
myöskään näyttöä siitä, että korkean yrittäjyysasteen taloudet kasvaisivat nope-
ammin kuin muut. Esimerkiksi erittäin nopeasti kasvaneessa Irlannin taloudessa 
yrittäjyysaste ei ole kovin korkea.   

Tällaiset havainnot antavat aiheen kysyä, mihin yrittäjyyspolitiikalla pitäisi täh-
dätä. Näyttää selvältä, että pienyritysten määrän kasvattaminen ei ole mikään 
itseisarvoinen tavoite. Pikemminkin suuri pienyritysten määrä voi kertoa työ-
markkinoiden heikosta toiminnasta ja talouden tehottomuudesta. Pienet yritykset 
eivät myöskään pysty hyödyntämään mittakaavaetuja. Kansainvälisessä vertai-
lussa korkea tulotaso yhdistyy erittäin selvästi yrityssektorissa työskentelevien 
palkansaajien suureen osuuteen työikäisestä väestöstä. Yksityisen sektorin pal-
kansaajien osuus työikäisestä väestöstä on korkein Sveitsissä, Hollannissa, Japa-
nissa ja Yhdysvalloissa. Näissä maissa myös keskimääräinen tulotaso on erittäin 
korkea. Talous- ja yrittäjyyspolitiikan tavoitteena tulisikin ensisijaisesti olla yri-
tyssektorin kasvu- ja työllistämisedellytysten tukeminen, ei niinkään yritysten 
lukumäärän maksimointi. 
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1 Johdanto

Yrittäjyyden edistäminen on Suomessa samoin kuin monessa muussakin maassa 
nykyään keskeinen talouspoliittinen tavoite. Suomessa Lipposen II hallitus 
(1999–2003) toteutti yrittäjyyshankkeen, jonka tavoitteena oli yrittäjyyden tuke-
minen ja yrittäjyyden esteiden poistaminen.1 Hallitus toteuttikin runsaasti erilai-
sia yrittäjäksi ryhtymistä helpottavia toimenpiteitä. 

Vuonna 2003 nimitetyt uudet hallitukset ovat myös ottaneet yrittäjyyden edistä-
misen keskeiseksi ohjelmatavoitteekseen. Yrittäjyyden politiikkaohjelma jakau-
tuu eri osiin, joilla edistetään yrittäjyyskasvatusta ja yritysneuvontaa sekä 
helpotetaan edelleen yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Yri-
tyksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville onkin jo runsaasti tarjolla erilaisia neu-
vonta- ja koulutuspalveluita, ja viranomaisten kanssa asioimista on helpotettu. 

Koulutuksen ja byrokratian lisäksi yritystoimintaan vaikuttavat keskeisellä taval-
la erilaiset verot ja maksut sekä rahoituksen saatavuus. Hallituksen yrittäjyyspoli-
tiikka pyrkii myös näiden tekijöiden osalta helpottamaan yrittämisen 
edellytyksiä. Yrittäjyysohjelman muita teemoja ovat alueiden yrittäjyys sekä yri-
tyksiä koskevat säädökset ja markkinoiden toiminta. 

Erilaisten vertailututkimusten mukaan Suomen talouden pitäisi olla jo nykyisel-
lään erittäin yritysystävällinen. Tästä kertovat paitsi paljon kuuluisuutta saaneet 
kansainväliset kilpailukykyvertailut (ks. esim. IMD, 2003), myös tarkemmat ko-
timaiset selvitykset (ks. esim. Lipponen & Viitamo, 2003). Toisaalta Suomen 
hyvä kilpailukyky voi kertoa siitä, että puitteet suurten ja keskisuurten yritysten 
toiminnalle ovat hyvät. Pienyrittäjyyteen ja yritysten perustamiseen voi toki edel-
leen liittyä ongelmia. Tässäkään suhteessa tilanne ei ole kuitenkaan kovin huono, 
vaikka yrittäjien lukumäärän kasvu onkin hidastunut vuoden 2000 jälkeen (ks. 
KTM, 2004).

Miksi yrittäjyyden merkitystä sitten on alettu korostaa aiempaa enemmän? Vas-
taus liittyy työllisyyteen ja kasvuun, ja osin myös innovaatioihin. Suomessa on 
vuodesta 1992 lähtien kärsitty suuresta työttömyydestä. Koska ongelmana on 
yrityssektorin työpaikkojen puute, on luontevaa ajatella yrittäjyyden kasvun tar-
joavan ainakin osaratkaisun työttömyyteen. Yrittäjyys voi myös parhaimmillaan 
edistää talouskasvua myös muuten kuin välittömän työllistymisvaikutuksen kaut-
ta. Dynaamiset pienyritykset voivat lisätä talouden ja työmarkkinoiden jousta-
vuutta ja hyödykemarkkinoiden kilpailua. Lisäksi uusissa yrityksissä voi myös 
syntyä uusia innovaatioita. Esimerkiksi Sitran korkean tason vaikuttajista koos-

                                             
1 Ks. tarkemmin esim. Kiander et al. (2002). 
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tunut työryhmä näkee nimenomaan yrittäjyyden puutteen yhtenä Suomen talou-
den perusongelmista (Hautamäki & Lemola, 2004).2

Tällainen näkemys ei ole täysin perusteeton, vaikka se ehkä hieman liioitteleekin. 
Kansainvälinen GEM-tutkimus3 mittaa vuosittain kyselytutkimusten avulla ns. 
yrittäjyysaktiivisuutta eli haastateltujen potentiaalista halukkuutta ryhtyä yrittä-
jäksi. Tutkimuksen mukaan noin 7 prosenttia suomalaisista haluaisi perustaa yri-
tyksen. Luku on suhteellisen vähäinen. Suomi on sijalla 15 kun vertailtavana 31 
maata; Suomi on edellä Ruotsia ja Tanskaa, joissa yrittäjyysaktiivisuus on vielä 
vähäisempää (Kovalainen, 2004).  

Käsitykset siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjyysaktiivisuuteen ja yrittäjyyteen 
eivät ole täysin riidattomia. Tutkimustieto korostaa toisaalta asenteiden ja perhe-
taustan ja toisaalta taloudellisten tekijöiden merkitystä. Esimerkiksi Uusitalo 
(1999) katsoo yksilöaineiston perusteella, että yrittäjyyden kannalta tärkeää ei ole 
niinkään rahoitusmahdollisuudet tai yritystoiminnan tuotto kuin yrittäjän luonne 
(ts. mitattavissa olevat persoonallisuuden piirteet) ja muodollisen koulutuksen 
vähäisyys. Toisaalta taas mm. Johansson (2000) ja Blanchflower & Oswald 
(1998) korostavat taloudellisten tekijöiden merkitystä; yrittäjäpotentiaalia on run-
saasti, rajoittavana tekijänä on riskipääoman puute, joka usein estää yritysideoi-
den toteutumisen. Yrittäjyyteen näyttävät vaikuttavan myös kulttuuri (eli 
ympäristön asenteet yrittämistä kohtaan; ks. Hyrsky, 2001) sekä varsin odotetusti 
myös makrotalouden suhdannevaihtelut (Kangasharju, 1999). 

Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäis-
ten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena 
on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus kansainväliseen vertai-
luun. Vertailukohtana ovat muut OECD-maat. Yrittäjyyden yleisyyden lisäksi 
raportissa tarkastellaan niitä makrotason tekijöitä, jotka näyttävät liittyvän korke-
aan ja matalaan yrittäjyysasteeseen. Seuraavassa tarkastelemme yrittäjyysastetta 
(jakso 2), yrittäjyysasteen ja työllisyysasteen välistä riippuvuutta (jakso 3), yrittä-
jyyden ja talouskasvun suhdetta (jakso 4) sekä yrittäjyysasteen ja tuottavuudella 
ja tulotasolla mitatun kansantaloudellisen menestyksen välistä suhdetta4 (jakso 
5). Viimeisessä jaksossa tehdään havainnoista yhteenveto ja keskustellaan sen 
merkityksestä mahdollisten politiikkasuositusten kannalta. 

Vertailun tulokset ovat varsin yhdensuuntaisia ja yksiselitteisiä. Korkea yrittä-
jyysaste näyttää kaikissa tarkastelluissa maissa yhdistyvän matalaan tuottavuu-

                                             
2 Yrittäjyyden kasvanutta merkitystä heijastaa myös OECD:n kasvanut kiinnostus sitä kohtaan; ks. esim. 
OECD (2002). 
3 Ks. tarkemmin Reynolds et al. (2001). 
4

Samaa teemaa on aiemmin käsitellyt myös Johansson (2004a ja 2004b).
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teen ja heikkoon työllisyyteen. Taloudellisesti hyvin menestyneissä maissa yrittä-
jyys on vähäistä.  

OECD-maiden joukossa yrittäjyysaste on korkein Korean ja Meksikon lisäksi 
Välimeren maissa. Yrittäjyys on vähäisintä Norjassa ja Ranskassa. Suomessa on 
suhteessa väestöön enemmän yrittäjiä kuin USA:ssa. OECD-maiden vertailussa 
korkea yrittäjyysaste yhdistyy matalaan työllisyysasteeseen ja vähäiseen työ-
markkinoille osallistumiseen – eli työmarkkinoiden heikkoon toimivuuteen. Yrit-
täjyysasteen ja talouden kasvuvauhdin välillä ei kehittyneissä markkinatalous-
maissa näytä olevan riippuvuutta. OECD-maissa yrittäjyysaste korreloi 
negatiivisesti työn tuottavuuden ja henkeä kohti lasketun reaalitulojen tason 
kanssa. Korkea tulotaso taas korreloi positiivisesti yrityssektorin palkansaajien 
suhteellisen lukumäärän kanssa. 

Pinnallinen tarkastelu ei tietenkään oikeuta tekemään voimakkaita johtopäätöksiä 
syy- ja seuraussuhteista, mutta herättää kuitenkin kysymyksen siitä, onko perus-
teltua tavoitella nimenomaan korkeampaa yrittäjyysastetta. 
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2 Yrittäjyys eri maissa 

Yleinen käsitys on, että Suomi ei ole mikään yrittäjyyden maailmanennätysmaa. 
Tämä pitääkin paikkansa. Jonkinlaisen kuvan saamiseksi suomalaisesta yrittä-
jyydestä on yrittäjien suhteellista osuutta verrattava muihin maihin. Seuraavassa 
tarkastelussa vertailuryhmäksi on valittu OECD-maiden joukko. Niistä suurin osa 
on Suomen tapaisia pitkälle teollistuneita korkean tulotason maita. Mukana on 
kuitenkin myös muutamia kehittyviä maita (Meksiko, Kreikka) ja siirtymätalouk-
sia (Puola, Tsekki, Unkari). 

OECD luokittelee työlliset työntekijät palkansaajiin ja yrittäjiin. Yrittäjiä ovat 
paitsi ne, jotka toimivat omissa yrityksissään työnantajina, myös itsensä työllis-
tävät itsenäiset ammatinharjoittajat. Työlliset työntekijät voidaan jakaa myös 
päätoimialoihin. Kaikissa maissa maanviljelijöiden pääosa on yrittäjiä. Heidät on 
kuitenkin rajattu seuraavan tarkastelun ulkopuolelle. Muuten kävisi niin, että 
maatalousvaltaisimmat maat johtaisivat yrittäjävertailuja. Seuraavassa keskity-
tään siis muihin kuin maatalousyrittäjiin. 

Kuvio 1.  Yrittäjien osuus työllisistä 
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Kuviossa 1 on esitetty yrittäjien osuus maatalouden ulkopuolisesta työvoimasta 
eri OECD-maissa. Vertailusta voidaan nähdä, että yrittäjien osuus vaihtelee val-
tavasti eri maissa, neljästä prosentista aina neljännekseen koko työllisestä työ-
voimasta. Vertailu osoittaa myös, että yrittäjien osuus työllisistä on korkein 
Korean ja Meksikon lisäksi eteläisen Euroopan maissa eli Kreikassa, Italiassa, 
Portugalissa ja Espanjassa. Näissä maissa yrittäjyys on erittäin yleistä; jopa noin 
20 prosenttia työllisestä työvoimasta työllistää itse itsensä yrittäjänä.

Vähiten yrittäjiä taas on Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa; Norjas-
sa, Yhdysvalloissa ja Tanskassa yrittäjien ja ammatinharjoittajien osuus työllisis-
tä on vain noin 5–7 prosenttia. Yhdysvaltain heikko sijoittuminen ei välttämättä 
ole yleisten käsitysten mukainen; amerikkalaisethan ovat tunnettuja yritysmyön-
teisistä mielipiteistään, mitkä tulevat esiin esim. GEM-tutkimuksissa. Suomi si-
joittuu kuviossa keskitason (tai mediaanin) alapuolelle, vaikka yrittäjien osuus 
työllisistä onkin Suomessa Skandinavian maita suurempi. Islanti poikkeaa selväs-
ti muista Pohjoismaista; yrittäjien osuus on Islannissa yli kaksinkertainen Tans-
kaan ja Norjaan verrattuna.

Kuvio 2.  Yrittäjien osuus työikäisestä väestöstä 
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Maiden väliset erot tasoittuva hieman, jos yrittäjien työvoimaosuuden sijasta tar-
kastellaan yrittäjien lukumäärää suhteessa työikäiseen väestöön (ks. kuvio 2). 
Tämä luku kertoo, kuinka suuri osa työikäisestä väestöstä on yrittäjiä. Väestö-
osuus kuvaa paremmin todellista yrittäjyyden laajuutta kuin yrittäjien osuus työl-
lisestä työvoimasta. Tämä johtuu siitä, että työllisyysasteet (eli työllisten osuus 
työikäisestä väestöstä) vaihtelevat erittäin paljon maiden välillä, noin 50:stä aina 
80:en prosenttiin. Yrittäjien osuus työikäisestä väestöstä – jota voidaan kutsua 
yrittäjyysasteeksi – on siksi vertailukelpoisempi luku.

Väestöön suhteutettu vertailu pudottaa selvästi kuvion 1 korkeimpia lukuja, mut-
ta ei kuitenkaan kovin olennaisesti muuta maiden järjestystä. Yrittäjyys on edel-
leen suurinta Koreassa, Meksikossa ja eteläisen Euroopan maissa; ts. näissä 
maissa väestöön suhteutettu absoluuttinen yrittäjyyden taso on selvästi muita 
OECD-maita korkeampi. Peränpitäjiä ovat nyt Norja, Ranska ja USA. Tanska ja 
Ruotsi samoin kuin Islanti sen sijaan parantavat sijoitustaan. Suomi sijoittuu Ka-
nadan, Saksan ja Ruotsin kanssa ryhmään, jossa yrittäjien osuus työikäisestä vä-
estöstä on noin 6 prosenttia. OECD-maiden vaihteluväli on 4–14 prosenttia.

Havainto 1: OECD-maiden joukossa yrittäjyysaste on korkein Korean ja Meksi-

kon lisäksi Välimeren maissa. Yrittäjyys on vähäisintä Norjassa ja Ranskassa. 

Suomessa on suhteessa väestöön enemmän yrittäjiä kuin USA:ssa. 
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3 Yrittäjyys ja työllisyys 

Mikä on yrittäjyyden ja kokonaistyöllisyyden välinen suhde kansainvälisessä 
vertailussa? Yrittäjyyden pitäminen tärkeänä politiikkatavoitteena kertoo siitä, 
että yrittäjyyden odotetaan yhdistyvän korkeaan työllisyyteen tai edistävän työlli-
syyden kasvua. Yrittäjien lukumäärän suhteuttaminen työikäisen väestön ja työl-
listen määrään ja näin saadun yrittäjyysasteen vertaaminen työllisyysasteisiin 
johtaa kuitenkin mielenkiintoisiin ja odotusten vastaisiin havaintoihin.  

Kuviossa 3 on yhdistetty edellä kuviossa 2 esitetty yrittäjien osuus työikäisestä 
väestöstä kokonaistyöllisyyttä mittaavaan työllisyysasteeseen, eli työllisten osuu-
teen työikäisestä väestöstä. Kuten tunnettua, työllisyysaste on nykyisin keskeinen 
talouspoliittinen tavoitemuuttuja. Sekä Euroopan unioni että Suomen hallitus 
ovat asettaneet korkeita työllisyysastetavoitteita. Osa OECD-maista onkin onnis-
tunut saavuttamaan EU:n tavoitteleman 70 prosentin työllisyysasteen tai Suo-
messa asetetun vielä kunnianhimoisemman 75 prosentin työllisyysasteen.

Kuvio 3.  Yrittäjyys ja työllisyysaste 
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Kuvion 3 keskeinen sanoma on, että korkea työllisyysaste ei näytä yhdistyvän 
korkeaan yrittäjyysasteeseen juuri missään. Kuviosta voidaan havaita, että yrittä-
jyys on yleisintä niissä maissa, joissa työllisyysaste on matalin – tämä pätee var-
sinkin Meksikoon, Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Yrittäjyys näyttää siis 
yhdistyvän heikkoon työllisyyteen. Vähäisen yrittäjyyden maissa taas on keski-
määrin korkea työllisyysaste. Tällaisia maita ovat Skandinavian maat ja USA. 
Suomi sijoittuu täsmälleen regressiosuoralle; Suomessa on yrittäjiä hieman kes-
kimääräistä OECD-maata vähemmän ja vastaavasti työllisiä taas hieman enem-
män. 

Yrittäjyyden ja työllisyysasteen välinen korrelaatio ei ole kovin voimakas, mutta 
se on kuitenkin selvästi negatiivinen; mitä enemmän yrittäjiä, sitä heikompi työl-
lisyys – tai vaihtoehtoisesti, mitä heikompi työllisyystilanne, sitä enemmän yrit-
täjiä. On tietysti selvää, ettei yrittäjyyden ja kokonaistyöllisyyden välillä ole 
mitään selvää yksisuuntaista kausaliteettia. On vaikea kuvitella, että pienyrittäji-
en suuri määrä heikentäisi kokonaistyöllisyyttä. Sen sijaan on kyllä ajateltavissa, 
että työpaikkojen puute luo kannustimia oman yritystoiminnan aloittamiseen ja 
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen. 

Vaikka runsas yrittäjien määrä yhdistyy maiden välisissä vertailuissa heikkoon 
työllisyysasteeseen, ei yrittäjyysaste kuitenkaan korreloi työttömyysasteen kans-
sa; korrelaatio näiden kahden asteen välillä on pieni ja lisäksi negatiivinen. Näyt-
tääkin siltä, että heikon työllisyyden maissa yrittäjyys on ainoa tapa saada 
työpaikka ja keino välttää työttömyys. Korkea yrittäjäaktiivisuus johtaa alempaan 
avoimeen työttömyyteen. Toisaalta yrittäjyys voi olla myös seuraus heikosta 
työttömyysturvasta. Korkean yrittäjyysasteen maista ainakin Meksikossa, Kore-
assa ja Italiassa työttömyysturvan taso on heikko. 

Kuvio 4 kuvaa yrittäjyysasteen ja työhönosallistumisasteen välistä riippuvuutta. 
Jälkimmäinen muuttuja ei kerro työllisyydestä vaan työmarkkinoille osallistumi-
sesta joko työllisenä tai työttömänä. Muuttujien välillä vallitsee selvästi negatii-
vinen korrelaatio. Yrittäjyysaste on pienin niissä maissa, joissa työmarkkinoille 
osallistuvien väestöosuus on suurin. Ainoan poikkeuksen muodostaa Islanti, mis-
sä sekä työhönosallistumisaste että työllisyysaste ovat maailman korkeimmat, ja 
niiden lisäksi myös yrittäjyys on hyvin yleistä. 
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Kuvio 4.  Yrittäjyys ja työhönosallistumisaste 
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Havainto 2: OECD-maiden vertailussa korkea yrittäjyysaste yhdistyy matalaan 

työllisyysasteeseen ja vähäiseen työmarkkinoille osallistumiseen – eli työmarkki-

noiden heikkoon toimivuuteen. 
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4 Yrittäjyys ja talouskasvu 

Yrittäjyyden ja talouskasvun välinen suhde ei myöskään näytä ongelmattomalta. 
Yrittäjyys on tietysti taloudellisen kasvun ja ylipäätään talouden toiminnan kan-
nalta olennaisen tärkeää. Yrittäjyys luo talouteen myös kasvun kannalta tärkeää 
dynaamisuutta, ja erityisen tärkeitä ovat innovatiiviset yrittäjät, jotka tuovat 
markkinoille uusia tuotteita ja tuotantotapoja. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että 
taloudellisen kasvun maksimoiminen edellyttäisi mahdollisimman suurta pien-
yrittäjien määrää.

OECD-maiden joukossa yrittäjyysaste näyttää kuitenkin korreloivan positiivisesti 
1990-luvun keskimääräisen talouden kasvuvauhdin kanssa. Kuvion 5 näyttämä 
positiivinen korrelaatio yrittäjyyden ja kasvun välillä johtuu kuitenkin muuta-
masta havainnosta. Yrittäjyysaste on korkea matalan tulotason maissa kuten Ko-
reassa ja Meksikossa. Kasvuteorian mukaan on odotettavissa, että matalan 
tulotason maat kasvavat korkean tulotason maita nopeammin, koska niillä on vie-
lä runsaasti kiinni kurottavaa taloudellisessa kehityksessä. 

Kuvio 5.  Yrittäjyys ja talouskasvu OECD-maissa 
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Kuva yrittäjyyden ja kasvun välisestä riippuvuudesta muuttuu, kun tarkastellaan 
erikseen kehittyviä talouksia. OECD-maiden joukossa niihin voidaan katsoa kuu-
luvan selvästi keskitasoa alhaisemman tulotason maat eli Meksiko, Korea, Kreik-
ka, Unkari, Portugali, Puola ja Tsekki. Kuvio 6 esittää talouskasvun ja 
yrittäjyysasteen välisen riippuvuuden näissä maissa. Otos on toki pieni mutta 
tuloksena on mielenkiintoinen U-muotoinen riippuvuus. Muita maita selvästi 
nopeampaan kasvuun ovat yltäneet Puola ja Korea. Puolassa yrittäjiä on vähän, 
Koreassa taas paljon. 

Kuvio 6.  Kasvu ja yrittäjyys kehittyvissä talouksissa 

GRE

KOR

HUN

CZ

POR

PL

MEX

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Yrittäjien osuus työikäisestä väestöstä

B
K

T
:n

 k
e

sk
im

ä
ä

rä
in

e
n

 v
u

o
si

ka
sv

u
 1

9
9

0
-l

u
vu

lla

Kasvun ja yrittäjyyden välistä suhdetta voidaan tarkastella erikseen myös pi-
demmälle kehittyneissä OECD-maissa. Niiden välillä ei ole havaittavissa kovin 
merkittäviä kasvueroja; ainoa poikkeus on 1990-luvulla erittäin nopeasti kasva-
nut Irlanti. Kuviosta 7 on nähtävissä lievästi negatiivinen korrelaatio talouden 
kasvuvauhdin ja yrittäjyyden välillä. Tulos johtuu kuitenkin lähinnä Italian hei-
kosta taloudellisesta kehityksestä 1990-lulvulla. Italia on korkean tulotason mais-
ta kaikkein pienyrittäjävaltaisin. 
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Havaintoja lienee kuitenkin tulkittava niin, ettei yrittäjyyden yleisyyden ja talou-
den kasvuvauhdin välillä näytä kehittyneissä markkinatalousmaissa olevan ha-
vaittavaa riippuvuutta.

Kuvio 7.  Kasvu ja yrittäjyys kehittyneissä maissa 
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Havainto 3: Yrittäjyysasteen ja talouden kasvuvauhdin välillä ei kehittyneissä 

markkinatalousmaissa näytä olevan riippuvuutta. 
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5 Yrittäjyys, tuottavuus ja elintaso 

Edellä on käynyt jo epäsuorasti ilmi, että yrittäjyys on yleistä matalan tulotason 
maissa. Korkea yrittäjyysaste eli toisin sanoen pienyrittäjien ja itsenäisten amma-
tinharjoittajien korkea osuus kaikista työllisistä yhdistyy heikkoon keskimääräi-
seen tuottavuuteen ja alhaiseen tulotasoon. Koreaa ja Meksikoa lukuun ottamatta 
ei myöskään ole näyttöä siitä, että korkean yrittäjyysasteen taloudet kasvaisivat 
nopeammin kuin muut. Niin ikään nopeasti kasvaneissa Irlannissa ja Puolassa 
yrittäjyysaste on taas suhteellisen alhainen.

Kehittyneiden maiden tai korkean tulotason saavuttaneiden maiden joukossa yrit-
täjyysaste on suhteellisen matala kehittyviin OECD-maihin kuten Meksikoon ja 
Koreaan verrattuna. Italia on kuitenkin merkittävä poikkeus tästä säännöstä. Italia 
on ainoa korkean tulotason maa, jossa on runsaasti yrittäjiä ja erittäin vähän pal-
kansaajia.

Kuvio 8.  Tulotaso ja yrittäjyys 
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Korkea tulotaso ja samalla korkea tuottavuus yhdistyvät erittäin selvästi palkan-
saajien korkeaan osuuteen työikäisestä väestöstä. Yksityisen sektorin palkansaa-
jien osuus työikäisestä väestöstä on korkein Sveitsissä, Hollannissa, Japanissa ja 
Yhdysvalloissa. Nämä maat ovat myös maailman korkeimman tulotason maita. 
Pohjoismaat menestyvät tällaisessa vertailussa myös suhteellisen hyvin, mutta 
niiden sijoittumista heikentää suuri julkisen sektorin palkansaajien osuus, mikä 
alentaa hieman ainakin tilastoitua kansantuotetta. Tästä huolimatta myös Tanska 
ja Norja kuuluvat korkeimman tulotason maihin. 

Kuvio 9.  Tuottavuus ja yrittäjyys 
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Kuvio 10 osoittaa osaltaan, että korkea yrittäjyysaste ei ole yhteydessä yrityssek-
torin kykyyn luoda työpaikkoja. Toisaalta tulotaso näyttää riippuvan positiivisesti 
nimenomaan yrityssektorin suhteellisesta työllisyystasosta. Kansainvälisessä ver-
tailussa korkea tulotaso yhdistyy erittäin selvästi yrityssektorissa työskentelevien 
palkansaajien suureen osuuteen työikäisestä väestöstä. Yksityisen sektorin pal-
kansaajien osuus työikäisestä väestöstä on korkein Sveitsissä, Hollannissa, Japa-
nissa ja Yhdysvalloissa. Näissä maissa myös keskimääräinen tulotaso on erittäin 
korkea. 
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Kuvio 10.  Tulotaso ja yrityssektorin palkansaajien lukumäärä 
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Mikä on yrittäjyyden suhde yrityssektorin työllistämiskykyyn? Vertailun pohjalta 
se näyttää negatiiviselta. Mitä enemmän maassa on yrittäjiä, sitä pienempi on 
yrityssektorin työllisyys. Yrityssektori työllistää eniten Sveitsissä, Hollannissa, 
Japanissa ja USA:ssa, jotka kuuluvat korkeimman tulotason maihin. Toisaalta 
näissä maissa on suhteellisen alhainen yrittäjyysaste. Korkean yrittäjyyden maat 
eli Espanja, Kreikka ja Italia sekä Meksiko ja Korea ovat taas niitä, joissa yritys-
sektori työllistää suhteellisesti vähiten (ks. kuvio 11). Tällainen havainto tietysti 
vaikuttaa paradoksaaliselta. Todennäköisesti se kertoo kuitenkin siitä, että korkea 
yrittäjyysaste on osin seurausta pääoma-, hyödyke- ja työmarkkinoiden kehitty-
mättömyydestä ja heikosta toimivuudesta. 



16

Kuvio 11.  Yrityssektorin palkansaajat 
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Havainto 4: OECD-maissa yrittäjyysaste korreloi negatiivisesti työn tuottavuu-

den ja henkeä kohti lasketun reaalitulojen tason kanssa. Korkea tulotaso taas 

korreloi positiivisesti yrityssektorin palkansaajien suhteellisen lukumäärän kans-

sa.
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6 Johtopäätöksiä

Tässä raportissa on vertailtu yrittäjyyttä eri maissa. Yksinkertaisuuden vuoksi 
yrittäjyyttä on mitattu OECD:n tilastoimalla itsenäisten pienyrittäjien ja amma-
tinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen to-
teutunut yrittäjyysaktiivisuus kansainväliseen vertailuun. Näin mitatun 
yrittäjyyden yleisyyden lisäksi raportissa tarkastellaan niitä makrotason tekijöitä, 
jotka näyttävät liittyvän korkeaan ja matalaan yrittäjyysasteeseen.

OECD-maiden joukossa yrittäjyysaste on korkein Korean ja Meksikon lisäksi 
Välimeren maissa. Yrittäjyys on taas vähäisintä Norjassa ja Ranskassa. Suomessa 
on suhteessa väestöön enemmän yrittäjiä kuin USA:ssa, vaikka mielipidetutki-
mukset antavatkin ymmärtää, että amerikkalaisten asennoituminen yrittäjyyteen 
on paljon positiivisempi kuin suomalaisten.

Yrittäjyys sinänsä – ainakin jos se ymmärretään kapeasti vain suurena pienyrittä-
jien lukumääränä – ei näytä OECD-maiden vertailussa liittyvän suureen kansan-
taloudelliseen menestykseen. Päinvastoin, korkea yrittäjyysaste yhdistyy 
matalaan työllisyysasteeseen ja vähäiseen työmarkkinoille osallistumiseen – eli 
työmarkkinoiden heikkoon toimivuuteen. Yrittäjyysasteen ja talouden kasvu-
vauhdin välillä ei kehittyneissä markkinatalousmaissa näytä myöskään olevan 
riippuvuutta. OECD-maissa yrittäjyysaste korreloi negatiivisesti työn tuottavuu-
den ja henkeä kohti lasketun reaalitulojen tason kanssa.

Tärkein korkeaa tulotaso selittävä tekijä OECD-maiden joukossa on selvästikin 
korkea työllisyysaste ja nimenomaan korkea yrityssektorin työllisyysaste. Korkea 
tulotaso korreloi positiivisesti yrityssektorin palkansaajien suhteellisen lukumää-
rän kanssa. 

Mitä näistä havainnoista voidaan päätellä? Ensiksikin, hyvin toimivaan, vauraa-
seen ja kehittyneeseen markkinatalouteen ei kuulu korkea pienyrittäjien työvoi-
maosuus. Pienyrittäjyys ei todennäköisesti ole tehokkain tapa organisoida 
tuotanto. Pikemminkin on niin, että heikosti toimivat työmarkkinat ja huonot 
mahdollisuudet löytää palkkatyötä johtavat siihen, että monet joutuvat ryhtymään 
yrittäjiksi.

On selvää, ettei yrittäjyyden ja kokonaistyöllisyyden välillä ole mitään selvää 
yksisuuntaista syy-seuraus-suhdetta. On vaikea kuvitella, että pienyrittäjien suuri 
määrä sinänsä heikentäisi kokonaistyöllisyyttä. Sen sijaan on kyllä ajateltavissa, 
että työpaikkojen puute ja heikko sosiaaliturva luovat kannustimia oman yritys-
toiminnan aloittamiseen ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen. Tällöin 
kyseessä on kuitenkin eräänlainen pakkoyrittäjyys. Joissain korkean yrittäjyysas-
teen maissa ongelmana voi myös olla se, että byrokratia ja verotus estävät yritys-
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koon kasvun, jolloin organisoituminen lukuisiksi mikroyrityksiksi on yrittäjien 
kannalta edullisin vaihtoehto, vaikka se ei olekaan työnjaon kannalta tehokasta. 

Yrittäjyys on yleisintä matalan tulotason maissa; ainoat poikkeukset tästä sään-
nöstä ovat Islanti ja Italia. OECD-maiden joukossa korkea yrittäjyysaste eli toisin 
sanoen pienyrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien korkea työvoimaosuus 
yhdistyy heikkoon keskimääräiseen tuottavuuteen ja alhaiseen tulotasoon. Ei ole 
myöskään näyttöä siitä, että korkean yrittäjyysasteen taloudet kasvaisivat nope-
ammin kuin muut. Esimerkiksi erittäin nopeasti kasvaneessa Irlannin taloudessa 
yrittäjyysaste ei ole kovin korkea.   

Tällaiset havainnot antavat aiheen kysyä, mihin yrittäjyyspolitiikalla pitäisi täh-
dätä. Näyttää selvältä, että pienyritysten määrän kasvattaminen ei ole mikään 
itseisarvoinen tavoite. Pikemminkin suuri pienyritysten määrä voi kertoa työ-
markkinoiden heikosta toiminnasta ja talouden tehottomuudesta. Pienet yritykset 
eivät myöskään pysty hyödyntämään mittakaavaetuja. Kansainvälisessä vertai-
lussa korkea tulotaso yhdistyy erittäin selvästi yrityssektorissa työskentelevien 
palkansaajien suureen osuuteen työikäisestä väestöstä. Yksityisen sektorin pal-
kansaajien osuus työikäisestä väestöstä on korkein Sveitsissä, Hollannissa, Japa-
nissa ja Yhdysvalloissa. Näissä maissa myös keskimääräinen tulotaso on erittäin 
korkea. Talous- ja yrittäjyyspolitiikan tavoitteena tulisikin ensisijaisesti olla yri-
tyssektorin kasvu- ja työllistämisedellytysten tukeminen, ei niinkään yritysten 
lukumäärän maksimointi. Vero- ja tukipolitiikan samoin kuin muun julkisen val-
lan regulaation olisi luotava kannustimia yrityskoon kasvulle ja vältettävä sellai-
sia hallinnollisia kannustinloukkuja ja maksuporrastuksia, jotka lisäävät yritysten 
suhteellista maksurasitusta työntekijämäärän kasvaessa.
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