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Keväällä 2020 Suomeen rantautunut koronapandemia vaikutti taloudellisesti yhteiskuntaan 

ja yrityksiin. Elinkeinotoimintaa ja kulutusta rajaavat valtiovallan toimenpiteet vaativat 

yritystukien jakoa. Yritystukia jaettiin ennätysmäärä vuonna 2020. Tämä tutkimus käsitte-

lee ELY-keskuksen myöntämiä koronatukia ja taustatekijöitä tukia saaneissa yrityksissä. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisesti yritystukien myöntöperusteita sekä tekijöitä, 

jotka vaikuttivat myönnetyn tuen määrään. 

 

Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tutkittiin maakuntakohtaisten 

tekijöiden vaikutusta myönnetyn koronatuen määrään. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 

koronatuen määrää selitetään maakunnan koronan ilmaantuvuusluvulla, absoluuttisilla ko-

ronaluvuilla sekä maakunnan yritysten suhteellisella määrällä. Koronaluvuilla ja ilmaantu-

vuusluvulla löytyi positiivinen lineaarinen yhteys myönnettyyn koronatuen määrään 

 

Toisessa osassa tutkittiin yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta myönnetyn koronatuen 

määrään. Selittävinä muuttujina olivat yrityksen ikä, vuoden 2019 liikevaihto ja kassavirta 

sekä yrityskoko. Näille muuttujille löytyi heikko positiivinen lineaarinen yhteys suhteessa 

myönnettyyn koronatukeen.  
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The corona pandemic that hit Finland in the spring of 2020 had an economic impact on 

society and companies. Government measures restricting business and consumption re-

quired distribution of business subsidies. A record number of business subsidies were dis-

tributed in 2020. This study deals with the corona subsidies granted by the ELY Centres 

and the background factors in the enterprises that received subsidies. These factors are 

compared to previous research on subsidies. 

 

The study was conducted in two parts. The first part examined the effect of provincial fac-

tors on the amount of corona funding granted. In the provincial breakdown, the amount of 

corona funding is explained by the incidence rate of coronavirus, the absolute number of 

coronavirus cases and the relative number of companies in the province. The absolute 

number of coronavirus cases and incidence rates showed a positive linear relationship with 

the amount of granted corona funding. 

 

The second part examined the effect of company-specific factors on the amount of granted 

corona funding. The explanatory variables were the age of the company, net sales, and 

cash flow in 2019 as well as the size of the company. A weak positive linear relationship 

between these factors and the amount of the granted subsidy was found. 
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1. Johdanto 

Koronavirusepidemia levisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa 2020 (World 

Health Organization 2020). Suomessa 16.3.2020 hallitus yhteistoiminnassa tasavallan pre-

sidentin kanssa totesi maassa vallitsevan poikkeusolot koronavirustilanteen vuoksi (Valtio-

neuvosto 2020). Poikkeusolojen vuoksi Suomeen linjattiin rajoitus- ja sulkutoimia. Ne yh-

dessä globaalien tuotantoketjujen ongelmien kanssa aiheuttivat Suomessa tuotantohäiriöitä 

sekä tulomenetyksiä yrityksille ja kotitalouksille. Yrityksien tueksi vuonna 2020 otettiin 

käyttöön uusia tilapäisiä yritystukia niin Suomessa kuin kansainvälisesti. (Ilmakunnas, 

Martikainen, Puhakka, Reinikainen ja Salonen 2021, 57.) Tilastokeskuksen mukaan Suo-

messa maksettiin vuonna 2020 suoria yritystukia 1 750 miljoonaa euroa eli 268 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna (Tilastokeskus 2021). Aikaisempiin kriiseihin, kuten 

finanssikriisiin verrattuna, koronavirusepidemian vaikutukset ja rajoitustoimet ovat laajuu-

deltaan huomattavasti mittavammat (Reinhart & Reinhart 2020). Nämä taustoittavat histo-

riallisen terveyskriisin taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja yrityksiin. 

Aikaisempien kriisien osalta voidaan tutkia yritystukien vaikutuksia ja ymmärtää myöntö-

perusteiden vaikutusta lopulliseen hyötyyn. Hud ja Hussinger (2015) tutkivat tutkimus- ja 

kehitystoimintaan (T&K) kohdistuvia yritystukia finanssikriisin aikaan Saksassa. He löysi-

vät pienen positiivisen vaikutuksen yritysten positiiviseen investointikäyttäytymiseen, mi-

kä osoitti yritysten toipuvan nopeasti kriisin pahimman huipun jälkeen eli yritystuilla saa-

vutettiin haluttu vaikutus. Aristei et al. (2017) löysivät myös Euroopan isommissa maissa 

samanlaisen positiivisen vaikutuksen, että kriisin aika T&K investointi-intensiteetti pysyi 

yritysten kohdalla samana tukien ansiosta.  Vaikka lähtökohdat koronapandemian ja fi-

nanssikriisin aiheuttamiin talousvaikeuksiin yrityksille olivat hyvin erilaiset, tarve tuelle oli 

samanlainen. Koronapandemian aikaisten yritystukien tutkimistuloksia voidaan tarkastella 

ja hyödyntää seuraavan kriisin aikana, jotta tukien kohdentuminen johtaisi parhaaseen lop-

putulokseen ja tukien positiiviset vaikutukset olisivat todennäköisiä. 
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Koronaviruspandemiasta johtuneet sulkutoimenpiteet vaikuttivat myös yksilöiden kulutuk-

seen, mikä osaltaan vaikutti yritysten tulopuoleen. Luottokorttiaineistolla tehty tutkimus 

tanskalaisten ja ruotsalaisten kulutustottumuksista pandemian alkuvaiheessa osoittaa, että 

kuluttajien käyttäytymismuutoksilla on ollut enemmän vaikutusta yrityksiin kuin sulkutoi-

menpiteillä. (Andersen et al. 2020, 14.) Koronapandemia toi politiikoille ja vallanpitäjille 

uudenlaisia arvokysymyksiä terveyden sekä talouden välillä. Keskeisin haaste suunnitel-

lessa poliittisia toimenpiteitä ihmisten suojelemiseksi on vaikutusten kohdistuminen epäta-

saisesti eri ryhmille (Glover et al. 2021, 3). Tukien mahdollisuudesta jakautua epätasaisesti 

tulee siitä myös poliittinen kysymys yritystukien jakautumisesta (Panigrahi, 2021, 1). 

Le Brenne, Bisiaux ja Le Manach (2021, 7) tutkivat Rankan kalastusteollisuuden saamia 

koronatukia. Ranskassa nämä taloudelliset tuet myönnettiin kalastusalalle vain kaikista 

isoimmille ja vaikuttavimmille alan yrityksille. Tukien jakautuminen perustui vain tehok-

kaimpiin kalastusyrityksiin, joilla oli isoimmat alukset, vaikka niiden osuus koko Ranskan 

laivastossa oli pieni. Tämä tukien kohdentaminen ei tukenut mahdollisuutta korjata Rans-

kan kalastusteollisuutta kohti vastuullisempaa, päinvastoin tukien myöntöperusteet osoitti-

vat tehokkuuden arvostamisen ja esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän 

kehityksen (Agenda 2030) mukaisten tavoitteiden toissijaisuuden. Koronaviruspandemia 

toi siis hyvin monenlaisia lähtökohtia taloudellisten tekijöiden, kuten yritystukien tarkaste-

luun (kuva 1). Le Brennen ja muiden tutkimus Ranskan kalateollisuudesta on yksityiskoh-

tainen tapausesimerkki koronatukien kohdentumisesta. Se tuo uuden näkökulman ko-

ronatukien ohjautumisesta optimaalisesti myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tämän tut-

kimustuloksen pohjalta on otollista tarkastella ylipäätään yrityksen volyymin tai koon vai-

kutusta yritystukien saamiseen.  
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Kuvio 1 Koronapandemian tarkastelun lähtökohta yritystukien näkökulmasta 

 

 

1.1. Tutkimuksen aihe, tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämä tutkimus käsittelee ELY-keskuksen myöntämiä koronatukia saaneita yrityksiä. Vai-

kutuksien tutkimisen sijaan tutkimus käsittelee yhteisiä tekijöitä yrityksien välillä ennen 

koronatukien myöntämistä. Näiden taustatekijöiden tunnistaminen voi tulevaisuudessa 

mahdollisesti samantyyppisen kriisin iskiessä ennustaa yrityksien tarpeita ylimääräisille 

yritystuille sekä auttaa kohdentamaan yritystuet optimaalisella tavalla. Tutkimusaiheena 

olisi mielenkiintoista tutkia erityisesti näiden tukien vaikutusta tukia saaneiden yrityksien 

toimintaan, mutta koronakriisin ollessa tuore kriisi, tukien todelliset vaikutukset eivät ole 

vielä havaittavissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

ELY-keskusten myöntämiin koronatukiin vuonna 2020. Tutkimuskysymykseksi muodos-

tuu:  

Mitkä tekijät selittävät myönnettyjen koronatukien määrä mikroyrityksissä? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja kuinka paljon nämä tekijät vaikuttivat 

myönnetyn koronatuen määrään. Toinen tutkimuskysymys on:   

Miten ja kuinka paljon löydetyt tekijät vaikuttavat myönnettyihin koronatukiin? 

Tutkimusongelmiin pyritään vastaamaan kvantitatiivisella, eli määrällisellä tutkimuksella. 

Tutkimuksen aineisto on peräisin ELY-keskuksen julkaisemasta tiedostosta, jossa on kaik-
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ki myönteisen koronarahoituspäätöksen saaneet yritykset ja niiden toimiala, kaupunki, yri-

tyksen juridinen muoto, hakuperuste sekä myönnetty tukimäärä. Tutkimuksessa tarkaste-

lemme äsken mainittujen taustatietojen vaikutusta myönnettyyn tukimäärään. Tutkimusda-

ta koostuu Amadeus-tietokannasta saadusta tilinpäätösaineistosta, jossa on kaikki ELY-

keskukselta myönteisen koronatukipäätöksen saadut yritykset ja niiden perustamispäivä, 

kassavirta vuodelta 2019 sekä liikevaihto vuodelta 2019.  

 

1.2. Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

Yritystukien makrotaloudellinen rooli sekä vaikutukset ovat iso kokonaisuus. Maantieteel-

lisesti tarkastelu rajoittuu Suomeen koronatukien kansallisuuden vuoksi. Tutkimukseen 

valitut yritykset ovat saaneet ELY-keskukselta koronatukea ja lisäksi niistä oli saatavilla 

taloudellista tilannetta kuvaavia tunnuslukuja vuodelta 2019. Yritykset ovat eri toimialoilta 

eikä yrityksien juridista muotoa ole rajattu tutkimuksessa. Tutkimukseen valitut tunnuslu-

vut perustuvat aikaisemmassa tutkimuksessa nousseisiin tekijöihin. Tutkimusta rajaa yri-

tyskoon rajaaminen mikroyrityksiin, joissa työskentelee alle 5 henkilöä, sillä ELY-

keskusten myöntämiin korontukiehtoihin sopivat vain kyseisen kokoluokan yritykset. Tut-

kimuksessa on mukana myös suurempia kuin mikroyritykset, sillä ELY-keskuksen aineis-

tossa on mukana kyseisiä yrityksiä, jotka ovat saaneet koronatukea. ELY-keskuksen teke-

män rajauksen vuoksi tämän pitäisi olla mahdotonta, mutta tuntemattomasta syystä myös 

muut kuin mikroyritykset ovat saaneet koronatukea ELY-keskukselta. Tutkimus jättää 

myös ulkopuolelle yritykset, jotka hakivat ELY-keskusten koronatukea, mutta eivät saa-

neet sitä. Toisessa luvussa tarkastellaan aikaisempaa tutkimusta, jossa on tutkittu tukia 

saaneiden yritysten eroja yrityksiin, jotka eivät saaneet vaikka sitä hakivat. Tutkimus kes-

kittyy ELY-keskuksen myöntämiin koronatukiin, sillä suurin osa koronatuista suuntautui 

alle viiden työntekijän yrityksiin (Helsinki GSE Tilannehuone). Yritystukien olemassaolon 

kannalta on oletettavaa, että vaikutukset ovat positiivisia ja tarkoituksenmukaisia (Vuoti-

lainen 2005, 4), minkä vuoksi tämä tutkimus ei juuri keskity yritystukien makrotaloudelli-

seen ilmiöön eikä yritystukien tarpeellisuuteen vaan oletukseen, että yritystukien myöntä-

misen taustalla on odotus positiivisista vaikutuksista. Kuvio 2 tiivistää Suomen yrittäjien 

(2021) tiedon perusteella tutkimuksen rajauksen moniulotteista yritystukiverkostosta Suo-

messa koronapandemian aikana.  
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Kuvio 2 Tutkimuksen rajaus  

 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Johdannon jälkeen, toisessa pääluvussa käsitellään 

yritystukien aikaisempaa tutkimusta erityisesti tutkimus- kehitystyö (T&K) - viitekehyk-

sessä. Lisäksi tarkastellaan vuonna 2021 Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teettämää 

laajaa raporttia yritystuista ja koronatukien roolia Suomen yritystukikentässä. Kolmas pää-

luku keskittyy tutkimusaineistoon ja menetelmiin sekä tutkimuksen eri muuttujien tarkaste-

luun. Neljäs pääluku tuo esille tutkimuksen tulokset. Johtopäätöksiä ja aiheeseen liittyvää 

jatkotutkimusta käsitellään viimeisessä luvussa.  

 

1.3. Teoreettinen viitekehys  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yritystukiin liittyvään aikaisempaan 

tutkimukseen. Teoreettinen viitekehys tarkastelee yritystukia taloustieteen näkökulmasta, 

yritysten taustatekijöitä ennen myönnettyjä yritystukia sekä yritystukien vaikutusta yrityk-

siin (kuvio 3). Tarkastellessa yritystukien vaikutusta yrityksiin aikaisemman tutkimuksen 

avulla, voidaan oletettavasti nähdä taloustieteen näkökulman toteutuminen käytännön ta-

solla. Tutkitut taustatekijät yrityksissä vuorostaan tuovat esille taloustieteen näkökulmaa 

yritystukien oikeutuksen toteutumisesta. Näiden teorioiden pohjalta tehdään johtopäätös 

ELY-keskuksen myöntämien koronatukien oikeutuksesta sekä tutkitaan eri tekijöiden vai-
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kutusta myönnetyn koronatuen määrään. Yritystukien vaikutuksia tutkimalla voidaan löy-

tää aikaisemman tutkimuksen perusteella taloustieteen ulkopuolelle jääviä tekijöitä ja 

mahdollisia vaikutuksia myönnetyn yritystuen määrään tai poikkeuksia yritystuen todelli-

sissa vaikutuksissa.  

 

Kuvio 3 Tutkimuksen viitekehys 

 

Talouden näkökulmasta yritystukien tarkoitus on uudelleen jakaa resursseja, joka ohjaa 

taloudellista toimintaa ja sitä kautta päästäisiin parempaan lopputulokseen. Yritystuet ovat 

poliittinen keino taloudellisen toiminnan ohjaamiseen, mutta oikean poliittisen keinojen 

valitseminen ei aina onnistu eikä näin ollen tuen arvoa voida hyödyntää kokonaisuudes-

saan tilanteen korjaamiseksi. (Schwartz ja Clements 1999, 126.) Schwartz ja Clements 

(1999) nimesivät kolme kategoriaa poliittisille ohjauskeinoille yritystukien oikeuttamisek-

si: Markkinoiden epätäydellisyyksien korjaaminen, mittakaavaetujen hyödyntäminen tuo-

tannossa sekä sosiaalipoliittiset tavoitteet. Yritystukia käsittelevät artikkelit perustelevat 

yritystukia markkinoiden epäonnistumisella, kuluttajien hyvinvoinnin lisäämisellä sekä 

negatiivisten ulkoisvaikutusten minimoimisella (esim. Alecke 2013, 2). Työ- ja elinkeino-

ministeriö (TEM) raportissaan (2021) toteaa, että taloustieteen näkökulmasta koronatukiin 

ja -kriisiin liittyy myös tulonjakokysymyksiä, jotka ovat oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja 
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vaatii poliittisia ratkaisuja. Taloustieteen näkökulmasta tulisi siis arvioida miten poliittiset 

tukitoimen vaikuttavat tulonjakoon ja miten valitut toimenpiteet kokonaishyvinvoinnin 

menetyksenä maksavat yhteiskunnalle.  
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2. Kirjallisuuskatsaus 

 

Yritystukien tutkiminen on monipuolista. Sillä voidaan tutkita yritystukien vaikutuksia 

yrityksiin tai taustatekijöitä tukien takana, vaikutusta yhteiskuntaan tai taloustieteen näkö-

kulmasta. Tämä kirjallisuuskatsauksen kriittisin osa tarkastelee yritystukia saaneiden yri-

tysten taustatekijöitä, mutta sivuaa myös yritystukien vaikutuksia. Lisäksi tässä luvussa 

tarkastellaan yleisesti Suomen koronatuista tehtyä tutkimusta. Luvun alussa käsitellään 

tutkimuksen keskeisimmät käsitteet.  

 

2.1.  Keskeisimmät käsitteet 

Yritystuet ovat julkisen vallan tarjoamaa rahoitusta yrityksille. Kutilainen, Nokso-Koivisto 

ja Toivanen (2021,12) määrittelevät yritystuen Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä 

seuraavasti: ”Yritystuella tarkoitetaan taloudelliseen toimintaan myönnettävää avustusta 

ja korkotukea sekä sellaista lainaa, takausta, takuuta, oman pääoman ehtoista rahoitusta, 

verotukea ja muuta järjestelyä, johon sisältyy taloudellista etua.” Yritystuet ovat makrota-

louden kannalta merkityksellinen ilmiö, jossa julkinen valta puuttuu markkinoiden toimin-

taan. Yritystukia tulisi myöntää yrityksille vain, jos tuen yhteiskunnallinen tuotto on suu-

rempaa kuin sen yhteiskunnalle aiheuttama kustannus. Yritystukien käytön lähtökohta ei 

poikkea koronakriisin aikana yritystukien yleisistä lähtökohdista (Kutilainen, Nokso-

Koivisto, Toivanen, 2021, 12). Yritystuet pohjautuvat talous- ja elinkeinopoliittisiin pää-

töksiin, joten sen eli julkisen valinnan teorian syvempi ymmärtäminen on tärkeää. Julkisen 

vallan teoria tutkii demokraattista päätöksentekoa taloustieteellisin menetelmin. Siinä tun-

nistetaan myös ongelma, ettei poliittiset päätöksentekijät tai virkamiehet tee yhteiskunnan 

kokonaishyvinvoinnin kannalta järkeviä päätöksiä. (Hyytinen & Maliranta, 2015, 105). 

Koronatuki on koronapandemian aiheuttaman kriisin hoitoon tarkoitettu yritystuki. Ko-

ronakriisin vuoksi myönnetyn yritystuen käsite vaihtelee hieman eri organisaatioissa. Esi-

merkiksi ELY-keskus käyttää vaihtelevasti käsitteitä koronarahoitus, koronayritystuki tai 

koronatuki. Tässä tutkielmassa käytetään käsitettä koronatuki. Kuviossa 1 tarkastellaan 

yleisesti koronatukien myöntäjiä Suomessa. Yritystukien myöntäjien lisäksi nähdään yri-

tystukien karkea rajaus suoriin sekä epäsuoriin yritystukiin.   Tätä tutkimus keskittyy ELY-

keskusten myöntämään Yrityksen kehittämisavustus koronaviruspandemiasta aiheutuneis-



9 

 

sa markkina- ja tuotantohäiriöissä -koronatukeen, joka oli lukumäärällisesti suurin hae-

tuista koronatuista Suomessa.  ELY-keskusten kehittämisavusta sai enintään viisi henkilöä 

työllistävä yritys poissulkien yksinyrittäjät. ELY-keskusten rahoitusta yksittäinen yritys sai 

enintään 110 000 €. Kehittämistoimenpiteisiin 100 000 € ja tilanneanalyysin tekemiseen 

10 000 €. Myönnetty koronatuki sai olla enintään 80 % kokonaiskustannuksista, mutta kui-

tenkin enintään 30 % liiketoiminnan volyymista. (ELY-keskus, 2020.) Näiden taustatieto-

jen tiedostaminen myönnettyjen koronatukiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa on tär-

keää.  

Mikroyrityksessä on vähemmän kuin 10 työntekijää ja lisäksi vuodesta 2003 alkaen vuosit-

tainen liikevaihto tai taseen loppusumma on saanut enintään olla 2 miljoonaa euroa. Lisäk-

si mikroyritys täyttää seuraavan riippumaattomuusperusteen: ”Riippumattomia yrityksiä 

ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enem-

män ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistukses-

sa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määri-

telmää.” (Tilastokeskus 2022). 

2.2. Yritystukien taustatekijät ja vaikutukset 

Aikaisempi tutkimus  keskittyy pääosiin yritystukiin ja niiden rooliin yritysten T&K 

toiminnassa. Yritystukien perustaminen tutkimus- ja kehitysmenojen kehittämiseen on 

julkisen hyvinvoinnin kannalta merkittämpää, sillä yritysten tukeminen tällä osa-aluueella 

voi kasvattaa esimerki työllisyyttä (Berninni & Pellegrini 2011, 262). Huovari ja Karhunen  

ovat linjanneet tukien hakuprosessin olevan monimutkainen prosessi, jossa eri yritykset 

kilpailevat keskenään. Kyky kirjoittaa hakemus ja suunnitella hanke vastaamaan tukien 

myöntämisperusteita lisää todennököisyyttä onnistua hakuprosessissa. Tällöin myös 

hakemuksen ja hankkeen laatu korreloivat työvoiman koulutustason kanssa. (Gustafsson et 

al. 2020, 440-461.) Hakuprosessissa onnistumiseen liittyen useammassa tutkimuksessa 

tunnistettiin, että jo aikaisemmin tukea saaneet yritykset todennäköisemmin saivat tukea 

myös uudestaan (Santos et al. 2019, 182, Gustafsson et al. 2020, 458, Karhunen & Huovari 

2015, 810). Segarra-Blasco ja Tereul (2016) vuorostaan havaitsivat, että nuoremmissa 

yrityksissä, jotka ovat kerran aikaisemmin saaneet tukia, vaikutti negaativiesti 
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todennäköisyyteen saada myöhemmin uudestaan tukia. Santos et al. (2019) tunnistavat, 

että kokemus hakuprosessin onnistumisesta lisäävät todennäköisyyttä onnistua myös 

jatkossa, sillä osataan tuoda hakemuksessa tuen saannin kannalta oikeita asioita esille. 

Gustafsson et al. (2020) vuorostaan osoittivat, että yrityksissä korkeammat palkat, jota 

selittää työvoiman korkeampi koulutus, lisää todennäköisyyttä saada tukea. Lisäksi he 

löysivät, että yrityksissä, joissa tukien hakuprosessi onnistui, haun toteuttajat saivat 

rahallisen bonuksen onnistumisestaan.  

Nuoret yritykset ovat innovatiivisempia, dynaamisia sekä joustavampia oppimaan ja 

sopeutumaan, kun puhutaan uusista teknologioista (Segarria-Blasco & Tereul 2016, 12).  

Nuoremmilla yrityksillä on vaikeuksia rahoittaa T&K toimintaansa. Yrityksen ikä ei 

vaikuta todennäköisyyten hakea yritystukea, mutta nuoret yritykset saava 

todennäköisemmin tukea kuin vanhemmat yritykset. Yrityksen ikä vaikuttaa siis 

negatiivisesti todennäköisyyteen saada yritystukea T&K toimintaansa. Barbosa ja Silva 

(2018) Portugaliin sijoittuvassa tutkimuksessa vuorostaan saivat tulokseksi, että 

vanhemmat yritykset ulkoistavat riskiään hakemalla julkisia rahoitusta yritykselleen. 

Santos et al. (2019) tunnistavat yrityksen iän negatiivisen vaikutuksen lisäksi myös 

yrityksen koon (työntekijöiden lukumäärä) vaikuttavan positiivisesti todennäköisyyteen 

saada tukia. Heidän tuloksien mukaan mikro- ja pienyrityksien todennäköisyys saada 

yritystukena tuettua lainaa pienenee 10,6 %. Morikowan tutkimuksessa (2021) vuorostaan 

tukia saaneet yritykset olivat yleisesti pienempiä, lukuunottamatta työllisyystukea saaneita 

yrityksiä. Huovari ja Karhunen keskittyivät tutkimuksessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 

(PK-yrityksiin). Isommissa yrityksissä hallinnollinen hakuprosessi ei ole yhtä kuormittava 

ja lisäksi mahdollisuus toteuttaa T&K toimintaa sekä innovaatiohankkeita on parempi kuin 

pienemmissä yrityksissä, mikä lisää suurempien yritysten todennäköisyyttä saada tukea. 

(Segarra-Blasco & Teruel 2016, 12, Barbosa & Silva 2018, 673). 

Japanilaisiin yrityksiin keskittyvä tutkimus osoittaa, että  yritysten, jotka käyttivät julkisia 

tukia helpottaakseen talouttaan koronaviruspandemian vuoksi, tuottavuus oli matalampi 

kuin yritysten, jotka eivät tukia käyttäneet. Tuottavuus näissä yrityksissä oli matalampi 

myös ennen koronapandemiaa. (Morikawa 2021, 2.) Japaniin sijoittuvassa tutkimuksessa 

myös lyödettiin, että alhaisemman luottoluokituksen saaneille yrityksillä oli suurempi 

todennäköisyys saada yritystukea kornapandemian aikaan vuonna 2020 (Hoshi, Ka-

waguchi, Ueda 2022, 8). Yleisistä yritystuista tehdyssä tutkimuksessa havaitaan myös, että 
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keskimäärin tukia saaneissa yrityksissä tuottavuus on matalampaa (Gustafsson 2020, 459).  

Santos et al. (2019) löysivät myös negatiivisen vaikutuksen, mutta hyvin marginaalisen. 

Karhunen & Huovari (2015) sekä Sissoko (2011) ovat löytäneet positiivisen vaikutuksen 

myönnetyn tuen sekä yrityksen tuottavuuden välillä. Tuottavuutta Santos et al. mittasivat 

kolmella eri tunnusluvulla: arvonlisäys / työntekijöiden lukumäärä, liiketoiminnan 

bruttoylijäämä suhteessa koknaisvarallisuuteen ja tuotannon bruttoarvo välituotekulutuksen 

mukaan. Gustafsson (2020) sekä Karhunen & Huovari (2020) mittasivat tätä työtä 

suhteessa työntekijöihin. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi,  tutkimuksissa on pohdittu 

hallinnollisten tekijöiden vaikutuksia myönteisiin yritystukipäätöksiin. Esimerkiksi Berube 

ja Mohnen (2009) tuovat esille, että tukia myöntävät tahot valitisisivat yrityksiä, jotka 

tukisivat tuettujen T&K hankkeiden onnistumisastetta.   

Cerqua ja Pellergrini (2014, 11) löysivät yritystukien vaikuttavan tuettujen yritysten aineel-

liseen pääomaan, liikevaihdon kasvuun sekä työllisyyteen positiivisesti vuosina 1995–

2001. Sama tutkimus löysi myös muun kansainvälisen kirjallisuuden löytävän piirteen yri-

tystukien vaikutuksesta yrityksen kasvuun ja vähäisen vaikutuksen yrityksen tuottavuu-

teen.  

 

 

2.3.  Koronatuet Suomessa 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 2021 julkaisema tutkimus Koronakriisin aikaisten 

yritystukien arviointi käsittelee yritysten ominaispiirteitä, jotka vaikuttivat siihen, että mit-

kä yritykset hakivat ja mitkä saivat koronatukea. Tutkimuksessa on huomioitu useampi 

koronatukia myöntävä taho: Business Finland, ELY-keskukset ja lisäksi ELY-keskusten 

sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Lisäksi tutkimuksessa 

on huomioitu Valtionkonttorin myöntämä kustannustuki. Tutkimuksessa tarkastellaan tukia 

saaneiden yritysten toimialaa, maakuntaa ja yrityskokoa. Riippumatta tuen myöntäjästä, 

maakunnista Uudellemaalle suuntautui selvästi eniten yritystukia, yli 500 miljoonaa euroa. 

Seuraavaksi eniten tukea myönnettiin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen yrityksille. Koko-

luokka tarkastelussa, todetaan taas tukieurojen suuntautuneen eniten pienille, alle 5 työnte-

kijän yrityksille. TEM kiinnitti myös raportissaan huomioita, että ELY-keskuksen tukia 
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saaneita yritysten joukossa oli myös yrityksiä, jolla on työntekijöitä yli 5 vaikka se oli tuen 

myöntämisen kriteeri.  

Tutkimuksessa löydettiin vuoden 2019 liikevaihdon negatiivinen vaikutus myönnettyyn 

koronatukeen. Samassa tutkimuksessa löydettiin, että maisterin koulutuksen saaneiden 

osuus työntekijöistä vaikutti negatiivisesti myönnetyn koronatuen määrään. Palkkasum-

mien suuruudella oli pieni positiivinen vaikutus. Palkkasumman ja korkeakoulutuksen vai-

kutus tässä tutkimuksessa oli päinvastainen, mitä esimerkiksi Gustafson et al. (2020) löysi-

vät tutkimuksessaan. Käyttökateprosentilla sekä viennin osuus liikevaihdosta oli suurin 

merkitys tuen saamistodennäköisyyteen. Tuen hakemistodennäköisyyteen vaikutti positii-

visesti myöskin eniten viennin osuus liikevaihdosta. TEM:n tutkimuksessa otettiin myös 

kantaa koronatukihakemusten virkamieskäsittelyyn, joka oli hyvin manuaalista ja virheen 

tai suosimisen mahdollisuus käsitellyssä oli epätodennäköistä.  

Koronan tukien vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa TEM varovaisesti toteaa, että ko-

ronatuilla on varsin todennäköisesti ollut yritysten liikevaihtoa kasvattava vaikutus. Varoi-

vaiseen tarkasteluun on syynä vaikutusten näkyminen ristiriitaisesti tukikohtaisessa ja ko-

konaisuutta tarkastelevassa tutkimuksessa. Kokonaisuuteen keskittyvässä tarkastelussa, 

tulokset näkyivät useiden kuukausien jälkeen. Tuilla löytyi myös palkkasummiin positiivi-

nen vaikutus sekä tuet vähensivät yrityksen todennäköisyyttä lomauttaa työntekijöitään. 

(TEM, 2021).  

Haaga-Helian toteuttamassa laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin Business Finlandin 

tukia saaneita. Haastatteluiden perusteella yritykset alkoivat tarkastelemaan liiketoimin-

taympäristöä ja oppimaan siitä uutta. Myönnetyllä oli haastavina aikoina positiivinen vai-

kutus työyhteisön ilmapiiriin sekä tuki henkilökohtaisesti yrittäjää yhdistämään etätyön ja 

perhe-elämän. Tuet eivät kuitenkaan ratkaisseet kaikkia ongelmia vaan pienensi verkostoja 

ja yrityskumppaneita. Vaikka kriisi aiheutti lisätyötä sekä epävarmuutta, pakotti tämä muu-

tos yrityksissä kokeilemaan ja oppimaan uutta, jonka seurauksen toiminta meni eteenpäin. 

Tutkimuksessa todettiin, että koronatuella on apua, mutta myös yritysten vahva markkina-

tuntemus ja valmius hyödyntää markkinatilannetta, vie yrityksiä eteenpäin. (Vahtera, 

2021.)  
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3. Tutkimuksen toteutus 

Kolmas luku esittelee tutkimuksessa käytettävän aineiston, tutkimusmenetelmät, muuttu-

jien kuvailun sekä hypoteesit. Tutkimuksessa koronatukiin vaikuttavista tekijöitä käsitel-

lään kahdessa osassa. Ensimmäisenä käsitellään maakuntakohtaisia tekijöitä ja toisena yri-

tyskohtaisia tekijöitä.  

3.1. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa käytetään ELY-keskuksen julkaisemaa aineistoa 

myönnetyistä koronatuista. Aineistossa on 22 528 yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, paik-

kakunta, tukityyppi sekä myönnetty avustus euroina. Aineisto sisältää ELY-keskuksen 

myönteiset koronatukipäätökset 12.11.2020 asti. Kyseisen aineiston yrityksien y-tunnukset 

muutettiin Amadeus -tietokantaan sopivaksi. Amadeus -tietokannasta löytyi 17 596 yrityk-

sen tiedot. Tutkimusta varten tarvittiin näiden yritysten liikevaihto ja kassavirta vuodelta 

2019 sekä yrityksen perustamisvuosi. Näillä hakukriteereillä lopulliseksi otoskooksi tuli 10 

474 yritystä. Nämä tiedot yhdistettiin samaan tiedostoon ELY-keskuksen aineiston kanssa.   

Koronalukujen sekä yritysten lukumäärän tarkasteluun valitaan aineisto Terveyden ja hy-

vinvointilaitoksen (THL) tilastosta.  Koska ELY-keskuksen myönnetyt koronatuet olivat 

ajalta 7.4.2020-12.11.2020, valitaan koronalukujen tarkasteluun koronatapaukset Suomes-

sa viikkoon 45 asti vuonna 2020 koronatapaukset. Koronaluvut olivat otollista ottaa vuo-

den 2020 alusta, jolloin tilanne ennen koronatukien myöntämistä on huomioitu tutkimuk-

sessa. Yhdistettiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin koronaluvut Etelä-Savon tilastoihin. Lisäksi 

yhdistettiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirinkoronaluvut Lapin lukuihin, sillä maakuntara-

jallisesti tämän sairaanhoitopiirin kunnat kuuluvat Lapin maakuntaan. Vaasan sairaanhoi-

topiirin luvut yhdistettiin Keskipohjanmaan lukuihin. Ahvenanmaalaisille yrityksille ELY-

keskus ei myöntänyt koronatukia, joten Ahvenanmaan maakuntaa ei otettu tähän tutkimuk-

seen mukaan.  

Maakuntien asukasluvut ja asukastiheyden luvut ovat Tilastokeskukselta ja luvut ovat päi-

vältä 31.12.2019 eli ennen koronaviruspandemiaa. Maakuntakohtaiset koronatukien euro-
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määrät ovat ELY-keskusten myöntämiä koronatukia ja jaoteltu ELY-keskuksen saamien 

yritysten maakuntatietojen perusteella. Näitä muuttujia maakunnittain on tarkasteltu liit-

teessä 1.  

Yhteensä ELY-keskukset myönsivät koronatukia 334 000 000. Eri aineistojen yhdistämi-

sen vuoksi, tutkimukseen valikoitui yrityksiä, joiden koronatukien keskiarvo (17 833,44 €) 

on suurempi kuin alkuperäisessä ELY-keskuksen aineistossa (14 825,99 €). 

 

3.2.  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysia. Tutkimuksessa käytettiin 

yhden sekä useamman selittävän muuttujan mallia ja estimointimenetelmänä käytettiin 

pienimmän neliösumman menetelmää, jossa minimoidaan havaintojen ja regressiosuoran 

välistä etäisyyden neliötä. Menetelmän avulla löydetään lineaarinen regressiosuora, jolloin 

näiden etäisyyksien neliöiden summa on mahdollisimman pieni. (Hill, Griffiths & Lim. 

2012, 51). Lineaarisessa regressiomallissa pyritään siis selittämään muuttujaa, yhdellä tai 

useammalla muuttujalla, joiden arvot ovat tiedossa. Yhden selittävän muuttujan lineaarinen 

regressiomalli on muotoa:  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑒, 

joss 𝑦 = selitettävä muuttuja, 𝛽0 = vakiotermi, 𝛽1 = kulmakerroin, 𝑥 = selittävä muuttuja ja 

𝑒 = virhetermi. (Hill et al. 2012). Useamman selittävän muuttujan mallissa, selitettäviä 

muuttujia on useampi 𝑥1-𝑥𝑘 ja niiden parametrit 𝛽1-𝛽𝑘 kuvaavat näiden selittävien muuttu-

jien vaikutusta selitettävään muuttujaan. 

Useamman selittävän muuttujan regressiomalli on muotoa: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑒. 

Faktorianalyysin avulla luodaan uusi muuttuja, joka mahdollisesti löytäisi muuttujajoukos-

ta piilossa olevia rakenteita. Faktorianalyysi auttaa hahmottamaan, mitkä muuttujat voitai-

siin yhdistää uudeksi summamuuttujaksi. Tutkimuksessa käytetään 5 % riskitasoa.  
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3.3.  Maakuntakohtainen tarkastelu  

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selitetään koronatukien määrää vuorotellen koronata-

pausten ilmaantuvuusluvulla, absoluuttisella koronaluvulla sekä yritysten lukumäärällä 

suhteutettuna maakunnan asukaslukuun. Taulukosta 1 nähdään tutkimuksen ensimmäisen 

osan selittävien muuttujien keskiarvo, mediaani, minimit sekä maksimit.  

Taulukko 1 Muuttujien kuvailu 

  Asukasluku Ilmaantuvuusluku Koronaluvut 

Yritysten luku-

määrä Yrittäjyys 

keskiarvo 305759,1 203,6294 1004,333 22012,17 0,0729649 

mediaani 184407,5 149,9051 316,5 13949 0,0701673 

min  67988 69,63271 83 4840 0,0650605 

 max 1702678 656,1429 11172 121276 0,0923393 

 

Ilmaantuvuusluku kertoo koronatapaukset maakunnassa sataa tuhatta asukasta kohden. 

Kuviossa 1 nähdään ilmaantuvuusluvut ja koronatukien suhde. Kuviosta nähdään Uuden-

maan sekä Pohjanmaan poikkeavan selvästi muista maakunnista ilmaantuvuuslukujen osal-

ta.   

 

Kaavio 1 Maakunnan ilmaantuvuusluku ja koronatuet 

Silmämääräisesti muuttujien välillä on havaittavissa pieni lineaarinen yhteys, josta Poh-

janmaa poikkeaa selvästi. Tarkastellessa absoluuttisten ja koronatukien suhdetta (kaavio 

2), huomataan Uudenmaan erottuvan selkeästi muista maakunnista. Uudellamaalla oli siis 
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myös väkilukuun suhteutettuna paljon koronatapauksia. Korkeita koronalukuja voisi olet-

taa selvittävän korkea asukasluku.  

 

Kaavio 2 Absoluuttiset koronaluvut ja koronatuet 

Korrelaatiomatriisissa (taulukko2) nähdään muuttujien välisiä korrelaatioita. Asukasluku 

korreloi vahvasti koronalukujen kanssa, mutta korrelaatio ilmaantuvuusluvun kanssa on 

pienempi. Asukasluvulla on ollut suuri vaikutus koronalukuihin, joten sen sisältyminen 

malliin ilmaantuvuusluvun kautta on aiheellista. Odotettavasti yritysten lukumäärällä sekä 

maakunnan asukasluvulla on korrelaatiota keskenään. Yritysten lukumäärä kertoo yritysten 

toimipaikkojen lukumäärän maakunnassa ja suhteellinen muuttuja yrittäjyys kertoo näiden 

yritysten lukumäärän sekä asukasluvun suhteen. Tarkastellessa muuttujan yrittäjyys siron-

takaaviota (liite 1) huomataan ettei lineaarista yhteyttä koronatuen määrään ole juuri ha-

vaittavissa. Yritysten lukumäärää maakunnassa ei tarkastella erikseen, mutta sen tarkastelu 

yksittäisenä muuttujana auttaa ymmärtämään yrittäjyys muuttujan luonnetta. 

Taulukko 2 Korrelaatiomatriisi 

  Asukasluku Ilmaantuvuusluku Koronaluvut Yritysten lkm Yrittäjyys 

Asukasluku       

Ilmaantuvuusluku 0.6670      

Koronaluvut 0.9637  0.7524      

Yritysten lkm 0.9978  0.6785 0.9656     

Yrittäjyys -0.1018  0.1105 -0.0437 -0.0420   
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Muuttujien tarkastelun perusteella muodostetaan hypoteeseja muuttujien vaikutuksesta 

koronatukien määrään. Hypoteesit perustuvat myös kirjallisuuskatsauksesta löydettyihin 

tekijöihin ja niiden vaikutuksista yritystukien saantiin.  

Hypoteesi 1: Ilmaantuvuusluvun ja koronatuen määrän välillä löydetään lineaarinen, posi-

tiivinen yhteys. Rajoitukset esimerkiksi Uudellamaalla olivat kovempia, mikä aiheutti lisää 

rajoitustoimia (YLE, 2020). Laajempien rajoitustoimien taas olettaisi vaikuttavan yritysten 

menestymiseen, jonka vuoksi yritystuille olisi enemmän tarvetta.  

Hypoteesi 2: Koronalukujen ja koronatuen määrän välillä löydetään myös lineaarinen, po-

sitiivinen yhteys. Lineaarisuus on vahvempaa kuin ilmaantuvuusluvun ja koronatuen välil-

lä.  

Hypoteesi 3: Yrittäjyyden ja koronatuen välillä löydetään pieni, positiivinen lineaarinen 

yhteys. Yrittäjien suuri suhteellinen osuus maakunnan asukasluvusta voisi osoittaa, että 

maakunnassa on taipumusta yrittäjyyteen. Yrittäjämäisten piirteiden tarkastelu vaatisi laa-

jempaa tutkimusta, mutta esimerkiksi Hèbert & Link (1989) mukaan yrittäjää kuvaillaan 

korkeakoulutetuksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella korkeakoulutus lisäisi todennäköi-

syyttä saada yritystukea, joten tämän perusteella voisi pieni positiivinen lineaarinen yhteys 

löytyä.   

 

3.4. Yrityskohtainen tarkastelu  

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta myönne-

tyn koronatuen määrään. Selittävinä muuttujina käytetään yksitellen yrityksen kassavirta 

vuodelta 2019, yrityksen liikevaihto vuodelta 2019, yrityksen ikä sekä yrityskoko. Muuttu-

jille ensimmäisenä toteutetaan faktorianalyysi, jonka perusteella voidaan luoda summa-

muuttuja. Liikevaihto ja kassavirta ovat taloudellisia tekijöitä, jotka kuvaavat volyymia ja 

näissä voisi olla potentiaalia summamuuttujaksi. Mikäli summamuuttuja ei ole mahdolli-

nen, tarkastellaan näitä muuttujia useamman selittävän muuttujan lineaarisessa mallissa. 

Taulukossa 3 nähdään tutkimuksen toisen osan selittävien muuttujien keskiarvo, mediaani, 

minimit sekä maksimit.  
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Taulukko 3 Yrityskohtaisten muuttujien kuvailu 

  Liikevaihto 2019 Kassavirta 2019 Yrityskoko Yrityksen ikä 

keskiarvo 479,9676 37,52597 1,061963 15,56979 

mediaani 295 19 1 12,18356 

min 1 -1042 1 2,117808 

max 106282 17039 4 107,7397 

 

Tutkimuksen muuttujat on käsitelty yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. Korrelaatiomatrii-

sissa (kuvio 4) nähdään ettei muuttujien välillä ole juuri korrelaatiota. Kassavirta ja liike-

vaihto korreloivat eniten keskenään. Tarkastellessa sironkuvioita (liite 3) on vaikea huoma-

ta lineaarista yhteyttä myönnetyn koronatuen kanssa missään mallissa.  

 

Taulukko 4 Yrityskohtaisten muuttujien korrelaatiomatriisi 

  Liikevaihto 2019 Kassavirta 2019 Yrityskoko Yrityksen ikä 

Liikevaihto 2019      

Kassavirta 2019 0,1282     

yrityskoko 0,1076 0,0591    

Yrityksen ikä 0,0564 0,0353 0,0511   

 

Kirjallisuuskatsauksen sekä muuttujien tarkastelun jälkeen muodostetaan hypoteesit tutki-

muksen toiselle osalle:  

Hypoteesi 1: Yrityksen iän sekä koronatuen välille löydetään pieni negatiivinen yhteys. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella, nuoremmilla yrityksillä oli suurempi todennäköi-

syys saada yritystukea. Voisi myös ajatella, että nuoremmat yritykset eivät olisi olleet yhtä 

valmiita ja vakaita yllättävän kriisin kohdatessa. 

Hypoteesi 2: Yrityksen vuoden 2019 liikevaihdolla ja kassavirralla sekä myönnetyllä ko-

ronatuella on pieni positiivinen yhteys. Taloustieteen näkökulmasta, näiden yritysten tu-

keminen pienentäisi yhteiskunnallisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.  

Hypoteesi 3: Yrityskoon ja myönnetyn koronatuen välillä on positiivinen yhteys. Yritys-

koko on ELY-keskuksen määrittelemä, mutta siihen määritelmän mukaan sisältyy työnte-

kijöiden määrä. Taloustieteen näkökulmasta työllisyyden tukeminen on negatiivisten ul-

koisvaikutusten minimointia.  
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4. Tulokset 

Neljäs pääluku käsittelee tutkimuksen tuloksia sekä kokoaa yhteen estimointitulokset. Tu-

loksia verrataan aikaisempaan tutkimukseen sekä arvioidaan tuloksia käytännön näkökul-

masta.  

4.1. Maakunnat ja koronaluvut 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkitaan maakuntakohtaisten tekijöiden vaikutuksia 

myönnetyn koronatuen määrään. Näistä tekijöistä muodostui neljä erilaista mallia. 

Malli 1: Selittävänä muuttujana maakuntakohtainen ilmaantuvuusluku  

Malli 2: Selittävänä muuttujana maakuntakohtaiset koronaluvut  

Malli 3: Selittävänä muuttujana maakunnan yrittäjyys 

Malli 4: Muuttujamuunnokset, luonnollinen logaritmi 

Ensimmäisessä lineaarisessa mallissa selitetään korontuen määrää maakunnan ilmaantu-

vuusluvulla. Taulukosta 5 nähdään estimoinnin tulokset. Ensimmäinen malli on tilastolli-

sesti merkitsevä ja sen selitysaste on melko hyvä. Lineaarinen yhteys oli positiivinen. Ab-

soluuttisessa koronalukujen tarkastelussa estimoitu malli on myös tilastollisesti merkitsevä 

ja selitysaste on erinomainen. Koronaluvun kasvaessa yhdellä, odotettu koronatuki summa 

kasvaisi 6159 eurolla. Maakuntakohtaisen tarkastelun viimeisessä osassa tarkasteltiin maa-

kuntakohtaisen yrittäjyys -tason vaikutusta myönnetyn koronatuen määrään. Malli ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä eikä muuttujamuunnos vaikuttanut malliin. 
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Taulukko 5  Estimointitulokset, maakuntakohtaiset mallit 

  Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 p-arvo 

Vakiotermi -2358,02 5451,86 23615,84    

ilmaantuvuusluku 68,732      0,001*** 

koronaluvut   6,159    0,000*** 

yrittäjyys     -164161,3  0,737 

yrittäjyys, logaritmi    -0,8494 0,650 

n 18 18 18 18   

R 0,4863 0,9598 0,0072 0,0132   

R^2 0,4542 0,9573 -0,0548 -0,0485   

p-arvo 0,0013 0,000 0,7371 0,6496   

 

Maakuntakohtaisissa malleissa ongelmaksi muodostui muuttujien vahva korrelaatio maa-

kunnan asukasluvun kanssa, joka pääosin selittää koronatukien jakautumista maakuntiin 

korrelaatiomatriisin perusteella (taulukko 2). Hypoteesit ilmaantuvuusluvun sekä ko-

ronalukujen osalta pitivät paikkansa. Kolmas hypoteesi suhteellisen yrittäjyyden kasvu 

maakunnassa kasvattaisi koronatuen määrää oli virheellinen, sillä kerroin on selvästi nega-

tiivinen. Hypoteesin muodostamisen vaikeus ennakoi tulosten merkitsevyyden heikkoutta.  

 

4.2. Yrityskohtaiset tekijät 

Tutkimuksen toisessa osassa koronatukien määrää selitetään vuorotellen vuoden 2019 kas-

savirralla, liikevaihdolla, iällä sekä yrityskoolla. Mallin usean muuttujan vuoksi, etsitään 

mahdollisia summamuuttuja faktorianalyysilla. Sirontakuviotarkastelussa (liite 3) havai-

taan useampi outlier havainto ja kassavirran tai liikevaihdon osalta ei ole havaittavissa li-

neaarista yhteyttä. Tämän jälkeen tarkastellaan kuvaajaa uudestaan, josta on poistettu 

poikkeuksellisen korkeat arvot. Korkean liikevaihdon ja kassavirran omaavien yritysten 

poistaminen aineistosta puoltaa tutkimuksen rajausta mikro- tai pienyrityksiin ja niiden 

määritelmää. Muuttujasta liikevaihto poistetaan ne yritykset, joiden liikevaihto on yli 

10 000 000 euroa. Tällöin tutkimuksesta karsiutuu viisi yritystä, joiden vuoden 2019 kas-

savirta oli kuitenkin -234 000–613 000 euroa. Kassavirta -muuttujasta poistetaan yli 
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1 000 000 euron arvoiset kassavirrat eli kuusi yritystä. Uudessa sirontakaaviossa (liite 3) 

nähdään yksityiskohtaisemmin. Liikevaihdon ja kassavirran välillä uudessakin tarkastelus-

sa havaitaan outlier havaintoja. Karkeasti liikevaihdon ja kassavirran välillä voidaan nähdä 

pieni, positiivinen lineaarinen yhteys. Faktorianalyysin ensimmäisessä vaiheessa valitaan 

muuttujat mukaan. Faktorianalyysilla yritetään löytää summamuuttuja liikevaihdon ja kas-

savirran välille. Muuttujien MSA eli Measure of sampling adequacy oli tasan 0.5 (liite 5) 

joka ei täytä faktorianalyysin edellytyksiä. Tarkastellaan liikevaihtoa ja kassavirtaa siis 

yksittäisinä muuttujina useamman selittäjän lineaarisessa regressiomallissa.    

Faktorianalyysin perusteella ei löytynyt summamuuttujia. Tutkimukseen valikoitui seuraa-

vat mallit:  

Malli 1: Selittävänä muuttujana yrityksen ikä 

Malli 2: Selittävinä muuttujina yrityksen vuoden 2019 liikevaihto ja kassavirta 

Malli 3: Selittävänä muuttujana yrityskoko 

Mallien estimointitulokset esitellään taulukossa 6. Ensimmäisessä mallissa selitettiin ko-

ronatuen määrää yrityksen iällä. Yrityksen ikä vaikuttaa positiivisesti koronatuen määrään. 

Iän kasvaessa yhdellä vuodella, koronatuen määrä kasvaisi noin 58,8 €, mikä on mittakaa-

vassa melko pieni muutos eli vanhemmilla yrityksillä oli hieman suurempi todennäköisyys 

saada enemmän koronatukea kuin nuorilla yrityksillä. Tämä on ristiriidassa aikaisemman 

tutkimuksen kanssa. Koska mallin selitysaste jäi matalaksi, luodaan toinen malli, jossa 

muutetaan ikä muuttuja kategoriseksi muuttujaksi. Tässä ikäluokka muuttujassa on 11 

luokkaa kymmenen ikävuoden välein. Luodaan näistä dummy muuttuja. Malli on kokonai-

suudessaan tilastollisesti merkitsevä, kun vertailuluokka käytetään luokkaa 1 eli yrityksiä, 

jotka ovat 10 tai alle vuotta vanhoja. Ikäluokan dummy muuttujien vertailussa luottamus-

väli asettuu nollan molemmin puolin, jonka ero vanhemmissa ikäluokissa vertailuikäluok-

kaan 1 eli alle 10-vuotiaisiiin voi olla nolla. Eri luokkien kertoimien tilastollinen merkit-

sevyys vaihteli, joten muunnos ei parantanut mallia. Jätetään malliin ikä muuttuja jatkuva-

na muuttujana.  
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Taulukko 6 Estimointitulokset, yrityskohtaiset mallit 

  Malli 1 Malli 2 Malli 3 p-arvo 

Vakiotermi 16918 14524 9609,83   

Ikä 58,799     0,001*** 

Liikevaihto 2019   6,395   0,000*** 

Kassavirta 2019   9,765   0,034*** 

Yrityskoko     7743,79 0,000*** 

n 10474 10463 10474   

R 0,0011 0,0463 0,0095   

R^2 0,001 - 0,0094   

p-arvo 0,0005*** 0,000*** 0,000***   

Toisessa regressiomallissa selitetään jatkuvilla muuttujilla liikevaihto sekä kassavirta 

myönnetyn koronatuen määrää. Kassavirta ja liikevaihto selittävän koronatuen vaihtelusta 

1,79 % ja malli on tilastollisesti merkitsevä. Molemmat mallin muuttujista ovat tilastolli-

sesti merkitseviä. Malli osoittaa, että suhde on positiivinen, mutta hyvin pieni.  Kahden 

selittävän muuttujan mallin taustaoletukset on käsitelty liitteessä 6. Taustaoletukset eivät 

juuri toteudu mallissa. Malli on heteroskedastinen, mallin spesifiointia voitaisiin parantaa, 

mallissa esiintyy multikollineaarisuutta eivätkä residuaalit ole riippumattomia. Kolmannes-

sa mallissa tarkasteltiin vielä yhden muuttujan tapauksessa yrityksen koon vaikutusta 

myönnetyn koronatuen määrään. Yrityskoolla on positiivinen, tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus myönnetyn koronatuen määrään. Mallin selitysaste on kuitenkin pieni. Yrityskoon 

kasvaessa seuraavaan koko luokkaan, koronatuen määrä kasvaa mallin mukaan 7744 €.  

Muodostetut hypoteesit pitivät paikkansa, lukuun ottamatta iän ja koronatukien välistä yh-

teyttä. Hypoteesien muodostamisen vaikeus ennakoi mallien heikkoa selitysastetta ja pie-

niä kertoimia.   
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Koronapandemia toi koko maailmalle uusia haasteita ja näkökulmia maailman tulkitsemi-

seen. Koronapandemia osaltaan tarjosi maailmalle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa 

tehokkuusajattelusta ilmastoystävällisempään ajatteluun, samaan aikaan valtiovalta rajoit-

taa ennennäkemättömillä tavoilla elinkeinovapautta ja kuluttajien kulutusta. Rajoitustoimet 

ja markkinoiden epävakaus toi yrityksille uusia haasteita ja mahdollisuuksia oppia. Yritys-

ten oli myös selvittävä tästä. Valtiovalta toi yritystuet mukaan ja taloustiede sai miettimään 

yritystukien oikeutusta ja mahdollisuuksia. Yritystukien hakeminen on osaltaan prosessi ja 

sen onnistumiseen vaikuttaa yritysten sisäiset tekijät, mutta yritystukien myöntäminen voi 

olla virkamiesten virheisiin ja suosimiseen perustuva prosessi.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka vaikuttivat ELY-keskuksen 

myöntävään koronatuen määrään mikroyrityksissä. Tutkimuksen maakuntakohtaisessa 

tarkastelussa löysimme maakunnan koronan ilmaantuvuusluvun sekä absoluuttisen ko-

ronaluvun vaikuttaneen lineaarisesti myönnettyyn koronatukeen. Koronaluvut ja samalla 

ilmaantuvuusluku korreloi vahvasti maakunnan asukasluvun kanssa, jolloin yritystuet oh-

jautuivat lineaarisesti maakunnan asukasluvun mukaan. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 

tutkittiin myös maakunnan yrittäjien suhteellisen osuuden vaikutusta yritystukeen, mutta 

tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Yrityskohtaisessa tarkastelussa löydettiin 

pieniä positiivisia vaikutuksia, yrityksen iän, vuoden 2019 liikevaihdon ja kassavirran sekä 

yrityskoon välillä. Ennen tutkimusta luotiin hypoteesit muuttujien tarkastelun sekä aikai-

semman tutkimuksen perusteella, joka esiteltiin luvussa 2. Taulukossa 7 esitellään hypo-

teesit, joiden perusteella vastattiin tutkimuskysymyksiin: Mitkä tekijät selittävät myönnet-

tyjen koronatukien määrä mikroyritykissä sekä Miten ja kuinka paljon löydetyt tekijät vai-

kuttavat myönnettyihin koronatukiin. 
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Taulukko 7 Tutkimuksen hypoteesit ja tutkimuksen tulos 

Hypoteesi Tulos 

Ilmaantuvuusluvun ja koronatuen määrän 

välillä löydetään lineaarinen, positiivinen yh-

teys. Rajoitukset esimerkiksi Uudellamaalla 

olivat kovempia, mikä aiheutti lisää rajoitus-

toimia (YLE, 2020). Laajempien rajoitustoi-

mien taas olettaisi vaikuttavan yritysten menes-

tymiseen, jonka vuoksi yritystuille olisi enem-

män tarvetta. 

Positiivinen yhteys löytyi eli ilmaantu-

vuusluvun kasvaessa myös koronatu-

kien määrä kasvoi.  Selitysaste oli mel-

ko hyvä.  

Koronalukujen ja koronatuen määrän välillä 

löydetään myös lineaarinen, positiivinen yh-

teys. Lineaarisuus on vahvempaa kuin ilmaan-

tuvuusluvun ja koronatuen välillä. 

Positiivinen yhteys löytyi. Mitä suu-

rempi oli maakunnan koronatapaukset, 

sitä enemmän suurempi oli myös ko-

ronatuet. Ilmaantuvuusluvussa sekä 

absoluuttisissa koronaluvuissa Uusimaa 

poikkesi selkeästi muista havainnoista. 

Selitysaste oli erinomainen 

Yrittäjyyden ja koronatuen välillä löydetään 

pieni, positiivinen lineaarinen yhteys. Yrittä-

jien suuri suhteellinen osuus maakunnan asu-

kasluvusta voisi osoittaa, että maakunnassa on 

taipumusta yrittäjyyteen. Yrittäjämäisten piir-

teiden tarkastelu vaatisi laajempaa tutkimusta, 

mutta esimerkiksi Hèbert & Link (1989) mu-

kaan yrittäjää kuvaillaan korkeakoulutetuksi. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella korkeakou-

lutus lisäisi todennäköisyyttä saada yritystukea, 

joten tämän perusteella voisi pieni positiivinen 

lineaarinen yhteys löytyä.   

Negatiivinen yhteys löytyi. Koronatuen 

määrä kasvoi maakunnissa, missä oli 

väkilukuun suhteutettuna vähemmän 

yrityksiä. Malli ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Muuttujamuunnokset eivät 

parantaneet mallia 

Yrityksen iän sekä koronatuen välille löyde-

tään pieni negatiivinen yhteys. Aikaisemman 

tutkimuksen perusteella, nuoremmilla yrityk-

sillä oli suurempi todennäköisyys saada yritys-

tukea. Voisi myös ajatella, että nuoremmat 

yritykset eivät olisi olleet yhtä valmiita ja va-

kaita yllättävän kriisin kohdatessa.  

Positiivinen yhteys löytyi eli hypoteesi 

hylätään. Vanhemmat yritykset saivat 

enemmän tukea kuin nuoremmat yri-

tykset.  
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Yrityksen vuoden 2019 liikevaihdolla ja kas-

savirralla sekä myönnetyllä koronatuella on 

pieni positiivinen yhteys. Taloustieteen näkö-

kulmasta, näiden yritysten tukeminen pienen-

täisi yhteiskunnallisia negatiivisia ulkoisvaiku-

tuksia.  

 

Kummallakin positiivinen vaikutus ko-

ronatuen määrän. Kassavirran kasvulla 

oli voimakkaampi vaikutus koronatuen 

määrän.  

Yrityskoon ja myönnetyn koronatuen välillä 

on positiivinen yhteys. Yrityskoko on ELY-

keskuksen määrittelemä, mutta siihen määri-

telmän mukaan sisältyy työntekijöiden määrä. 

Taloustieteen näkökulmasta työllisyyden tu-

keminen on negatiivisten ulkoisvaikutusten 

minimointia.  

 

ELY-keskuksen koronatuet rajautuivat 

lähinnä mikroyrityksiin ja tuntematto-

masta syystä joukossa oli myös suuryri-

tyksiä. Yrityskoon kasvaessa seuraa-

vaan kokoluokkaan, koronatuen määrä 

kasvoi keskimäärin 7743 €. 

 

Koronatukien soveltamiseen tulisi hyödyntää myös yleisiä yritystukiin liittyviä perusteita, 

mutta koronatukien tutkiminen vaatii myös pandemia kohtaisia lukuja ja huomioita. Ko-

ronatukien määrälle löytyi perusteita koronaluvuista ja sitä kautta myös yrityksen sijainnis-

ta. Koronapandemia toi myös virkamiehille vaikeita kysymyksiä terveyden ja vaurauden 

välille. Koronapandemia osaltaan tarjosi myös mahdollisuuden muuttaa kulutusta kohti 

ympäristöystävällisempää. Toisin kuin Ranskan kalateollisuudessa (Le Brenne et al. 2021) 

Suomessa mikroyrityksille myönnetyissä koronatuissa ei ollut havaittavissa tehokkaiden ja 

vaikuttavien yritysten suosimista. Todennäköisyys suuremmalle tuelle kasvoi mitä suu-

rempi oli yrityskooltaan, liikevaihdoltaan tai kassavirraltaan, mutta suhteellinen vaikutus 

oli melko pieni. Uusimaa, johon myönnettiin eniten koronatukia, olisi myös osaltaan mie-

lenkiintoinen tutkimusaihe itsenään, sillä tällöin kaikkien yritysten sijainti sekä koronataus-

ta olisi sama. Tässä tutkimuksessa todennäköisesti erottuisi toimialat, joihin rajoitustoi-

menpiteet ja kuluttajien kulutuskäyttäytymisen muutos on kohdistunut eniten.  

Koronapandemia tarjoaa laajasti mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Koronatukien vaikutuk-

sia tulisi tutkia, jotta esimerkiksi tulevaisuudessa osataan arvioida nykyisiä myöntöperus-

teita ja ylipäätään yritystukiin liittyvää systeemiä. Jokainen kriisi omaa kuitenkin omanlai-

set piirteet ja myöntöperusteita tulee tarkastella kriisikohtaisesti. Koronapandemia ei var-

masti ole maapallon viimeinen kriisi vaan olemme Euroopassa todenneet sotaa 2020 luvul-

la ja ilmastonmuutos aiheuttaa omat haasteensa. Yrityksillä on merkittävä rooli kansanta-

louden ylläpidossa, joten yritysten hyvinvointi osaltaan on myös koko yhteiskunnan hy-
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vinvointi. Yritystukien myöntämistä tulee kuitenkin markkinataloudessa jatkuvasti tarkas-

tella ja tutkia, jotta yhteiskunnan optimi ja hyvinvointi saavutetaan. Tulevaisuudessa tulisi 

myös mahdollisesti tarkastella yritysten omaa varatumista kriisitilanteisiin ja ylipäätään 

yhteiskunnan roolia yritysten tukemisessa kriisiaikoina. Koronapandemia oli taloudelle 

kova isku, mutta myös yksilöille, joten kvalitatiivinen tutkimus koronatuista olisi myös 

mielenkiintoinen ja mahdollisesti niiden arvojen näkyminen myöhemmin yrityksen toi-

minnassa.  

Koronapandemian jälkeen on myös mielenkiintoista tarkastella yksilöiden kulutusta ja 

muuttunutta maailmaa. Kuinka kuluttajien uudet tottumukset ja muuttunut kulutuskäyttäy-

tyminen mahdollisesti vaikuttavat yrityksiin akuutimman kriisin jälkeen. Näitä pitkävälin 

vaikutuksia on tässä vaiheessa arvioida, mutta mielenkiintoista nähdä onko näihin ongel-

miin yritystuista ratkaisua.  
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LIITTEET 

 

Liite 1 Maakuntien tarkastelu 

Maakunta Asukasluku [hlö] 
Koronatapaukset 
[lkm] Koronatuet [t€] 

Uusimaa 1 689 725 11172 73459,849 

Pirkanmaa 519 872 867 16842,468 

Varsinais-Suomi 479 341 1196 19531,885 

Pohjois-Pohjanmaa 412 830 513 13513,563 

Keski-Suomi 272 898 680 8435,82 

Pohjois-Savo 249 003 320 8960,812 

Satakunta 216 752 150 5457,338 

Päijät-Häme 206 315 313 7493,807 

Etelä-Pohjanmaa 193 207 165 5986,736 

Lappi 177 161 486 9774,834 

Pohjanmaa 175 923 1029 6698,494 

Kanta-Häme 170 925 324 6521,94 

Pohjois-Karjala 164 465 135 7160,53 

Kymenlaakso 164 456 234 5364,376 

Etelä-Savo 134 314 196 5393,36 

Etelä-Karjala 127 757 101 4474,608 

Kainuu 72 306 114 2183,85 
 

 

 

 

 

Liite 2 Muuttujien tarkastelu, maakuntakohtainen 
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Liite 3 Muuttujien tarkastelu, yrityskohtainen 
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Liite 4 Tutkimuksen muuttujat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja Selite Rooli  Tyyppi 

Koronatuki Yrityksen saaman koronatuen 

määrä.  

Selitettävä Jatkuva 

Koronaluku Todetut koronatapaukset maa-

kunnittain viikkoon 45 asti 

vuonna 2021. 

Selittävä Jatkuva 

Ilmaantuvuusluku Koronatapaukset sataa tuhatta 

asukasta kohden. (koronata-

paukset / (väkiluku/100 000) 

Selittävä Jatkuva 

Yrityslkm Yritysten toimipaikkojen lu-

kumäärä maakunnassa 

Selittävä Jatkuva 

Ikä Yrityksen ikä perustamispäi-

västä päivään 31.12.2021 

Selittävä Jatkuva 

Kassavirta Yrityksen vuoden 2019 kassa-

virta 

Selittävä Jatkuva 

Liikevaihto Yrityksen vuoden 2019 liike-

vaihto 

Selittävä Jatkuva 

Yrityskoko Yrityksen koko määriteltynä. 

Arvoja 1–4 yrityskoon mukaan.  

Selittävä  Ordinaali 
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Liite 5 Faktorianalyysi 
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Liite 6 Taustaoletukset, selittävänä muuttujana kassavirta ja liikevaihto 

Taustaoletuksia tarkastellessa huomataan, ettei suhde ole selkeästi lineaarinen. Liikevaih-

dolla enemmän kuin kassavirralla. Muuttujista on poistettu faktorianalyysivaiheessa outlier 

havainnot, mutta kuvaajista on havaittavissa useampi outlier havainto, joka saattaa vaikut-

taa kuvaajien muotoon. Ramseyn RESET -testin perusteella mallin spesifiointia voitaisiin 

parantaa, sillä nollahypoteesi oikein spesifioidusta mallista joudutaan hylkäämään p-arvon 

jäädessä alle 0.05 riskitason.  Mallin virhetermien varianssin tulee olla vakio eli mallin on 

oltava homoskedastinen (Hill, Griffiths et al. 2012, 203, 370). Tilastollisten testien, Whiten 

ja Breusch-Paganin, nollahypoteesi on, että malli on homoskedastinen. Kummankin tilas-

tollisen testin perusteella, malli on heteroskedastinen. Käytetään siis korjattu keskivirheitä. 

Kertoimet pysyivät edelleen tilastollisesti merkitsevinä. Lineaarisessa regressiomallissa 

selittävät muuttuja eivät myöskään saa korreloida liikaa keskenään eli multikollineaarisuus 

(Hill, Griffiths et al. 2012, 203). Mallin muuttujat ovat multikollineaarisia, sillä kumpikin 

selittää toisen muuttujan vaihtelua 20 %. Jatketaan mallin tulkitsemista, sillä mallin tavoit-

teena on parametrien tulkinnan sijaan ennustaminen. Residuaalien tulisi olla riippumatto-

mia ja niitä tarkastellaan kuvaajien avulla, josta nähdään, ettei vaihtelu ole tasaista eli resi-

duaalit eivät ole riippumattomia. Residuaalien tulisi olla myös normaalijakautuneita, mutta 

mallin kannalta ei välttämätön oletus. Mallin residuaalit eivät noudata normaalijakaumaa. 

Taustaoletuksien täyttämättömyyden perusteella, malli ei ole kovin pätevä. Faktorianlyysin 

perusteella liikevaihdon sekä kassavirran yhteistä summamuuttujaa ei voida muodostaa.  
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Liikevaihto               Kassavirta 
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