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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia Suomessa toimivien 

kiinteistösijoitusyritysten menestymistä aikavälillä 2007–2014. Tutkimuksen keskiössä ovat 

erityisesti toimialan suurimpien yritysten suoriutuminen suhteessa pienempiin yrityksiin. 

Yritysten menestymistä arvioidaan valittujen tunnuslukujen avulla. Tutkimus ajoittuu 

finanssikriisin, eurokriisin ja taantuman aikaan, jolloin taloudessa tapahtui merkittäviä 

muutoksia. Kiinteistömarkkinoiden voidaan ajatella olevan paikallisia, jolloin 

maailmantalouden muutokset eivät ole välttämättä paikallisesti näyttäytyneet yhtä suurina. 

Tutkielman teoriaosuus esittelee tunnuslukuanalyysimenetelmää sekä valitut neljä 

tunnuslukua: voittoprosentin, oman pääoman tuottoprosentin, omavaraisuusasteen ja 

current ration. Lisäksi teoriaosuudessa esitellään mittakaavaedun käsite ja luodaan pohjaa, 

mittakaavaetujen aiempien tutkimusten perusteella, tutkimuskysymyksen tarkasteluun. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Amadeus-tietokannasta, tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena 

tutkimuksena SAS-ohjelmistolla käyttäen Mann-Whitney U-testi -menetelmää ja 5 prosentin 

merkitsevyystasoa. Valitut yritykset jaettiin liikevaihdon perusteella suuriin ja pieniin 

yrityksiin (rajana 10 miljoonaa euroa), joita vuosittain verrattiin tunnusluvuittain. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että toimiala ei reagoinut ajanjaksolla 

voimakkaasti maailmantalouden muutoksiin. Voittoprosentit sekä omavaraisuusasteet olivat 

vuosina 2007–2014 pienillä yrityksillä tilastollisesti parempia, sekä oman pääoman 

tuottoprosentit parempia vuosina 2008 ja 2009. Current ration arvoissa ei ryhmien välillä 

havaittu tilastollisesti eroja. Voittoprosentin tulosten perusteella voidaan todeta suurilla 

yrityksillä mittakaavahaittojen esiintymisen mahdollisuus heikomman tuloksentekokyvyn 

vuoksi. Omavaraisuusasteen ja oman pääoman tuoton tulosten perusteella voidaan päätellä 

mittakaavaetujen esiintymisen mahdollisuus mahdollisesti vieraan pääoman 

saatavuudessa, kustannuksissa ja vieraan pääoman vipuvaikutuksen myötä. 

Tutkimustulokset osoittavat lisäksi suurten yritysten olleen pieniä yrityksiä herkempiä 

talouden heilahteluille. 
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Author: Kössi Kuusimurto 
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financial crisis 

Purpose of this bachelor thesis is to investigate success of real estate companies in Finland 

on period 2007-2014. At the center of this study, are particularly the success of larger 

companies compared to smaller companies. The success is assessed by financial ratios. 

The research takes place in a time of financial crisis, eurozone crisis and recession when 

the economy went through significant changes. Real estate markets are seen as local, so 

the world economy changes might not have appeared locally as big. 

The theory part of this thesis demonstrates financial ratio analysis method and the four 

chosen financial ratios: profit margin percentage, return on equity percentage, solvency ratio 

percentage and current ratio. In addition, the theory part presents the concept of economies 

of scale and creates a foundation, based on earlier studies, in viewing research question. 

The research material was collected from Amadeus-database and the study was conducted 

as a quantitative research with SAS-program using Mann-Whitney U-test –method and 5 

percent significance level. Selected companies were divided based on turnover into big and 

small companies (limit 10 million euros), which were yearly compared with financial ratios. 

Based on the research results can be stated, that the industry did not react on selected 

period strongly to changes of the world economy. Profit margins and solvency ratios were 

in years 2007-2014 statistically better on small companies, and return on equity percentages 

better in years 2008 and 2009. In current ratio values were no differences statistically. Based 

on profit margin results can be stated the possibility of disadvantages of economies of scale 

on big companies as a result of weaker profit-making ability. Based on Solvency ratio and 

return on equity results can be deduced the possibility of advantages of economies of scale 

possibly in availability and costs of liabilities and through leverage. The research results also 

indicates that big companies were more sensitive to economic fluctuations. 
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1. JOHDANTO 
 

Sijoittajilla on valittavinaan moninaisia vaihtoehtoja eri sijoituskohteiden välillä. Mitä 

suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä suuremmat ovat sijoituksen riskit. 

Kiinteistösijoitukset sijoittuvat tuotto-riski -suhteeltaan keskimäärin yritysten 

joukkovelkakirjasijoitusten ja osakesijoitusten välille (Brueggeman & Fisher, 265, 

2005). Tietenkin yksittäisten kohteiden riskisyys vaihtelee, kuten myös 

osakemarkkinoilla, mutta yleisellä tasolla voidaan nähdä kiinteistösijoitusten sisältävän 

kohtuullisesti riskiä.  

Sijoituskiinteistön perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa arvoa sijoitetulle pääomalle 

(Leväinen, 15, 2013). Markkinataloudessa yrityksen toiminnan tulisi olla kannattavaa, 

se kuuluu yritystoiminnan luonteeseen ja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden 

(Vilkkumaa, 5, 2010). Kiinteistösijoittaminen käsitteenä tarkoittaa pääoman sitomista 

kiinteistöihin suoraan tai välillisesti pyrkimyksenä saada taloudellista hyötyä 

kassavirran ja sijoituksen loppuarvon muodossa (KTI, 12, 2015). 

Tämä itseäni kiinnostavan toimialan kytkeytyminen suomalaiseen asumiseen ja 

liiketoimintaan tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen.  Varsinkin finanssikriisin 

ja sitä seuranneen taantuman aikaan, kun maailmantalous on rajusti heilahdellut, on 

kiinnostavaa tutkia miten hyvin Suomessa toimivat kiinteistösijoitusyritykset ovat 

toimissaan suoriutuneet.  

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 
 

2000-luku on ollut pääosin Suomelle kasvun aikaa lukuun ottamatta 2008 kärjistynyttä 

finanssikriisiä. Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote pieneni noin 8 prosenttia.   

(Tilastokeskus, 2015) Kriisin aiheuttama taantuma oli Suomessa monia muita maita 

syvempi, johtuen osin edeltävästä nousukaudesta ja Suomen talouden 

vientivetoisuudesta. Kriisi heikensi myös rahoituksen saatavuutta, joka on 

pääomavaltaisilla aloilla merkittävä tekijä. (Suomen pankki, 5, 24, 2011) Kuitenkin 

vientisektorin kärsiessä vaikeuksista finanssikriisin aikana, monilla kotimarkkina-aloilla 
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koettiin vain pieni notkahdus kysynnässä (Suomen pankki, 5, 2011). Esimerkiksi 

Kerrostalohuoneistojen keskimääräiset hinnat ovat kääntyneet finanssikriisin 

notkahduksen jälkeen nousuun, kuten myös omakotitalojen keskimääräiset hinnat, 

samaan aikaan vuokra-asuntojen keskimääräisten vuokrahintojen jatkaessa tasaista 

nousuaan (Tilastokeskus, 2016a). Kiinteistömarkkinat ovat luonteeltaan paikallisia 

(Leväinen, 152, 2103). Vaikka maailmantalous on kriisin aikana ja sen jälkeen 

voimakkaasti heilahdellut, paikallisesti muutokset eivät ole välttämättä näyttäytyneet 

suurina. 

Tutkimuksessa on tarkoitus tutkia Suomessa toimivia kiinteistösijoitusyhtiöitä 

tunnuslukuanalyysin avulla. Tunnuslukuanalyysissä yrityksen taloudellinen tilanne 

esitetään muutamien tunnuslukujen avulla tilinpäätöstietojen pohjalta. 

Tunnuslukuanalyysi voidaan nähdä myös eräänlaisena tilinpäätösanalyysin 

tiivistelmänä. Tunnusluvut esitetään suhdelukumuotoisina, jolloin niitä on mahdollista 

vertailla erikokoisten yritysten ja eri vuosien välillä. (Niskanen&Niskanen, 9, 111, 2003) 

Yrityksiä vertaillaan tutkielmassa käyttämällä neljää tunnuslukua: voittoprosentti, oman 

pääoman tuottoprosentti, omavaraisuusaste ja current ratio. Tämän lisäksi yritykset 

kategorisoidaan liikevaihtonsa perusteella suuriin ja pieniin yrityksiin. Tunnuslukujen 

määrä on rajattu neljään tutkielman koon vuoksi ja tunnusluvut on valittu kuvaamaan 

kattavasti yritysten taloudellista tilannetta. Yritysten välillä ei voida koskaan saavuttaa 

täydellistä vertailukelpoisuutta, mutta ehkä parhaaseen lopputulokseen päästään 

vertaamalla yrityksen tunnuslukuja saman toimialan yritysten tunnuslukujen 

mediaaniin ja ylä- sekä alakvartiileihin (Laitinen, 53, 1986). 

Suuret yritykset ovat tutkimuksen keskiössä. Suurten yritysten oletetaan nauttivan 

mittakaavaeduista, minkä vuoksi niiden saatetaan olettaa olevan keskimääräistä 

kannattavampia. Muun muassa Schaefer ja Maurer (2013) totesivat mittakaavaetujen 

volyymietujen ja variaatioetujen toteutumisen tutkiessaan 40 saksalaista 

sijoitusyhtiötä. Tutkielman tarkoituksena on siis erityisesti tutkia alansa suurimpien 

yritysten menestymistä suhteessa toimialaansa ja pohtia onko mahdollista, että 

mittakaavaedut esiintyvät myös Suomen kiinteistösijoitustoimialalla valitulla 

ajanjaksolla. 
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1.2 Työn rajaukset ja viitekehys 
 

Tutkielman koon vuoksi rajauksia on syytä tehdä. Maantieteellisesti tutkimus rajautuu 

Suomessa toimiviin yrityksiin, vaikkakin joillain yrityksillä saattaa olla toimintaa 

ulkomailla. Työssä ei oteta mittavasti kantaa yksittäisten yritysten liiketoimintojen 

kohdistumisesta nimenomaan vain Suomeen, sillä aineisto on otettu Amadeus-

tietokannasta ja valittuja yrityksiä on yli 4000. Kantaa ei myöskään oleellisesti oteta 

yhtiömuotoihin, vaikkakin useimmilla se on osakeyhtiömuotoinen. Ajallisesti tutkielma 

on rajattu koskemaan finanssikriisiä ja sen jälkeistä taantumaa 2007–2014. 

Tutkimuksen viitekehyksen esittely kappaleen lopussa havainnollistaa lukijalle 

tutkielman kokonaiskuvaa. 

 

1.2.1 Kiinteistösijoitustoimiala Suomessa 
 

Kiinteistö nähdään yleensä fyysisenä kohteena. Kiinteistön käsite laajasti ajatellen 

pitää sisällään tontit, tilat, määräalat, rakennukset ja toimitilat. Kiinteistö ei siis ole vain 

rakennus, johon se usein samaistetaan, rakennus on vain yksi osa juridisesta 

kiinteistökäsitteestä. (Leväinen, 11, 2013) Rakennetut kiinteistötyypit voidaan jaotella 

kahteen pääkategoriaan, asuinrakennuksiin ja liikekiinteistöihin. Asuinrakennukset 

ovat tyypiltään yhden perheen tai usean perheen asuntoja. Juurikin usean perheen 

asunnot, tyypillisesti kerrostalot, voidaan ajatella sijoituskohteina, joista saadaan 

vuokratuottoa. Liikekiinteistöt jaotellaan tyypillisesti useampaan kategoriaan, 

esimerkkeinä toimistotilat, liiketilat, teollisuustilat, hotellit, virkistysliiketilat sekä 

erikoisliiketilat. (Brueggeman & Fisher, 228- 229, 2005) 

Suomen kiinteistövarallisuudesta noin 48 miljardia on yksityisen sektorin 

ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistuksessa. Tästä kotimaiset listaamattomat 

kiinteistösijoitusyhtiöt omistavat 17,6% (n. 8,4 mrd.) ja pörssilistatut yritykset 12% (n. 

5,7 mrd.). Koko rakennuskannan arvon Suomessa on vuonna 2013 arvioitu olevan 

noin 360 miljardia. (rakli, 28-30, 9, 2014) Toimiala kiinteistöalan toiminta kattoi noin 

12% Suomen bruttoarvonlisäyksestä vuonna 2014 (Tilastokeskus, 2015). 

Rakennusinvestointien arvo Suomessa oli 2013 noin 24 miljardia, mikä vastasi yli 50 
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prosenttia Suomen kiinteistä investoinneista ja noin 12 prosenttia koko 

bruttokansantuotteesta (rakli, 15-16, 2014).  

Vuokrasektori, investointisektori ja rakennussektori vaikuttavat toisiinsa. Leväinen 

(154, 2013) havainnollistaa hyvin kuviossa 1. miten kansainvälinen talous ja 

kansantalous kytkeytyvät näihin kolmeen sektoriin ja miten ne määrittävät 

kiinteistökannan. Vaikka siis kiinteistömarkkinat ovat paikallisia, nekään eivät ole 

immuuneja kansainvälisen talouden vaikutuksille.  

 

Tutkielman tarkasteltavaksi toimialaksi on valittu toimialaluokitukseltaan (6820) omien 

tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Tähän ei kuulu muun muassa varsinainen 

hotellitoiminta tai muiden lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettujen paikkojen 

toiminta, eikä sosiaalitoimen majoituspalvelut. Tarkoituksena toimialalla on siis 

vuokraaminen pidempikestoiseen käyttöön, yleensä kuukausi- tai 

vuosisopimuspohjalla. (Tilastokeskus, 2008) Valitut yritykset siis eivät vuokraa vain 

rakennettuja kiinteistöjä, vaan kiinteistön laajan käsitteen mukaan myös tontteja, 

määräaloja ja tiloja. 

Kuvio 1. Kiinteistömarkkinat ja talous (Leväinen, 154, 2013) 
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1.2.2 Finanssikriisi ja sen jälkeinen taantuma 
 

Valittu ajanjakso kohdistuu ajalle 2007–2014. Finanssikriisi alkoi 2007 Yhdysvalloissa 

useiden asuntolainapankkien kaatuessa, johtuen asuntolainojen riskien 

realisoitumisesta ja tämän lopulta johtaen maailmantalouden taantumaan 

(Eurooppatiedotus, 2012). Suomessa taantuma ei ole vieläkään ohi, minkä osoittaa 

bruttokansantuotteen volyymin vähentyminen vuosina 2012, 2013 ja 2014 

(Tilastokeskus, 2015).  

Suomen talous kasvoi voimakkaasti 2004–2007, noin 4 prosentin vuositahtia. Viennin 

vuosikasvu oli vieläkin voimakkaampaa, noin 9 prosenttia vuosittain. 

Työttömyysprosentti laski noin 6 prosenttiin 2008 ja saman vuoden talven 

neuvottelukierroksella palkankorotukset nousivat selvästi aiempia vuosia enemmän. 

Myös asuntojen hinnat nousivat noin 6 prosentin vuositahtia.  Ylikuumenemisen 

merkkejä oli siis ilmassa. (Suomen pankki, 7-8, 2011) Finanssikriisi eskaloitui 2008, 

johtuen Yhdysvaltain Subprime-asuntoluotoista. Lainoja annettiin vähävaraisille 

olettaen asuntojen hintojen nousun toimivan vakuutena. Riskit kuitenkin toteutuivat ja 

kriisi levisi Yhdysvaltain pankkisektorin kautta koko maailmaan. (Lehtinen, 2013) 

Mollah et al. (2015) Tutkimuksessaan toteavat juuri Yhdysvaltojen olleen globaalin 

finanssikriisin ja sitä seuranneen Euroalueen kriisin lähteenä pääomamarkkinoilla; 

tutkimuksessa todetaan muiden maiden pankkien riskien hajauttamisen 

Yhdysvaltoihin olleen avaintekijänä kriisin leviämisessä. Finanssikriisin yhtenä 

tärkeimpänä syynä voidaan myös pitää pankkien sääntelyn puutetta. Vazquez & 

Federico (2015) tutkivat 11000 pankin rahoitusrakenteita Yhdysvalloissa ja 

Euroopassa 2001–2009, ja tulivat siihen lopputulemaan että mitä heikompi 

maksuvalmius ja suurempi velkavipu pankeilla oli ennen kriisiä, sitä todennäköisemmin 

pankki kaatui.  

Talouskriisi levisi Eurooppaan, jolloin 2000-luvun alussa euroon liittymisen yhteydessä 

paljon velkaa ottaneet maat ajautuivat velkakriisiin. Korkotasojen noustessa muuan 

muassa Kreikka ja Irlanti 2010, Portugali, Espanja ja Italia 2011, saivat hätärahoitusta. 

(Eurooppatiedotus, 2012) Euroopan keskuspankki on jatkanut elvytystä ja painanut 

muun muassa ohjauskoron lähelle nollaa (Suomen Pankki, 2016). Tämä on johtanut 

edullisen rahoituksen saatavuuteen, mikä puolestaan on kannustanut yrityksiä ja 
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Kuvio 2. Tutkimuksen viitekehys 

kuluttajia hankkimaan vierasta pääomaa. Suomen Pankin (13, 2015) 

Makrovakausraportissa varoitetaankin Suomen historiallisen korkeista 

velkaantuneisuuden tasoista, pankkien luottoriskeistä ja niiden mahdollisista 

vaikutuksista reaalitalouteen. 

 

1.2.3 Tutkimuksen viitekehys 
 

Kauppatieteissä laskentatoimi jaotellaan usein näkökulmaperusteisesti rahoituksen 

laskentatoimeen ja johdon laskentatoimeen. Rahoituksen laskentatoimi tuottaa tietoa 

yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. (Kinnunen et al., 81, 2007) Tutkielma kuuluu 

rahoituksen laskentatoimen alaisuuteen, erityisesti tilinpäätöstä koskevan informaation 

tarkasteluun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimus hyödyntää tilinpäätöksistä muodostettuja tunnuslukuja valittujen yritysten 

menestymisen kuvaamiseen ja vertaamiseen. Tutkielman rajaukset ja ryhmittelyt 

mahdollistavat spesifisen tutkimuskysymyksen ja alatutkimuskysymykset, ajanjakso 

ajoittuu finanssikriisin puhkeamisen ja sitä seuranneen taantuman aikaan, jolloin 

taloudessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Mittakaavaetujen kirjallisuuden empiirisen 

Tunnusluku-

analyysi 

Finanssikrii

-si ja sitä 

seurannut 

taantuma 

Mittakaavaedut 

Kiinteistösijoitusyritykset Suomessa 

 alle 10 

miljoonan 

liikevaihdon 

yritykset 

yli 10 

miljoonan 

liikevaih-

don 

yritykset 

Onko muodostettujen ryhmien 

tunnuslukujen välillä eroja 

2007–2014? 
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evidenssin tarkastelu luo mahdollista pohjaa tutkimuskysymyksen tarkastelussa. Kuvio 

2 havainnollistaa asioiden keskinäisiä yhteyksiä. 

 

1.3 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kiinteistösijoitustoimialan menestymistä 

Suomessa valituilla tunnusluvuilla 2007–2014 ja tutkia erityisesti toimialan suurimpien 

yritysten menestymistä suhteessa pienempiin yrityksiin. Kirjallisuudesta olisi 

toivottavaa löytää tutkimusongelmaan teoreettinen pohja, ja mikäli tutkittavasta 

aiheesta on tietoa kohtuullisesti, voidaan tutkimuksen tarkoitus esittää kysymyksenä 

(Metsämuuronen, 40, 55, 2009). 

Tutkimuskysymys: 

 Eroavatko Suomessa toimivien kiinteistösijoitusyritysten ja niistä 

muodostettujen ryhmien suuret yritykset (yli 10 miljoonan liikevaihto) ja pienet 

yritykset (alle 10 miljoonan liikevaihto) tunnuslukujen arvot toisistaan valitulla 

ajanjaksolla 2007–2014? 

Alatutkimuskysymykset: 

 Miten valittu ajanjakso on vaikuttanut toimialan ja siitä muodostettujen ryhmien 

tunnuslukuihin? 

 Mitkä ovat toimialan ja siitä muodostettujen ryhmien keskimääräiset 

tunnuslukujen arvot valitulla ajanjaksolla? 

 

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielma koostuu viidestä pääluvusta. Johdanto nimensä mukaan johdattelee 

tutkielman aiheen ja taustat lukijalle. Lukijalle tulee myös selväksi tutkimuksen 

tutkimuskysymys sekä alatutkimuskysymykset. Tärkeänä osana johdantoa on kuvailla 

valitun toimialan nivoutumista kansantalouteen ja valittuun ajanjaksoon ja sitä kautta 

saada laajempi käsitys asiayhteydestä. 



8 
 

 

Seuraava luku, kirjallisuuskatsaus, luo teoriaa tunnuslukujen käytöstä, historiasta, 

mahdollisista ongelmista ja heikkouksista. Mittakaavaetujen esittely ja empiirinen 

evidenssi luovat pohjaa tutkimuksen oletetusta tuloksesta. Kolmannessa pääluvussa 

kuvataan tutkielman tutkimusmenetelmä sekä tutkimusaineisto. 

Empiirinen analyysi, neljäs pääluku, syventyy tutkimusaineistoon tutkimusmenetelmän 

avulla. Kappaleessa vertaillaan aineistosta muodostettuja ryhmiä neljää tunnuslukua 

käyttäen tarkastelujaksolla. Lisäksi tutkimuksen reliabiliteettiin ja validiteettiin otetaan 

kantaa.  

Viides pääluku, yhteenveto ja johtopäätökset, kokoaa yhteen tutkimuksen tärkeimmät 

löydökset ja pohtii empiirisen analyysin tutkimustuloksia tarkoituksena vastata 

tutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin. Viimeisessä luvussa on tarkoitus 

myös pohtia tutkielman tulosten merkityksellisyyttä ja mahdollisia rajoitteita sekä 

heikkouksia. Lopuksi esitetään vielä kirjoittajan mietteitä mahdollisista 

jatkotutkimuskohteista. 

 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tuoda akateemiseen työhön, omaan 

tutkimusongelmaan soveltuvan, teoreettisen pohjan (Metsämuuronen, 40-41, 2009). 

Tutkielman kirjallisuutena käytettiin kirjoja, internetlähteitä ja akateemisia tutkimuksia, 

jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja ajankohtainen käsitys tutkittavasta 

aiheesta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjaston tarjonnan lisäksi kirjallisuutta 

haettiin Nelli-tiedonhakujärjestelmän kautta tietokannoista. Käytettyjä tietokantoja 

olivat muun muassa EBSCO-Business Source Complete, Emerald Journals ja 

ScienceDirect –tietokannat. 

 

2.1 Tunnuslukuanalyysi 
 

Työ painottuu taloustieteissä laskentatoimen alaisuuteen, tilinpäätösanalyysin 

tunnuslukujen analysointiin. Tilinpäätöksistä saadulla informaatiolla on monia 
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käyttäjäryhmiä. Muun muassa omistajat ja sijoittajat ovat pääasiassa kiinnostuneita 

sijoituksensa tuotoista. Yritysjohto taas käyttää tilinpäätöstietoja 

liiketoimintapäätöksissään. Työntekijät ovat kiinnostuneita työpaikkansa 

säilyvyydestä. Rahoittajat ja tavarantoimittajat ovat äärimmäisen kiinnostuneita 

yrityksen maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Asiakkaat haluavat tietää 

toiminnan jatkuvuudesta, kun taas viranomaiset huolehtivat riittävästä verojen 

maksusta. (Niskanen & Niskanen, 13–17, 2003) Monilla on siis intressinsä saada 

yrityksestä luotettavaa tietoa. Tämän takia tilinpäätöksen laadintaa on säädetty lailla. 

Suomessa kirjanpitolaki ja osakeyhtiölaki määrittelevät tilinpäätösinformaation 

sisältöä, Julkisilla osakeyhtiöillä tilinpäätöstä ohjaavat lisäksi arvopaperimarkkinalaki, 

Valtiovarainministeriön päätökset, Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet sekä Pörssin 

ohjesäännöt (Kallunki & Kytönen, 15, 2002). Tilinpäätösten yhdenmukaistaminen ja 

valvonta mahdollistavat tilinpäätösten ja tilinpäätöksistä laadittujen tunnuslukujen 

vertailukelpoisuuden. 

 Tunnuslukuanalyysissä yrityksen taloudellinen tilanne esitetään tunnuslukujen 

perusteella ja niistä tehdään johtopäätöksiä (Niskanen & Niskanen, 9, 2003). Laitinen 

(11,1986) kuvaa kirjassaan osuvasti tunnuslukujen asemaa osana yritysanalyysia, 

mikä on esitetty kuviossa 3. 

Tunnuslukuanalyysin historian voidaan nähdä ulottuvan 1800-luvun loppupuolelle, 

jolloin yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, current ratio sai alkunsa. Kuitenkin Alexander 

Wallin vuoden 1919 tutkimus, ”Study of Credit Barometrics”, 7 tunnusluvulla ja 981 

yrityksellä yleisti ajatuksen monen tunnusluvun käytöstä ja niiden suhteellisten arvojen 

Kuvio 3. Yrityksen raha- ja reaaliprosessin yhteys analyysimuotoihin 
(Laitinen, 11, 1986) 
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tarkastelusta. (Horrigan, 285–286, 1968) Vielä nykyäänkin tunnuslukuanalyysi on 

tieteellisesti lähes samalla tasolla kuin historiansa alkuaikoina. Tunnuslukuanalyysissä 

tärkeää on että valitaan tulkinnaltaan selkeät noin 5-7 tunnuslukua, joihin 

johtopäätökset perustetaan. (Laitinen, 24, 1986) Tunnuslukujen käytössä tulee ottaa 

huomioon myös tasasuhteisuus: Tunnusluvun osoittajan ja nimittäjän välillä tulisi olla 

lineaarinen riippuvuus ilman vakiomuuttujaa. Tällöin yritysten kokoeroilla tai eri 

ajankohtien vertailulla ei ole merkitystä tuloksiin. Tulokset osoittavat että 

tasasuhteisuus on voimassa perinteisillä tunnusluvuilla. (Kallunki & Kytönen, 168–170, 

2002) 

Kun yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ajatellaan yleisellä tasolla, jaetaan ne 

perinteisesti kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen (Laitinen, 41, 

1986). Ensinnäkin yritystoiminnan tulee olla kannattavaa, tuottaa voittoa, 

kannattavuuden myötä voidaan pitää huolta yrityksen vakavaraisuudesta ja 

maksuvalmiudesta (Vilkkumaa, 44, 2010). Tutkielman yritysten kannattavuuksien 

mittareiksi valittiin kaksi tunnuslukua, voittoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. 

Voittoprosentista käytetään myös nimitystä nettotulosprosentti ja se kuvastaa kuinka 

monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta jää voitoksi. Luonnollisesti pitkällä aikavälillä 

tämän tunnusluvun tulisi olla positiivinen. Vilkkumaa esittää kirjassaan 

nettotulosprosentin kaavaksi tilikauden voitto / liikevaihto x 100. (Vilkkumaa, 47, 2010). 

Myös Kallunki ja Kytönen (79, 2002) esittävät samalaisen kaavan kirjassaan. 

Tutkielmassa Amadeus-tietokannasta poimittu ja käytetty voittoprosentin kaava on:  

 

(1) Voitto-% = Voitto ennen veroja / Liikevaihto x 100 

 

Käytetty tunnusluku eroaa nettotulosprosentista siten, ettei veroja ole vähennetty 

tuloksesta. Yritysten rahoitustuotot ja –kustannukset on vähennetty tuloksesta, mikä 

antaa realistisemman kuvan yrityksen voitosta, sillä varsinkin pääomavaltaisilla aloilla 

rahoituskustannukset voivat olla huomattavat. Yhteisöveroprosentit ovat Suomessa 

ajanjaksolla 2007–2014 laskeneet 26 prosentista 20 prosenttiin (Veronmaksajat, 

2015). Yhteisöveron muutokset aiheuttaisivat vääristymiä tutkimustuloksissa, joten on 

perusteltua käyttää edellä mainittua kaavaa. Lisäksi Vilkkumaa (170–171, 2010) 
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Toteaa kirjassaan, että usein veroja ei oteta mukaan laskelmiin, sillä ne ovat 

luonteeltaan lähinnä voitonjakoa. 

Oman pääoman tuottoprosentti kuvastaa yrityksen kykyä tehdä tuottoa omistajilta 

saaduille pääomille (Kallunki & Kytönen, 77, 2002). Niskanen ja Niskanen (116, 2003) 

sekä Kinnunen et al. (58, 2009) esittävät tunnusluvun kaavaksi tilikauden voitto / oma 

pääoma x 100. Kallunki ja Kytönen (77, 2002) esittävät oman pääoman muodostuvan 

tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Amadeus-tietokannasta poimittu ja käytetty oman 

pääoman tuottoprosentin kaava on: 

 

(2) Oman pääoman tuotto-% = Voitto ennen veroja / Oma pääoma x 100 

 

Vakavaraisuutta kuvaavaksi tunnusluvuksi valikoitui omavaraisuusaste. 

Omavaraisuusaste lasketaan suhteuttamalla oma pääoma taseen loppusummaan 

(Niskanen & Niskanen, 131, 2003). Laitinen (50, 1986) esittää omavaraisuusasteen 

pelkistetyksi kaavaksi oma pääoma / koko pääoma. Tunnusluku kuvaa siis mitä 

velkaantuneempi yritys on, sitä alhaisemmaksi omavaraisuusaste jää (Kinnunen et al., 

63, 2009). Amadeus-tietokannan kaavan muoto on: 

 

(3) Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma / Taseen loppusumma x 100 

 

Yritysten maksuvalmiutta selventää yksi vanhimmista kehityistä tunnusluvuista, 

current ratio. Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä ja mahdollisuutta suoriutua 

maksuvelvoitteistaan lyhyehköllä ajanjaksolla (Vilkkumaa, 48, 2010). Kinnunen et al. 

(67, 2009) esittävät kirjassaan current ration kaavaksi lyhytaikaiset varat yhteensä / 

lyhytaikaiset velat yhteensä. Lyhytaikaisiin varoihin sisältyvät rahoitusomaisuus, 

lyhytaikaiset saamiset ja vaihto-omaisuus (Kallunki & Kytönen, 87, 2002). Amadeus-

tietokannasta current ration kaava on muotoa: 

 

(4) Current ratio = Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat 
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Tutkimuksen kannalta tärkeää on tunnuslukujen tulkinta. Yritysten tunnuslukuja tulisi 

tulkita suhteessa toimialaansa, sillä tunnusluvuille ei ole absoluuttisia arvoja mistä 

voidaan todeta arvon hyvyys tai huonous (Laitinen 13–14, 1986). Tunnuslukujen 

tulkinta vertailutietoon voidaan suorittaa poikkileikkausanalyysillä, aikasarja-

analyysina tai näiden kahden yhdistelmänä. Poikkileikkausanalyysi tarkoittaa ajallisesti 

yhtä vuotta koskevaa analyysia vertailutietona tyypillisesti saman toimialan yritykset. 

Aikasarja-analyysi taas merkitsee yrityksen usean vuoden tarkastelua, josta voidaan 

tehdä johtopäätöksiä. (Niskanen & Niskanen, 111–112, 2003) Tutkielman 

tunnuslukuanalyysin tarkoituksena on yhdistää poikkileikkausanalyysi ja aikasarja-

analyysi.  

Tunnuslukuanalyysi on perusteltu menetelmä yritysten tarkastelussa, mutta niiden 

käytössä on myös heikkoutensa. Yksi tärkeimmistä heikkouksista liittyy yritysten 

kirjanpidollisen tuloksen järjestelyyn, vaikkakin yrityksillä on nykyään merkittävästi 

pienempi mahdollisuus muokata tulosta kuin 10 vuotta sitten (Niskanen & Niskanen, 

60, 2003).  Kallunki ja Kytönen (31, 2002) toteavatkin kirjassaan, että tilinpäätöstietojen 

oikaisutarve on vähentynyt. Myös Vilkkumaa (43, 2010) huomauttaa oikaisutarpeen 

olevan pienemmissä yrityksissä vähäinen. Tuloksenjärjestelykeinot kuitenkin 

heikentävät tunnuslukujen reliabiliteettia, kuten heikentää myös inflaatio (Laitinen, 32-

36, 1986). Myös yritysten kirjanpitokäytännöt saattavat poiketa muista yrityksistä tai yli 

ajan, mikä voi vääristää tuloksia (Faello, J, 76, 2015). Tunnusluvut eivät myöskään 

usein ole normaalijakautuneita. Syinä voi olla muun muassa tekninen raja-arvo, kuten 

current ratiossa, jolloin tunnusluku ei voi mennä negatiiviseksi. Aineiston poikkeavat 

havainnot voivat myös suuresti vääristää vertailun tuloksia. (Kallunki & Kytönen, 171-

174, 2002) 

 

2.2 Mittakaavaedut 
 

Tutkielman tutkimuskysymyksen kannalta on olennaista tarkastella aiempien 

tutkimusten valossa ovatko mittakaavaedut tutkimuksissa toteutuneet ja miten ne ovat 

eri tutkimuksissa näyttäytyneet. Lucas (508-523, 1978) tutkimuksessaan ennusti 

yritysten jatkavan kasvamista talouden kehittyessä ja sitä kautta nauttivan kasvavista 
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mittakaavaeduista, etenkin työn tuottavuuden kehittyessä. Tästä perinteisestä 

näkökulmasta poiketen kuitenkin nykypäivänä pienyritysten ja mikroyritysten kasvava 

määrä herättää kysymyksen ovatko mittakaavaedut edelleen tärkeitä. Congregado et 

al. (431, 452, 2013) Tutkivat tätä 23 OECD-maan yrityksillä 1972-2008 ja tulivat siihen 

lopputulemaan, että mittakaavaetujen volyymiedut ja variaatioedut näyttelevät yhä 

tärkeää roolia yrityksissä kehittyneissä talouksissa. 

Useita tuotteita/palveluita tarjoaville yrityksille mittakaavaedut eivät näyttäydy vain 

yksikkökustannusten laskuna tuotantomäärän myötä volyymietuina, vaan myös 

variaatioetuina. Variaatioedut tarkoittavat tarjooman laajuuden myötään tuomaa 

tehokkuutta tarjooman lisäämiseksi (Sahoo & Tone, 97, 2013). 

Kiinteistösijoitustoimialalla volyymi- ja variaatioetuja voisi ajatella tulevan muun 

muassa kiinteistösijoitusten hajauttamisen kautta. Markowitz (77-91) esitteli 1952 

modernin portfolioteorian, jossa sijoituksia tulisi tarkastella riski-tuotto -akselilla osana 

optimaalisen sijoitussalkun muodostamista. Leväinen kuvailee (218-219, 2013) 

kirjassaan miten finanssitaloudessa käytettyä menetelmää voidaan hyödyntää 

kiinteistösijoitusten kohdalla: valitsemalla keskenään ei korreloivia kohteita ja 

hajauttamalla näihin voidaan pienentää yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvaa riskiä. 

Leväinen (218-219, 2013) esittää portfolion odotetun tuoton ja salkun varianssin 

kaavat seuraavanlaisiksi:  

(5)  E(R) = R1p1+R2p2+ … + Rnpn 

jossa Ri = kiinteistön odotettu tuotto 

pi = osuus salkussa 

 

(6)  σR2(R) = (R1 - E(R))2 + (R2 – E(R))2 + … + (Rn – E(R))2 

 

Zhang et al. (157, 2015) Tutkivat 38 kiinalaisen listatun kiinteistöyhtiön 

mittakaavaetujen toteutumista kustannusjoustoilla ja totesivat mittakaavaetujen 

toteutuneen 26 yrityksellä. Tutkimuksessa selvisi myös että yrityksillä oli optimaalinen 

koko liikevaihdon perusteella, sekä alle 10 kaupungissa toimivat kiinteistöyhtiöt 

nauttivat suuremmista mittakaavaeduista (Zhang et al., 162, 2015). Tutkimuksen 

perusteella voi tehdä johtopäätökset että yritysten tulisi kasvattaa kokoaan, muttei 
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liiaksi, eikä hajauttaa portfoliotaan maantieteellisesti liiaksi. Ambrose et al.(323, 2005) 

tutkivat yhdysvaltalaisten kiinteistörahastoiden mittakaavaetuja ja osoittivat niiden 

olemassaolon aineistossaan. Lisäksi muun muassa Long ja Wijeyaratne (1, 2013) 

selvittivät, tutkiessaan yhdysvaltalaisten palvelu- ja tuotantotoimialayritysten 

myyntihintoja, noin 6-10 miljoonan liikevaihdon riittävän mittakaavaetujen 

toteutumiseen.  

Yrityksen suuri koko saattaa tuoda mukanaan etuja, mutta se saattaa myös olla 

yritystoiminnalle rasite. Todd Zenger tutki väittämää suurten yritysten 

innovointiylivoimaisuudesta todeten tutkimusten valossa todellisuudessa pienten 

yritysten menestyvän paremmin tuotekehityksessä. Tärkeimpänä syynä Zenger näki 

pienten yritysten onnistuvan paremmin rekrytoimaan osaavimmat työntekijät ja 

motivoimaan heitä. (Zenger, 708, 1994) Brahm ja Tarziján (586, 2012) tutkivat 

chileläisiä rakennusprojekteja ja totesivat johtajien tehtävien lisääntyessä ja 

muuttuessa monimutkaisemmiksi manageriaalisten mittakaavahaittojen esiintyvän 

aineistossaan hierarkkisissa organisaatioissa. Lisäksi Lopez-de-Silanes et al. (377, 

2015) tutkivat pääomasijoitusyritysten mittakaavaetuja, ja totesivat tutkimuksessaan, 

etteivät menestyneet sijoitukset olleet mekaanisia eivätkä täten helposti skaalautuvia.  

Empiirisistä mittakaavaetujen tutkimuksista voisi tehdä johtopäätöksiä. Yrityksen koon 

kasvaessa mittakaavaetuja esiintyy, mutta koon kasvaessa liiaksi haitat syrjäyttävät 

hyödyt. Yrityksen kasvaessa hallinnollisten tehtävien muuttuessa 

monimutkaisemmiksi päätöksenteko voi hidastua ja kärsiä mittakaavahaitoista. 

Monesti juuri yrityksen kilpailuedun lähteet eivät ole helposti monistettavissa. Lisäksi 

yrityksen koon kasvaessa yrityksen on vaikea ylläpitää korkeaa tuottotasoa.  

 

3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 
 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisesti tutkimalla tilinpäätöstiedoista saatua 

informaatiota hyväksi käyttäen. Kvantitatiivinen, eli määrällinen, tutkimusote pohjautuu 

positivistiseen tai postpositivistiseen tieteenfilosofiaan, missä pyritään saamaan 

mahdollisimman objektiivisia ja toistettavia tuloksia, joita verrataan aiempaan tietoon. 

(Metsämuuronen, 217–220, 2009). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edellytetään 



15 
 

 

riittävän suurta otosta, asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla, ja tuloksia 

pyritään yleistämään tilastollisen päättelyn menetelmin (Heikkilä, 16, 2008).  

Määrällisessä tutkimuksessa aiemmilla teorioilla on merkitystä. Teorian ja empirian 

välinen yhteys on tärkeä. Teoriat selittävät aiemmin keksittyjä empiirisiä 

säännönmukaisuuksia ja voivat ennustaa uusia samantapaisia säännönmukaisuuksia. 

Niiden tarkoitus on siis ohjata uuden tiedon etsinnässä, samalla jäsentäen ja 

systematisoiden kerättyä aineistoa. Asetettuihin ongelmiin voidaan ennakoida 

ratkaisuja, näitä arvauksia nimitetään hypoteeseiksi. Yleisesti hypoteeseja voidaan 

käyttää selittävissä ja vertailevissa tutkimuksissa. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara, 129–

133, 147-148, 2003) 

Tutkielman määrällinen tutkimus tehdään käyttäen tilastollisia menetelmiä SAS-

ohjelmistolla, lisäksi aineistoa käsitellään Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 

Tietokantana käytetään Amadeus-tietokantaa. Tätä muiden keräämää aineistoa 

kutsutaan sekundääriaineistoksi (Hirsijärvi et al., 173, 2003). Rajauksilla Suomi ja 

2007–2014 saatavilla olevat tilinpäätöstiedot, toimialalta (6820) Kiinteistöjen vuokraus 

ja hallinta löytyi 4122 yritystä. Osalla yrityksistä ei ollut lainkaan liikevaihtoa joiltain 

vuosilta, joten ne poistettiin aineistosta. Myös vähäisen liikevaihdon yritykset poistettiin 

aineistosta kultakin vuodelta, rajana 10000 euroa. Verohallinto (2016) määrittelee alle 

10000 euron vuotuisen liikevaihdon yritykset vähäisen liikevaihdon yrityksiksi. 

Yritykset jaoteltiin suuriin ja pieniin yrityksiin kunkin vuoden liikevaihdon perusteella. 

Tilastokeskus (2016b) määrittelee pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi enintään 50 

miljoonan liikevaihdon yritykset. Kuitenkin tutkimuksen aineistossa oli jokaisena 

vuonna alle 20 yli 50 miljoonan liikevaihdon yritystä, minkä vuoksi suurten yritysten 

liikevaihdon määrää laskettiin 10 miljoonaa ylittäviin yrityksiin. Tällöin siis suuret 

yritykset olivat liikevaihdoltaan yli 10 miljoonaa euroa ja pienet yritykset alle 10 

miljoonaa euroa. Näin suurten yritysten määrä jokaisena tarkasteluvuonna oli yli 50 

yritystä. 

Aineiston tunnusluvuissa esiintyi huomattavaa hajontaa sekä ääriarvoja ja tätä 

päätettiin rajoittaa poistamalla yksi prosentti havainnoista tunnuslukujen ylä- ja 

alapäästä jokaisen tunnusluvun kohdalla jokaisena vuonna. Rajausten jälkeen jäljelle 

jäi 2598–2717 yritystä kullekin vuodelle, joista suuria yrityksiä oli 51–64. Tunnusluvut 

eivät myöskään kaikki olleet normaalijakautuneita. Normaalijakaumaoletukseen 
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liittyvät ongelmat voidaan poistaa valitsemalla analyysimenetelmä, jossa oletus ei ole 

kovin keskeinen (Niskanen & Niskanen, 200, 2003). Mann-Whitney U-testi on t-testin 

parametriton vastine, eikä testissä oleteta normaalijakautuneisuutta (Valli, 77, 2001). 

Testi perustuu kahden ryhmän havaintojen järjestyssijoihin. Jos ryhmien järjestykseen 

asetetut havainnot ovat tasaisesti jakautuneet, voidaan sanoa, ettei ryhmien välillä ole 

eroja. (Metsämuuronen, 386, 2009) Mann-Whitney U-testi on tehokas jopa 

sellaisissakin tilanteissa, joissa parametrista t-testiä voisi käyttää (Heikkilä, 233, 2008). 

 

4. EMPIIRINEN ANALYYSI 

 

Tutkimuksessa käytetään neljää tunnuslukua tutkittaessa toimialan menestymistä 

ajanjaksolla 2007–2014. Voittoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti kuvaavat 

yritysten kannattavuutta, omavaraisuusaste vakavaraisuutta ja current ratio yritysten 

maksuvalmiutta. Aineiston yritykset on jaettu liikevaihtonsa perusteella suuriin tai 

pieniin yrityksiin. Ryhmien välillä suoritettiin jokaiselta vuodelta jokaisen tunnusluvun 

kohdalla Mann-Whitney U-testit käyttäen 5% riskitasoa. Merkitsevyystaso, eli riskitaso, 

kuvaa kuinka suuri riski on, että tapahtuma johtuu sattumasta (Heikkilä, 194, 2008). 

Jokaista tunnuslukua käsitellään erikseen omassa kappaleessaan. 

Tutkimuksessa käytetään hajonta- ja keskilukuja kuvaamaan aineistoa ja siitä saatuja 

tutkimustuloksia. Mediaani kuvaa keskimmäistä havaintoa järjestetyssä aineistossa. 

Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla havaintoarvojen summa havaintojen 

lukumäärällä. (Valli, 51–52, 2001) Keskihajonta kuvaa arvojen vaihtelua keskiarvon 

ympärillä; mitä lähempänä havainnot ovat keskiarvoa, sitä pienempi keskihajonta 

(Metsämuuronen, 351–352, 2009). Analyysissä esitetyt kuviot on muodostettu Excel – 

taulukkolaskentaohjelmalla liitteestä 1 saatujen tietojen pohjalta havainnollistamaan 

aineiston kuvailua. 

Kappaleen lopuksi tarkastellaan vielä tutkielman reliabiliteettia ja validiteettia. Näin 

saadaan käsitys miten empiirinen analyysi on onnistunut ja miten hyvin se on linkittynyt 

teoreettiseen tarkasteluun. Lisäksi pohditaan tutkimuksen toistettavuutta. 
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4.1 Voittoprosentti 

 

Yritysten voittoprosentit ovat keskimäärin kasvaneet hieman tarkastelujakson aikana, 

minkä voi todeta kuviosta 4. Aineiston voittoprosentin keskiarvo on noussut 2007 

vuoden 21,7 prosentista 23,2 prosenttiin vuonna 2014. Lisäksi toimialan mediaani on 

noussut tarkastelujakson alun 15,75 prosentista lopun 20,5 prosenttiin. Voittoprosentin 

keskihajonta on pysytellyt arvon 28 molemmin puolin 2007–2014. (Liite 1) 

 

 

Kuvion 4 perusteella voidaan myös havaita, että suuret yritykset ovat menestyneet 

ajanjaksolla mediaanien perusteella keskimääräistä huonommin. Aineiston kuvailevan 

tiedon perusteella pienten yritysten voittoprosentin keskiarvot näyttävät olevan 

parempia jokaisena tarkasteluvuotena, kuitenkin suurten yritysten voittoprosenttien 

keskihajonnat ovat olleet tarkasteluvuosina huomattavasti alhaisempia. (Liite 1) 

Taloussuhdanteiden vaikutus voidaan nähdä kuviosta 4, finanssikriisin aikaan 2008 

voittoprosentit ovat olleet laskussa, mutta ovat sen jälkeen jatkaneet nousuaan. Myös 

vuonna 2012 on havaittavissa voittoprosentin keskiarvon lasku, suurten yritysten 

voittoprosentin keskiarvon laskiessa enemmän kuin pienten yritysten. Lasku voi 

heijastaa Eurokriisin vaikutusta yritysten tuloksentekokyvyissä. (Liite 1) 

Kuvio 4. Voittoprosenttien kuvailua 
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Aineiston kuvailevan informaation perusteella pienten yritysten voittoprosentit ovat 

olleet parempia, kuitenkin vasta Mann-Whitney U-testi kertoo ovatko erot olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Tämän takia on suoritettu Mann-Whitney U-testit jokaiselta 

vuodelta, ja testien perusteella voidaan todeta p-arvojen (Two-Sided Pr > |Z|) alittavan 

5% merkitsevyystason jokaisena vuonna. Testien tuloksista voidaan tulkita pienten 

yritysten järjestyslukujen keskiarvojen (Mean Score) olleen suurempia jokaisena 

tarkasteluvuonna. (Liite 2) Täten voidaan todeta, etteivät ryhmien havainnot ole 

tasaisesti jakautuneet. Pienillä yrityksillä on valitulla ajanjaksolla ollut tilastollisesti 

parempi voittoprosentti. 

 

4.2 Oman pääoman tuottoprosentti 

 

Vuosina 2007–2014 kiinteistösijoitustoimialalla oman pääoman tuottoprosentit ovat 

olleet pääsääntöisesti laskussa, minkä voi havaita kuviosta 5. Aineiston oman 

pääoman tuottoprosentin keskiarvo on laskenut aikavälillä 18,8 prosentista 13,3 

prosenttiin, mutta myös keskihajonta on pienentynyt 2007 vuoden 31,4 

keskihajonnasta vuoden 2014 keskihajontaan 22,2. Toimialan mediaani osoittaa myös 

oman pääoman tuoton samansuuntaisen trendin laskien 12,1 prosentista 9,4 

prosenttiin. (Liite 1) 

 

Kuviosta 5 voi myös havaita, että suurten yritysten mediaani on pysytellyt pienten 

yritysten mediaania alhaisemmalla tasolla. Kuvailevan aineiston perusteella myös 

Kuvio 5. Oman pääoman tuottoprosenttien kuvailua 
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suurten yritysten oman pääoman tuottoprosentin keskiarvot ovat pysyneet pienten 

yritysten keskiarvoja alhaisemmalla tasolla, lukuun ottamatta vuotta 2013. Lisäksi 

suurten yritysten tunnusluvun keskihajonta on ollut pienempää, lukuun ottamatta 

vuotta 2013.  (Liite 1) 

Finanssikriisin aikoihin 2008 on havaittavissa notkahdus oman pääoman tuotoissa. 

Kuviosta 5 voidaan todeta, että suurten yritysten mediaani on kriisin jälkeen noussut 

lähelle pienten yritysten tasoa. Tämän voi todeta myös keskiarvojen perusteella. 2012 

oman pääoman tuottoprosenteissa on havaittavissa lasku, minkä Eurokriisi voi osaksi 

mahdollisesti selittää. Lisäksi ryhmien kuvailevan informaation perusteella voidaan 

mediaanien ja keskiarvojen avulla havainnoida, etteivät pienet yritykset ole saaneet 

oman pääoman tuottoasteitaan nousuun kriisin jälkeen, toisin kuin suuret yritykset. 

(Liite 1) 

Ryhmien oman pääoman tuottoasteiden tilastolliseksi vertailemiseksi ryhmien välillä 

suoritettiin Mann-Whitney U-testit jokaiselle vuodelle. Testien perusteella 2008 sekä 

2009 voidaan todeta p-arvojen (Two-Sided Pr > |Z|) alittavan 5% riskitason. Molempina 

vuosina järjestyslukujen keskiarvot (Mean Score) olivat pienillä yrityksillä suuremmat. 

Muina vuosina testit eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. (Liite 2) Tuloksista voi tehdä 

johtopäätöksen, että ryhmien havainnot eivät ole tasaisesti jakautuneet 2008 ja 2009. 

Finanssikriisin aikaan 2008–2009 pienet yritykset suoriutuivat oman pääoman 

tuottoprosentin perusteella paremmin. 

 

4.3 Omavaraisuusaste 

 

Tarkastelujaksolla omavaraisuusasteet ovat olleet nousussa, minkä voi havaita 

kuviosta 6. Toimialan omavaraisuusasteen keskiarvo on ajanjaksolla noussut vuoden 

2007 46,1 prosentista 2014 vuoden 53,6 prosenttiin. Omavaraisuusasteen 

keskihajonta on vuosina pudonnut vuoden 2007 keskihajonnasta 33,4 vuoden 2014 

keskihajontaan 32. Lisäksi toimialan mediaani on noussut 40,8 prosentista 52,1 

prosenttiin vuoteen 2014 mennessä (Liite 1). 
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Kuvio 6. Omavaraisuusasteiden kuvailua  

Kuvio 6 osoittaa kuinka suurten yritysten mediaani on pysytellyt huomattavasti 

alhaisemmalla tasolla kuin pienten yritysten mediaani tai toimialan mediaani. 

Kuvailevan tiedon perusteella myös ryhmien keskiarvot ovat käyttäytyneet näin. 

Tarkasteluvuosina suurten yritysten keskihajonnat ovat pysyneet pienten yritysten 

keskihajontoja pienempinä.  (Liite 1) 

Taloussuhdanteiden vaikutus näkyy erityisesti suurten yritysten mediaania 

tarkasteltaessa. Kuviosta 6 voidaan havaita notkahdus 2008, jolloin 

omavaraisuusasteen mediaani on laskenut 26,7 prosentista 22 prosenttiin. Lisäksi 

2013 suurten yritysten omavaraisuusasteen mediaanissa ja keskiarvossa tapahtui 

pieni lasku. Pienten yritysten mediaaneissa tai keskiarvoissa tällaisia notkahduksia ei 

ole havaittavissa. Pienten yritysten omavaraisuusasteen mediaanit ovat kasvaneet 

suhteellisen tasaisesti tarkastelujaksolla 41 prosentista 52,7 prosenttiin vuoteen 2014 

mennessä. (Liite 1) 

Ryhmille suuret yritykset ja pienet yritykset tehtiin tarkastelujaksolla Mann-Whitney U-

testit omavaraisuusasteen suhteen, jotta voitiin selvittää onko ryhmien välillä 

tilastollisesti eroja omavaraisuusasteessa. Liitteestä 2 voidaan nähdä, että testien p-

arvot (Two-Sided Pr > |Z|) alittavat 5% merkitsevyystason jokaisena vuonna. Lisäksi 

järjestyslukujen keskiarvot (Mean Score) ovat jokaisena vuotena pienillä yrityksillä 

suurempia (Liite 2). Tällöin voidaan todeta, että ryhmien havainnot eivät ole tasaisesti 

jakautuneet. Pienten yritysten omavaraisuusasteet ovat olleet vuosina 2007–2014 

tilastollisesti korkeampia kuin suurten yritysten. 
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4.4 Current ratio 

 

2007–2014 kiinteistösijoitustoimialan yritysten maksuvalmiudet ovat pysyneet 

kohtuullisen tasaisina, kuten kuviosta 7 voikin havaita. Yritysten current ratioiden 

keskiarvo on ajanjaksolla noussut kohtuullisen tasaisesti 2007 vuoden arvosta 2,08 

2014 vuoden arvoon 2,43. Toimialan mediaani on kasvanut arvosta 0,95 arvoon 1. 

Kuitenkin tarkastelujakson aikana tunnusluvun keskihajonnat ovat nousseet 2007 

vuoden arvosta 2,7 2014 vuoden arvoon 3,5. (Liite 1) 

Kuvio 7 osoittaa, että suurten yritysten mediaani, pienten yritysten mediaani sekä 

toimialan mediaani ovat pysytelleet suhteellisen samoissa arvoissa tarkastelujaksolla. 

Pienten yritysten current ration keskiarvot ovat olleet ajanjaksolla suurten yritysten 

keskiarvoja korkeampia, mutta niin on ollut myöskin keskihajonnat (Liite 1).  

Taloussuhdanteiden mahdollinen vaikutus näyttäytyy suurten yritysten current ration 

mediaanin putoamisena 2007 vuoden huippulukemista 1,3, jatkaen tasaista laskua 

vuoden 2014 arvoon 0,9. Pienten yritysten osalta tällaista ei ole nähtävissä, vaan 

current ration mediaani on vahvistunut arvosta 0,93 arvoon 1. Myös ryhmien current 

ratioiden keskiarvot ovat käyttäytyneet samansuuntaisesti. Lisäksi vuoden 2012 

pienten yritysten keskiarvo poikkeaa muusta aineistosta mikä on havaittavissa 

kuviossa 7. Pienten yritysten keskiarvon poikkeaman osoittaa myös poikkeuksellisen 

korkea keskihajonta 12,25. Poikkeavuus luultavasti johtuu huomaamatta jääneistä 

Kuvio 7. Current ratioiden kuvailua 
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outlier-havainnoista, mitkä vääristävät kyseisenä vuonna pienten yritysten keskiarvoa. 

Kuitenkaan tämä ei vaikuttanut Mann-Whitney U-testien tuloksiin.  (Liite 1) 

Ryhmille suoritettiin Mann-Whitney U-testit current ration suhteen jokaiselle vuodelle, 

jotta ryhmien erojen merkitsevyyttä voitiin testata. Liitteessä 2 nähdään testeistä (Two-

Sided Pr > |Z|), ettei 5 prosentin merkitsevyystaso alitu yhtenäkään tarkasteluvuonna. 

Tällöin siis voidaan todeta, ettei ryhmien jakaumien välillä ole tilastollisesti 

merkitsevästi eroja. Suurten yritysten ja pienten yritysten current ratioiden arvot ovat 

olleet tarkastelujaksolla samankaltaisia. 

 

4.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Reliabiliteetti voidaan määritellä kyvyksi tuottaa ei sattumanvaraisia tuloksia, eli siis 

kuinka luotettavia tulokset ovat. Luotettavuutta voidaan parantaa oikeiden mittareiden 

valinnalla, jotta ne soveltuvat mittauskohteen mittaamiseen. (Valli, 92, 2001) 

Reliabiliteetti voidaan jakaa sisäiseen reliabiliteettiin ja ulkoiseen reliabiliteettiin. 

Sisäinen reliabiliteetti tarkoittaa tulosten toistettavuutta sekä yhtenevyyttä. Ulkoinen 

reliabiliteetti taas merkitsee mittausten toistettavuutta myös muissa tutkimuksissa. 

Heikko reliabiliteetti johtuu yleensä satunnaisvirheistä, joita voivat olla esimerkiksi 

otantavirheet, mittausvirheet ja käsittelyvirheet. Myös otoksen koko vaikuttaa tulosten 

tarkkuuteen. (Heikkilä, 187, 2008) 

Reliabiliteettia tarkasteltaessa tutkimuksen tulokset voidaan nähdä yhtenevinä. 

Tarkasteluvuosina ei ole merkittäviä poikkeavia arvoja tunnuslukujen keski- ja 

hajontaluvuissa, lukuun ottamatta pienten yritysten current ration keskiarvoa vuonna 

2012. Tämän lisäksi tulokset ovat toistettavissa. Mahdollisia satunnaisvirheitä saattaa 

tutkimuksessa olla, mutta ne eivät näyttäisi vääristävän lopputuloksia. Tutkimuksen 

otoksen koko on riittävä, vaikkakin suurten yritysten otoksen koko saisi olla suurempi. 

Tämä saattaa osaltaan vääristää tuloksia.  

Tutkimuksen validiteetti kuvaa mitataanko mitä on tarkoitus mitata. Sisäinen validiteetti 

voidaan jakaa sisällön validiuteen, käsitevalidiuteen sekä kriteerivalidiuteen. Sisällön 

validius kuvaa onko tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset, oikein ja 

riittävän laajasti käytetyt. Käsitevalidius tarkastelee yksittäisten käsitteiden 
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operationalisointia tarkemmin. Kriteerivalidius taas vertaa mittauksen arvoa johonkin 

vertailuarvoon, jolla validiutta voidaan arvioida. (Metsämuuronen, 74–75, 2009) 

Ulkoinen validiteetti taas tarkoittaa kuinka samanlaisia tuloksia muut tutkijat saavat 

kyseisistä tutkimustuloksista. Validiutta heikentää systemaattinen virhe, mikä saattaa 

syntyä jostain aineiston keräämiseen liittyvästä tekijästä. (Heikkilä, 186, 2008) 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti vaikuttaa hyvältä. Tutkielman teoriat antavat 

selityksiä ja ymmärrystä empiirisen tutkimuksen tueksi. Kriteerivalidius myös täyttyy, 

tunnuslukujen arvot saavat rationaalisia arvoja. Ulkoinen validiteetti vaikuttaa myös 

hyvältä. Tutkielman vaiheiden kuvaamisen vuoksi myös muiden on mahdollista saada 

samankaltaisia tuloksia. 

 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän viimeisen kappaleen tarkoituksena on kerrata tutkielman sisältöä ja tavoitteita 

sekä pohtia empiirisen analyysin tulosten merkityksiä. Kappaleessa esitettävät 

taulukot on muodostettu liitteestä 1 havainnollistamaan tutkimustuloksia. Kappaleessa 

on tarkoitus vastata myös tutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin 

yksiselitteisesti. Lisäksi pohditaan tutkielman rajoitteita sekä esitellään mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. 

 

5.1 Yhteenveto 
  

Tutkielman tarkoituksena oli tutkia Suomessa toimivia kiinteistösijoitusyhtiöitä.  

Kiinteistösijoitustoiminta alana kiinnostaa allekirjoittanutta ja sen tutkiminen 

maailmantalouden heilahdellessa havainnollistaa alan käyttäytymistä muutoksessa. 

Tutkimuksen näkökulmana on, ei vain koko toimialan menestyminen valitulla 

ajanjaksolla, vaan nimenomaan suurempien kiinteistösijoitusyhtiöiden ja pienempien 

kiinteistösijoitusyhtiöiden menestyminen vertailuna valitulla aikavälillä. 

Työtä rajattiin maantieteellisesti Suomeen ja ajallisesti vuosiin 2007–2014. 

Kiinteistövarallisuuden merkittävyyttä korostaa se, että Suomessa yrityksillä sekä 



24 
 

 

yksityishenkilöillä kiinteistöt ovat merkittävä osa kokonaisvarallisuudesta. Lisäksi 

kansantaloudellisesti rakennusinvestoinnit vastaavat Suomessa noin puolta kaikista 

kiinteistä investoinneista. Kiinteistömarkkinat voidaan nähdä paikallisina. Tutkielman 

oletuksena on siis, etteivät kiinteistömarkkinan heilahtelut näyttäydy yhtä suurina kuin 

globaaleilla markkinoilla. Tarkasteltavaksi toimialaksi valittiin omien tai leasing-

kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Valittu ajanjakso sijoittuu aikaan, jolloin finanssikriisi, 

Eurokriisi ja pitkään jatkunut taantuma ovat vaikeuttaneet toimintaympäristöä 

huomattavasti. 

Tunnuslukuanalyysin avulla on mahdollista tiivistää tilinpäätösinformaation joskus 

verrattain informaatiokylläinen tieto kompaktiin muotoon, jota on helppo vertailla. 

Tunnuslukuanalyysissa tärkeää on valita tulkinnaltaan selkeitä tunnuslukuja. 

Tunnuslukujen valinta on aina subjektiivista, kuitenkin tunnuslukujen on hyvä mitata 

yritysten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Tutkimukseen valikoitui 

kannattavuutta kuvaavat voittoprosentti sekä oman pääoman tuottoprosentti. 

Vakavaraisuuden tunnusluvuksi valittiin omavaraisuusaste ja maksuvalmiuden 

tunnusluvuksi current ratio.  

Tutkimuksen näkökulman vuoksi oli hyvä tarkastella mittakaavaetuja, volyymi- ja 

variaatioetuja. Aiempien tutkimusten valossa voidaan todeta, että mittakaavaetuja 

esiintyy käytännössä ja ne voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen. 

Mittakaavaetujen lisäksi aiemmat tutkimukset osoittavat mittakaavahaittojen 

esiintymisen. Tällöin yrityksen koko heikentää menestymistä. Tutkimuksen avulla on 

mahdollista pohtia, näyttäytyvätkö mittakaavaedut kiinteistösijoitustoimialalla 

Suomessa. 

Aineistona käytettiin Amadeus-tietokannasta saatua tilinpäätösinformaatiota, valitun 

toimialan rajauksilla Suomi ja aikaväli 2007–2014, saatiin 4122 yritystä. Yritykset 

jaettiin liikevaihtonsa perusteella suuriin yrityksiin, liikevaihto yli 10 miljoonaa, sekä 

pieniin yrityksiin, liikevaihto alle 10 miljoonaa. Tutkielma toteutettiin kvantitatiivisesti, 

tilastollisilla menetelmillä SAS-ohjelmistolla. Tunnusluvut eivät noudattaneet kaikki 

normaalijakaumaa, jolloin analyysimenetelmäksi valikoitui Mann-Whitney U-testi. 
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5.2 Voittoprosentti 
 

Empiirisen analyysin perusteella voidaan todeta, että voittoprosentin osalta suurten, yli 

10 miljoonan liikevaihdon, yritysten, sekä pienten, alle 10 miljoonan liikevaihdon, 

yritysten välillä oli eroja. Mann-Whitney U-testien perusteella pienillä yrityksillä on ollut 

parempi voittoprosentti 2007–2014. Taulukossa 1 esitetyt voittoprosenttien keskiarvot 

vahvistavat, että pienillä yrityksillä on ollut korkeampia voittoprosentteja. Tuloksista 

nähdään, että voittoprosentit ovat keskimääräisesti, keskiarvojen sekä mediaanien 

perusteella, olleet kasvussa. Voittoprosentin keskiarvo on noussut aikavälillä 21,7 

prosentista 23,2 prosenttiin, minkä voi havaita taulukosta 1. Analyysin perusteella 

voidaan havaita finanssikriisin aikaan sekä Eurokriisin aikaan notkahdus 

voittoprosenteissa. Lisäksi voidaan päätellä, etteivät toimialan voittoprosentin laskut 

ole olleet yhtä dramaattisia kuin esimerkiksi vientivetoisilla aloilla. Kuitenkin 

taantumasta huolimatta yritykset ovat keskimäärin pystyneet pitämään 

voittoprosenttinsa positiivisina sekä jopa parantamaan voittoprosenttiaan. Tästä 

voidaan tehdä johtopäätös, että toimiala ei ole reagoinut maailmantalouden 

heilahteluihin herkästi. 

Taulukko 1. Voittoprosenttien keskiarvot 

Voittoprosentti  keskiarvo 
Pienet yritykset 

keskiarvo 
Suuret yritykset 

keskiarvo 

2007 21.71 21.94 9.91 

2008 20.50 20.79 5.97 

2009 21.93 22.24 7.02 

2010 22.72 22.95 12.41 

2011 22.00 22.22 12.56 

2012 21.88 21.36 10.04 

2013 22.76 22.99 12.23 

2014 23.23 23.54 10.02 

 

Tuloksia voi tulkita monella tavalla. Voittoprosentin tulosten tarkastelu ei kuitenkaan 

anna mahdollisuutta tehdä johtopäätöstä, että mittakaavaedut näkyisivät yritysten 

tuloksentekokyvyssä. Päinvastoin, pienten yritysten parempi tuloksentekokyky viittaa 

mahdollisten mittakaavahaittojen esiintymiseen aineistossa. Aiemman kirjallisuuden 

valossa yritysten mittakaavahaittoja voivat olla muun muassa manageriaaliset 

mittakaavahaitat sekä korkean tuottotason ylläpitämisen vaikeus. Suurten yritysten 
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tulee hallinnoida isompia kokonaisuuksia sekä löytää suurempi määrä 

investointikohteita. Esimerkiksi VVO-konsernin kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen 

mainitsee VVO:n kotisivuilla yrityksen suunnitelmista rakennuttaa vähintään 1000 

asuntoa vuosittain (VVO-yhtymä Oyj, 2015). VVO-konserni on Suomen suurin 

kiinteistöomistaja asuntokannan arvolla mitattuna (VVO-yhtymä Oyj, 2016). Pienet 

kiinteistösijoitusyhtiöt voivat valikoida sijoituskohteensa tarkemmin, sekä hallinnoida 

niitä aktiivisemmin. Suuremmissa kohteissa myös toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 

saattavat kärsiä. Lisäksi esimerkiksi suuremmissa kohteissa on rakennettava niin 

sanottua tuottamatonta pinta-alaa, kuten rappukäytäviä, varastoja, väestönsuojia. 

Nämä saattavat myös olla syitä pienten yritysten parempaan voittoprosenttiin. 

Suurten yritysten voittoprosenttien keskihajonnat ovat kuitenkin olleet huomattavasti 

alhaisempia kuin pienten yritysten keskihajonnat. Tämän voisi tulkita, että suuret 

yritykset ovat hajauttamisen myötä saaneet pienennettyä voittoprosentin vaihteluaan 

ja täten saattavat nauttia tasaisemman tuoton myötä mittakaavaeduista. 

 

5.3 Oman pääoman tuottoprosentti 
 

Oman pääoman tuottoprosentin perusteella suurten yritysten ja pienten yritysten erot 

eivät ole olleet yhtä selviä. Tutkimuksen Mann-Whitney U-testien perusteella pienten 

yritysten ryhmällä on ollut 2008 ja 2009 tilastollisesti parempia oman pääoman 

tuottoprosentteja. Tuloksista voidaan myös todeta oman pääoman tuottojen 

keskimäärin laskeneen aikavälillä. Toimialan keskiarvo on laskenut 18,8 prosentista 

13,3 prosenttiin, minkä voi todeta taulukosta 2. Kuitenkin suurten yritysten keskiarvo 

on noussut finanssikriisin ja Eurokriisin jälkeen lähelle 2007 vuoden huippulukemia. 

Myös suurten yritysten mediaani on noussut lähelle pienten yritysten mediaania. 

Taulukko 2. Oman pääoman tuottoprosenttien keskiarvot 

Oman pääoman 
tuotto  keskiarvo 

Pienet yritykset 
keskiarvo 

Suuret yritykset 
keskiarvo 

2007 18.78 18.86 14.58 

2008 16.14 16.31 7.63 

2009 16.21 16.37 8.48 

2010 17.40 17.51 12.57 

2011 15.36 15.40 13.67 

2012 14.14 14.04 10.46 
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2013 14.32 14.29 15.76 

2014 13.31 13.36 11.16 

 

Tuloksista voi tehdä useita johtopäätöksiä. Pienet yritykset näyttävät menestyneen 

oman pääoman tuoton perusteella paremmin finanssikriisin aikaan, muuten oman 

pääoman tuotoissa ei näytä olevan tilastollisesti eroavaisuuksia. Tähän yhtenä 

selityksenä voi olla velan vipuvaikutus. Suuret yritykset ovat tuottaneet liikevaihtoonsa 

nähden huonommin voittoa kuin pienet yritykset. Kuitenkin ne ovat pystyneet 

tuottamaan velkavivun avulla samankaltaisia tuottoja omalle pääomalle. Finanssikriisin 

aikaan taas velkavipu on ollut haitaksi, voittojen pienentyessä, mutta korkomenojen 

pysyessä samankaltaisina. Kallunki ja Kytönen (78, 2002) huomauttavatkin kirjassaan, 

että vaikka yritys pystyy velkaisuuden avulla kasvattamaan oman pääoman tuottoaan, 

piilee siinä taloudellisesti huonoina aikoina suuri riski. 

Tutkimuksen oman pääoman tuottoprosenttien tulosten perusteella suuret yritykset 

ovat saattaneet nauttia mittakaavaeduista. Heikommista voitoista huolimatta suuret 

yritykset ovat pystyneet vivuttamaan oman pääoman tuottoprosentit lähelle pienten 

yritysten tuottoprosentteja. Finanssikriisin aikaan taas näin ei ole ollut. Lisäksi pienten 

yritysten oman pääoman suhteellisen osuuden lisääntyminen, voittojen pysyessä 

kohtuullisen tasaisina, on osaltaan mahdollisesti heikentänyt pienten yritysten oman 

pääoman keskimääräisiä tuottoja. Kuitenkin suuremman vieraan pääoman myötä 

suuret yritykset ovat saattaneet altistaa itsensä vaihtelulle herkemmäksi 

maailmantalouden heilahdellessa. 

 

5.4 Omavaraisuusaste 
 

Tutkimuksen ryhmien pääomarakenteisiin viitattiin jo edellisessä kappaleessa. Mann-

Whitney U-testien perusteella tosiaankin pienten yritysten omavaraisuusasteet ovat 

olleet suurempia jokaisena tarkasteluvuonna. Omavaraisuusasteet ovat keskimäärin 

nousseet aikavälillä, keskiarvon noustessa 46,1 prosentista 53,6 prosenttiin, minkä 

taulukko 3 osoittaa. Suurten yritysten omavaraisuusasteet ovat pysytelleet 

huomattavasti alhaisemmalla tasolla, keskiarvon heilahdellessa 30 prosentin 

molemmin puolin. Lisäksi taulukosta 3 voi todeta, finanssikriisin aikaan suurten 
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yritysten omavaraisuusasteen keskiarvon laskevan 32,4 prosentista alle 30 prosenttiin, 

josta vasta 2014 palaten 33 prosenttiin.  

Taulukko 3. Omavaraisuusasteiden keskiarvot 

Omavaraisuusaste  keskiarvo 
Pienet yritykset 

keskiarvo 
Suuret yritykset 

keskiarvo 

2007 46.07 46.33 32.40 

2008 47.27 47.62 29.58 

2009 48.15 48.56 28.71 

2010 49.17 49.61 29.89 

2011 49.95 50.43 29.35 

2012 51.78 50.49 31.27 

2013 51.74 52.23 29.92 

2014 53.60 54.08 32.98 

 

Tutkimustulosten tulkinta omavaraisuusasteen osalta viittaa, että pienet yritykset ovat 

pitäneet korkeamman omavaraisuusasteen aikavälillä 2007–2014. Lisäksi pienet 

yritykset ovat järjestelmällisesti nostaneet omavaraisuusastettaan, kun taas suuret 

yritykset ovat lisänneet vieraan pääoman osuutta koko pääomasta finanssikriisin ja 

taantuman aikana. Yhtenä syynä suurten yritysten alhaisempaan 

omavaraisuusasteeseen voidaan nähdä toimialan pääomavaltainen luonne. Suurten 

yritysten investoidessa enemmän, täytyy niiden hankkia enemmän vierasta pääomaa. 

Muita syitä suurten yritysten pienempään omavaraisuusasteeseen voivat olla 

rahoituksen saatavuuden helppous, sekä alhaisemmat rahoituskustannukset. Suurilla 

yrityksillä saattaa olla vakiintuneempaa toimintaa, enemmän vakuuksia, sekä 

useampia rahoituskanavia. Myös Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen 

mainitsee edellä mainitut tekijät pienten yritysten pääomanhankinnan vaikeuksiksi, 

sekä sen että on huolissaan pankkien liian vahvasta roolista yritysten rahoituksessa 

(Erno Mähönen, 2015). Yhtenä syynä pienten yritysten kasvavaan 

omavaraisuusasteeseen voikin siis olla, etteivät pienet yritykset ole saaneet vierasta 

pääomaa yhtä hyvin kuin suuret yritykset tarkastelujaksolla ja siitä johtuen 

mahdollisesti rahoittaneet investointejaan omalla pääomalla tai jopa pidättäytyneet 

investoinneista. 

Omavaraisuusasteen perusteella tutkimuksessa voidaan todeta, että mittakaavaedut 

saattavat olla merkittävä tekijä vieraan pääoman saatavuudessa sekä kustannuksissa 
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ja vieraan pääoman käytössä. Kuitenkin paremman omavaraisuusasteen myötä 

voidaan todeta, että pienten yritysten taseet ovat terveemmällä pohjalla. 

 

5.5 Current ratio 
 

Empiirisen analyysin perusteella voidaan todeta, että toimialan pienten yritysten ja 

suurten yritysten current ratioiden välillä ei ole ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroavaisuuksia. Mann-Whitney U-testit tarkasteluvuosina eivät olleet merkitseviä 5 

prosentin merkitsevyystasolla yhtenäkään vuonna. Current ration mediaanit ovat 

pysyneet kohtuullisen tasaisena arvon 1 molemmin puolin. Taulukosta 4 voi nähdä, 

että keskiarvot ovat aikavälillä hieman nousseet arvosta 2,08 arvoon 2,43. Suurten 

yritysten current ration mediaanit sekä keskiarvot ovat hieman laskeneet vuodesta 

2007, toisin kuin pienten yritysten arvot, minkä taulukko 4 osoittaa. 

Taulukko 4. Current ratioiden keskiarvot 

Current ratio  keskiarvo 
Pienet yritykset 

keskiarvo 
Suuret yritykset 

keskiarvo 

2007 2.08 2.09 1.54 

2008 2.10 2.12 1.27 

2009 2.13 2.15 1.21 

2010 2.13 2.14 1.39 

2011 2.21 2.23 1.36 

2012 2.25 5.55 1.43 

2013 2.28 2.30 1.19 

2014 2.43 2.46 1.21 

 

Mann-Whitney U-testien tulosten perusteella current ration osalta ei voida todeta, että 

kumpikaan ryhmä olisi menestynyt paremmin. Ryhmien current ratioiden arvot ovat 

olleet tilastollisesti tarkastelujaksolla samankaltaisia. Lisäksi tutkimustulokset 

osoittavat, ettei finanssikriisi, Eurokriisi ja taantuma ole merkittävästi vaikuttanut 

yritysten maksuvalmiuteen keskimääräisesti. Huff, Harper ja Eikner (96-106, 1999) 

tutkivat yrityskoon vaikutusta current ration arvoon ja havaitsivat pienten yritysten 

omaavan suurempia arvoja, mutta myös suuremman vaihtelun aineistossa. Heidän 

tutkimuksensa on johdonmukainen tämän tutkimuksen tulosten kanssa keskiarvojen 

ja keskihajontojen perusteella, vaikkakaan tässä tutkimuksessa erot eivät olleet 
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tilastollisesti merkitseviä. Taulukosta 4 voidaan nähdä, että keskiarvojen perusteella 

pienillä yrityksillä on ollut keskimäärin suurempia current ration arvoja. Pienten 

yritysten current ratioiden arvojen suuri vaihtelu, minkä voi havaita current ration 

keskihajonnoista Liitteestä 1, saattaa olla syy, minkä vuoksi testit eivät tuottaneet 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Suurten yritysten pienemmät keskiarvot voivat 

merkitä, että suurissa yrityksissä mahdollisesti pyritään minimoimaan likvidien varojen 

määrää tehokkaammin, ja täten tarvittavan pääoman määrää, jolloin voidaan 

optimoida oman pääoman tuottoa. 

 

5.6 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 

Tutkielman perimmäinen tarkoitus on vastata johdannossa esiteltyyn 

tutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin. Tutkielman tutkimuskysymys on: 

Eroavatko Suomessa toimivien kiinteistösijoitusyritysten ja niistä muodostettujen 

ryhmien suuret yritykset (yli 10 miljoonan liikevaihto) ja pienet yritykset (alle 10 

miljoonan liikevaihto) tunnuslukujen arvot toisistaan valitulla ajanjaksolla 2007–2014? 

Edellä mainittujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että muodostettujen 

ryhmien välillä tunnuslukujen arvot eroavat toisistaan voittoprosentin osalta sekä 

omavaraisuusasteen osalta kaikkina vuosina pienten yritysten omaten korkeampia 

arvoja. Lisäksi Oman pääoman tuottoprosentin perusteella ryhmien arvot erosivat 

tilastollisesti toisistaan vuosina 2008 ja 2009, jolloin pienet yritykset omasivat 

suurempia arvoja. Tarkastelujaksolla current ration osalta ei saatu tilastollisia eroja 

ryhmien välillä käyttäen Mann-Whitney U-testejä, vaikkakin pienten yritysten current 

ratioiden keskiarvot ovat näyttäneet olleen suurten yritysten keskiarvoja korkeampia 

jokaisena vuonna. 

Alatutkimuskysymykseen, Miten valittu ajanjakso on vaikuttanut toimialan ja siitä 

muodostettujen ryhmien tunnuslukuihin, vastauksena voittoprosentin osalta voidaan 

todeta finanssikriisin sekä Eurokriisin heikentäneen toimialan ja siitä muodostettujen 

ryhmien yritysten voittoprosentteja. Kuitenkin yritykset ovat kriisien jälkeen pystyneet 

nostamaan voittoprosenttinsa nousuun. Oman pääoman tuottoprosenttien perusteella 

ajanjakso on heikentänyt pienten yritysten arvoja. Suurten yritysten arvot ovat 

finanssikriisin ja Eurokriisin aikaan laskeneet, mutta kääntyneet näiden jälkeen 
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nousuun. Omavaraisuusasteen osalta 2007–2014 pienet yritykset ovat nostaneet 

omavaraisuuttaan. Suurten yritysten omavaraisuusasteet taas ovat laskeneet, palaten 

vasta 2014 tarkastelujakson alun lukemiin. Pienten yritysten current ratiot ovat 

tarkastelujaksolla keskimääräisesti nousseet. Suurten yritysten current ratiot ovat taas 

keskimääräisesti laskeneet. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, ettei toimiala ole herkästi 

reagoinut maailmantalouden muutoksiin aikavälillä, vaikka suuret yritykset ovatkin 

reagoineet herkemmin. 

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli: Mitkä ovat toimialan ja siitä muodostettujen 

ryhmien keskimääräiset tunnuslukujen arvot valitulla ajanjaksolla? Voittoprosentin 

osalta toimialan keskiarvot vaihtelivat välillä 20,5–23,23, pienten yritysten keskiarvot 

välillä 20,79–23,54 ja suurten yritysten keskiarvot välillä 5,97–12,56. Oman pääoman 

tuottoprosentin keskimääräiset arvot toimialalla vaihtelivat välillä 13,31–18,78, pienten 

yritysten keskiarvot välillä 13,36–18,86 ja suurten yritysten keskiarvot välillä 7,63–

15,76. Toimialan current ratioiden keskiarvot vaihtelivat 2007–2014 välillä 2,08–2,43, 

pienten yritysten keskiarvot välillä 2,09–2,46 sekä suurten yritysten keskiarvot välillä 

1,19–1,54. 

 

5.7 Rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 
 

Tutkielman tarkoituksena on vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tuloksista voisi 

mahdollisesti olla hyötyä kiinteistösijoitusalan yrityksille muun muassa niin sanottuina 

benchmarking-tuloksina, jolloin voidaan nähdä miten oma yritys on suoriutunut 

suhteessa toimialaansa. Lisäksi tutkielman myötä yritys voi mahdollisesti saada 

laajemman näkemyksen toimialaympäristöstään ja sen käyttäytymisestä talouden 

muutoksiin. 

 Tutkimusaineiston koon sekä tarkastelujakson pituuden vuoksi saatu informaatio 

mahdollistaisi monen muunkin tutkimuskysymyksen tarkastelun. Lisäksi asetetut 

rajaukset ajallisesti, maantieteellisesti, sekä yrityksen koon suhteen kategorisoivana 

tekijänä ovat tutkimuksen tekijän valintoja, jotka osaltaan ohjaavat tutkielmaa tiettyyn 

suuntaan. Tunnuslukuanalyysin käytetyt tunnusluvut ovat subjektiivisesti valittu 

kymmenistä eri vaihtoehdoista. Lisäksi tunnuslukujen arvoja ja ryhmien välisiä eroja 

selittää monet muutkin tekijät kuin finanssikriisi, Eurokriisi, taantuma ja 
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mittakaavaedut. Kaikki yritykset ovat yksilöllisiä ja ne omaavat yksilöllisiä 

menestystekijöitä. Tutkielmaan on käytössä vain rajallinen aika, mikä asettaa omia 

haasteitaan ja rajoitteitaan. Kirjallisuuskatsausta olisi voinut laajentaa, jolloin 

teoriapohja olisi luonut kattavamman kuvan aiheesta sekä mahdollisesti tuonut uusia 

näkökulmia tutkimukseen.  

Edellä mainitut rajoitteet tiedostaen kuitenkin rajaukset sekä valinnat osoittautuivat 

empiirisessä analyysissä toimiviksi ja tulokset vaikuttavat loogisilta sekä 

johdonmukaisilta yli ajan. Lisäksi käytetty kirjallisuuskatsaus toi mielestäni tutkielmalle 

riittävän teoreettisen pohjan. Analyysimenetelmä Mann-Whitney U-testi tuotti 

tutkimukselle ryhmien vertailuna hyviä tuloksia. Mittakaavaetujen kirjallisuuskatsaus 

esitti vaihtoehtoisia menetelmiä tutkia mittakaavaetujen esiintymistä. Käytetty 

menetelmä osoittaa mittakaavaetujen esiintymisen mahdollisuuden aineistossa 

käytettyjen tunnuslukujen arvojen myötä ryhmien vertailuna, mutta ei esitä tarkkoja 

lukuja. Zhang et al. (157–162, 2015) muun muassa tutkivat mittakaavaetujen 

esiintymistä aineistossaan kustannusjoustojen kautta, mikä osaltaan vaikuttaa 

potentiaaliselta tutkimusmenetelmältä. Kyseisessä menetelmässä kuitenkin jokaista 

yritystä tulisi tarkastella yksitellen, mikä noin 4100 yrityksen aineistossa voi osoittautua 

varsin työlääksi. Aineisto itsessään saatuna Amadeus-tietokannasta luo omat 

rajoitteensa. Amadeuksen valmiit tunnusluvut voivat olla eri tavalla laskettu 

tilinpäätöksissä tai muissa aineistoissa, mikä rajoittaa tutkielman yleistettävyyttä. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella Suomessa toimivia kiinteistösijoitusyhtiöitä ei ole 

paljon tutkittu. Kiinteistösijoitusyhtiöistä ja sijoitusyhtiöistä löytyi kansainvälisiä 

tutkimuksia, mutta kiinteistömarkkinoiden paikallisuuden vuoksi ne eivät täydellisesti 

ole yleistettävissä jokaiseen maahan. Yhtenä jatkotutkimuskohteena voisi olla juuri 

Suomessa toimivien valittujen kiinteistösijoitusyritysten mittakaavaetujen toteutumisen 

tutkiminen kustannusjoustojen kautta. Lisäksi tutkielmassa ei tutkittu institutionaalisia 

kiinteistösijoittajia, joita ovat muun muassa eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen. Ziering ja 

McIntosh (105–112, 1999) tutkivat rakennettujen kiinteistöjen koon ja tuotto-riski -

suhteen toteutumista ja huomasivat näiden välillä positiivisen korrelaation, sekä sen 

että suuret kiinteistöt alisuoriutuivat suhteessa pienempiin kiinteistöihin taantumassa. 

Mielenkiintoista olisi tutkia ja vertailla erityyppisten ja eri kokoluokan 

kiinteistösijoituskohteiden menestymistä Suomessa samalla aikavälillä. 
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